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УДК 94(477):070(092)
Тарас БАТЮК,

кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України 
та спеціальних історичних дисциплін 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) tbatyuk@gmail.com

МИРОН КОРДУБА ТА ГАЗЕТА «ДІЛО»: 
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ

Стаття присвячена проблемі співпраці Мирона Кордуби з першою галицькою українською 
щоденною газетою «Діло». Проаналізовано інформаційні, публіцистичні та критичні статті 
вченого на сторінках видання. Відтворено тематичну палітру його публікацій. Відзначено особли-
вості співробітництва історика з «Ділом» протягом кінця ХІХ – першого десятиліття ХХ ст., а 
також у міжвоєнний час. Зроблено висновок про своєрідність стилю Кордуби-журналіста, якому 
були притаманні принциповість у відстоюванні власної позиції, толерантність у сприйнятті ар-
гументів опонента, об’єктивність при інтерпретації важливих соціальних тем.

Ключові слова: М. Кордуба, «Діло», журналістика, публіцистика, белетристика.
Літ. 12.
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МИРОН КОРДУБА И ГАЗЕТА «ДІЛО»: 
ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья посвящена проблеме сотрудничества Мирона Кордубы с первой галицкой ежедневной 
газетой «Діло». Проанализированы информационные, публицистические и критические статьи уче-
ного на страницах издания. Реконструирована тематическая палитра его публикаций. Отмечены 
особенности сотрудничества историка с «Ділом» на протяжении конца ХІХ – первого десятиле-
тия ХХ в., а также в межвоенное время. Сделан вывод о своеобразии стиля Кордубы-журналиста, 
которому были присущи принципиальность в отстаивании собственной позиции, толерантность в 
восприятии аргументов оппонента, объективность при интерпретации важных социальных тем.

Ключевые слова: М. Кордуба, «Діло», журналистика, публицистика, беллетристика.
Лит. 12.

Постановка проблеми. В сучасному ренесансі біоісторіографічних студій кордубіа-
на є одним із найбільш помітних тематичних сюжетів. При цьому дедалі частіше йдеться 
про необхідність подолання історієцентризму у вивченні творчої спадщини видатного 
українського діяча. Йдеться про необхідність звернення уваги, поряд із науковою, також 
на журналістичну, белетристичну, колекціонерську та інші напрямки реалізації його твор-
чого потенціалу. На наше переконання, із науковою творчістю Мирона Кордуби чи не 
найбільш щільно пов’язана його журналістська кар’єра. Адже нерідко на шпальтах пері-
одики з’являлися популярні обробки суто наукових проблем, котрими цікавився відомий 
історик. Також потреби національного життя, артикульовані національною періодикою, 
змушували М. Кордубу достосовувати свій фаховий хист до викликів дня. Тож важливим 
завданням сучасної кордубіани вважаємо всебічне опрацювання журналістичної скла-
дової різнопланової діяльності видатного представника львівської історичної школи. Як 
перший крок його реалізації, пропонуємо спробу реконструкції особливостей співпраці 
М. Кордуби з найбільш реномованою українською газетою «Діло», журналістський ви-
шкіл в якій вдалося пройти багатьом знаковим українським інтелектуалам кінця ХІХ – 
першої третини ХХ ст.

Аналіз досліджень. Проблема співпраці М. Кордуби з періодичними виданнями, по-
при відзначену вище актуальність, так і не стала предметом скільки-небудь систематичного 
наукового осмислення. Фактично, до сьогодні маємо лише дві спроби відтворити журна-
лістську діяльність знаного українознавця. Йдеться про з’ясування Тетяною Кульчицькою 
особливостей співпраці вченого з польськими періодичними виданнями [5, 112–136], як 
також і нашу розвідку про М. Кордубу як співробітника газети «Буковина» [1, 147–151].

Мета статті – відтворити різнопланову співпрацю М. Кордуби з газетою «Діло» про-
тягом першої третини ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Початки співпраці М. Кордуби з найбільш популяр-
ним серед галицьких українців щоденником «Діло» сягають кінця ХІХ ст., коли молодий 
історик навчався у Віденському університеті й інформував львівську громадськість про 
суспільно-політичне та культурне життя імперської столиці. Його змістовні дописи, оза-
главлені як «Листи з Відня», завжди друкувалися на першій сторінці газети, що свідчило 
як про важливість поданої інформації, так і їх популярність серед читачів [10].

Співпраця М. Кордуби з «Ділом» продовжувалася і після його переїзду в 1900 р. до 
столиці буковинського краю, де він отримав посаду гімназійного професора. Галиць-
кі українці у той час були спраглі інформації про національне життя своїх побратимів 
з інших регіонів Австро-Угорської імперії, тож у короткому часі молодий історик стає 
найбільш активним чернівецьким кореспондентом «Діла». При цьому у своїх дописах 
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М. Кордуба зосереджується на проблемах національної боротьби корінного українського 
населення з господарями краю румунами та німцями, відзначаючи, що «Буковина – се 
Австрия в мінїятурі» [11, 1]. Втім, і внутрішнє життя української громади краю часто 
потрапляє у фокус прискіпливої уваги молодого вченого. Завдяки тому, що свої дописи 
М. Кордуба здебільшого містив анонімно, він міг доволі відверто писати про від’ємні 
сторони буття співвітчизників [12, 1]. Тут впадає у вічі його намагання пером публіциста 
не тільки діагностувати вади сучасного йому суспільства, але й запропонувати власні ре-
цепти громадського одужання.

Поряд із новинками місцевого буковинського життя, читачів «Діла» цікавили подо-
рожні враження М. Кордуби з відбутих ним наукових відряджень. Так, у 1907 р. за за-
вданням Археографічної комісії НТШ молодий учений протягом кількох місяців опрацьо-
вував московські архівні колекції. Поряд із суто науковою працею, за завданням редакції 
«Діла» М. Кордуба вивчав українське життя у другій російській столиці. Його спосте-
реження були узагальненні в публіцистичному нарисі «Лист з Москви», що друкувався 
протягом декількох чисел львівської газети. Насамперед, чернівецький історик пише про 
складність у збиранні необхідного матеріалу: «Коли я досі нічого не писав про українську 
громаду в Москві, то причиною сему була трудність у зібраню потрібних дат. Число лю-
дий, які інтересуються українським рухом, тут дуже мале, а ще менше таких, котрі могли 
би про той рух дещо розказати. Тому всі звістки приходилося збирати малими окрухами і 
доперва відтак зліплювати з них сякий-такий образ» [6, ч. 249, 2].

Спостережливе око М. Кордуби відзначило відмінність московської та петербурзької 
української громади, що полягала у відсутності «людей на становищах», адже центр ді-
лового життя імперії знаходився у північній столиці. Ті нечисленні українці, твердить 
обсерватор, котрі після перших звісток про лібералізацію національного життя в 1905 р. 
об’єдналися в шевченківське товариство, панічно зреклися будь-якої культурної праці в 
часи пореволюційної реакції. Разом із тим, вчений відзначає «немалий гурток» україн-
ської молоді, котра студіює на московських навчальних закладах, також маючи потребу 
в об’єднанні для задоволення хоча б мінімальних національних потреб. Але українське 
земляцтво у Москві, вказує М. Кордуба, під оглядом національної самосвідомості доволі 
невиразне. Так, студенти-українці Московського університету, пише оглядач, «крім хи-
бань одного територияльного походження, з українством нічого спільного не мають» [6, 
ч. 249, 2]. Серед усіх московських вищих шкіл, вказує М. Кордуба, найбільш свідомою 
і діяльною є українська молодіжна громада сільськогосподарського інституту. Саме її 
представники запросили М. Кордубу на своє засідання з проханням зробити відчит про 
культурне і наукове життя галицьких побратимів. Звісно, чернівецький історик не міг від-
мовити такому проханню і провів цілий вечір у товариському колі молоді, спраглої новин 
від закордонних братів. «Гарний се був вечір і розмова була би ся протягнула геть поза 
північ, – ділиться своїми спогадами М.Кордуба з читачами «Діла», – коли би не прихо-
дило числитися з послідним поїздом, який о пів до 12 відходив до Москви» [6, ч. 249, 3].

Буковинський гість припав до смаку московським землякам, тож зустріч з молоддю 
відбулася вдруге. Цим разом М. Кордуба виголосив лекцію на тему «Про культурний і 
національний розвій Українців в Галичині». Слава про перший виступ висланця закор-
донних українців привела на цей другий виступ доволі показний гурт молоді (понад 60 
осіб), а також старших українських діячів, серед яких М. Кордуба називає ім’я Агатангела 
Кримського. І цього разу вийшло цікаве обговорення національного поступу галицьких 
українців, котре протяглося до глибокого вечора. «В святочнім, поважнім настрою верта-
ли гості послідним поїздом у Москву…» – інформує своїх львівських читачів М. Кордуба.
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Поряд зі статтями інформаційного характеру, М. Кордуба також знайомив у той час 
галицького читача з новинками українознавчої літератури. Тут для прикладу згадаємо 
його резонансну критичну оцінку докторської праці свого колеги по львівській історич-
ній школі Івана Джиджори. На відміну від багатьох інших українських рецензентів (на-
приклад, М. Грушевського та М. Василенка), котрі в цілому схвально відгукнулися на 
твір І. Джиджори «Економічна політика російського правительства супроти України в 
1710 – 1730 рр.», М. Кордуба піддав працю нищівній критиці. Чернівецький учений у 
насмішкуватому тоні безапеляційно назвав рецензовану книгу І. Джиджори такою, що 
цілковито позбавлена наукової вартості. На сторінках «Діла» він порадив колезі по школі 
«не псувати паперу безвартними здогадами і комбінаціями». Вказуючи на численні «важ-
ні методичні промахи», рецензент закинув молодому автору невідповідність між вступом 
і висновками його докторської праці. На переконання критика, запропонована І. Джи-
джорою гіпотеза про значний розвиток торгівлі у часи козацького гетьманату входила 
в суперечність із висновком про руйнівні для українських земель наслідки торгівельної 
регламентації під час реформ Петра І [4, 1–3].

Що цікаво, редакція «Діла» виявилася настільки солідарною з оцінками свого по-
стійного автора, що навіть відмовила І. Джиджорі у праві надрукувати спростовну від-
повідь. У ній молодий вихованець школи М. Грушевського на багатьох прикладах довів, 
що його старший колега вкрай упереджено поставився до рецензованої праці. Вислов-
лені М. Кордубою закиди автор назвав «несправедливими», а спосіб, у який вони були 
зроблені – «безцеремонним». На закінчення своєї відповіді, зі зрозумілою образою на 
чернівецького колегу, І. Джиджора наголосив: «Але одного все таки можна від д[обродія] 
Кордуби жадати: Коли вже не доброї волі супроти критикованого ним автора, то в усякім 
разі сумлінности в реферованю думок чужих праць без огляду на те, чи вони йому подо-
баються чи ні» [7, 542].

З’ясовуючи причини такої рецензентської уїдливості М. Кордуби до колеги по львів-
ському науковому осередку, поділяємо спостереження нашого сучасника Володимира 
Пришляка. Луцький дослідник, осмислюючи мотивацію гіперкритичної постави М. Кор-
дуби, поряд із суто фаховими моментами, вказав: «У цій ситуації, можливо, ще й дода-
лись та «заграли» амбіції М. Кордуби, елементарна заздрість, що не залишився у Львові, 
як Джиджора, а змушений був учителювати в гімназії в Чернівцях» [8, 29]. Висловле-
не спостереження до певної міри підтверджує тогочасна реакція на критичний виступ 
М. Кордуби з боку інших представників львівської школи. Наприклад, обурюючись у 
листі до І. Джиджори некоректністю чернівецького колеги, Микола Залізняк піддав сум-
ніву, за його словами, «занадто білими нитками шиту» «підозрілу й мало переконуючу» 
рецензію старшого колеги [7, 545].

Помітною була співпраця М. Кордуби з газетою «Діло» і у міжвоєнний період. Крім 
коротеньких дописів хронікального змісту, у той час на шпальтах видання він друкував 
більші статті проблемного характеру. Як приклад, наведемо змістовний нарис ученого 
«Вражіння з поїздки до Києва», котрий постав як своєрідний звіт галицькій громаді після 
відвідин столиці радянської України в 1928 р. Згаданий візит уможливило запрошення 
вчителя та давнього приятеля львівського вченого, голови історичних установ Всеукраїн-
ської Академії наук Михайла Грушевського відвідати урочисте зібрання з нагоди вшану-
вання пам’яті Володимира Антоновича.

Спостережливим оком досвідченого журналіста М. Кордуба одразу відзначив разючі 
зміни в житті наддніпрянської України. Насамперед, у вічі йому впали дійсні наслідки 
українізації: повсюдне використання української мови в державних установах, українські 
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написи на вулицях Києва, збільшення україномовного населення міста тощо. Також за-
хоплення галицького обсерватора викликали прояви українізації в галузі культури: ви-
шуканий репертуар в театрах, український дубляж кінофільмів, розмаїття україномовної 
друкованої продукції. Разом із тим, він відзначає матеріальне зубожіння української інте-
лігенції, що не може підтримувати належний життєвий рівень через скромну зарплатню.

Та найбільш неприємно вразила М. Кордубу тотальна ідеологізація всіх сфер жит-
тя радянського суспільства, нетерпимість до інакодумства, значно більші ніж за царату. 
«А політичні відносини? – риторично запитує галицький учений. – Хоч як воно звучить 
парадоксально, бо саме під політичним оглядом все там пішло шкереберть, приходиться 
сконстатувати, що в прирівняні до передвоєнної доби саме політичне положення грома-
дян ще найменше змінилося. Остала ця ж сама поліційна система надзору і настирливої, 
дошкульної контролі приватного життя, ця ж сама самоволя уряду і брак захисту перед 
цею самоволею, ще більша чим за старого режиму нетолерація до всякої критики або хоч 
би відмінної думки» [2, 8]. Також у той час М. Кордуба знайомить українську громаду 
краю зі своїми науковими пошуками. Саме на сторінках «Діла», як найбільш популярної 
на той час української пресової трибуни, він вирішив привернути увагу до призабутого 
національного ювілею – століття від дня народження Феофана Лебединцева. Уперше на 
потребі повернення до національного пантеону постаті засновника «Киевской старины» 
М. Кордуба наголосив на сторінках газети «Діло» у розвідці «Причинки до життєпису 
призабутого ученого і редактора». У цій статті дослідник звернув увагу не тільки колег-
істориків, але й ширших кіл української інтелігенції на прикрий факт незаслуженого за-
буття піонера української гуманітарної періодики; людини, котра громадське служіння 
зробила справою свого працьовитого життя [3, 3].

На початку 1930-х років співпраця М. Кордуби з газетою «Діло» поступово згорта-
ється. Причиною цього стало призначення видатного україніста на історичну кафедру до 
Варшавського університету, де він розгорнув активну наукову та педагогічну працю, що 
забрала йому практично весь вільний час. Інформуючи про цю радісну для українців Дру-
гої Речі Посполитої подію, редакція газети водночас із сумом відзначила, що її довголіт-
ній автор буде змушений помітно обмежити співпрацю з львівським щоденником [9, 1–2].

Висновки. Отже, аналіз співпраці М. Кордуби з газетою «Діло» дозволяє говорити 
про видатного вченого як про талановитого журналіста, що публіцистичним пером діа-
гностував вади сучасного йому суспільства і пропонував власні рецепти громадського 
одужання. У вічі впадає багатогранність журналістського амплуа знаного представника 
львівської історичної школи: він постає не лише як журналіст-хронікер, але й талано-
витий публіцист, що вміло піднімає важливі йому суспільні питання. Відзначимо також 
політематичність дописів ученого до «Діла». У фокусі уваги Кордуби-журналіста пере-
бували різнопланові актуальні проблеми національної екзистенції – політичні, культурні 
та просвітні. Звернення до нашої проблеми уможливило також з’ясування особливостей 
журналістського стилю М. Кордуби. На нашу думку, йому були притаманні принципо-
вість у відстоюванні власної позиції, толерантність у сприйнятті аргументів опонента, 
об’єктивність при інтерпретації важливих соціальних тем і врешті – постійна робота над 
вдосконаленням стилістики своєї публіцистики. У підсумку, вкажемо на перспективність 
подальшого спеціального звернення до журналістського кредо М. Кордуби, що дозволить 
повніше усвідомити своєрідність його творчої натури.
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА КОЗАЦЬКА АРХЕОГРАФІЯ 
(ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД)

Стаття присвячена аналізу внеску М. Грушевського в козацьку археографію протягом львівсько-
го двадцятиліття його життя та діяльності. Відтворено пошукову і видавничу діяльність вченого у 
галузі джерелознавства козацької доби. Доведено, що дослідник на посаді голови Археографічної комі-
сії НТШ ініціював колективний пошук документів козацької доби. Зроблено висновок про значущість 
археографічної праці М. Грушевського протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. у козацьку археографію.
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MYKHAILO HRUSHEVSKIY AND COSSACK ARCHEOGRAPHY 
(LVIV PERIOD)

The article analyzes the contribution of M. Hrushevskiy in Cossack Archeography during the twenty 
years of his life and work in Lviv. The researching and editory activity of a scholar in the branch of 
Cossack archeography was reproduced. It has been shown, that sources the scholar published on the 
pages of «Memoirs of NTSh» and «Memoirs of UNT» were found. It has been proved that the head 
of Archeography Committee NTSh initiated collective research of documents of Cossack era. While 
conducting this process he relied on his disciples – representatives of Lviv historical school. It has been 
found out that the Head of NTSh for the fi rst time suggested «shift» method of archeographical research. 
There has been made a conclusion about the importance of M. Hrushevskiy’s archeographical work at 
the fi eld of Cossack archeography for Ukrainian historiography of the end of XIX- the beginning of the 
XX century.
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МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ И КАЗАЦКАЯ АРХЕОГРАФИЯ 
(ЛЬВОВСКИЙ ПЕРИОД)

Статья посвящена анализу вклада М. Грушевского в казацкую археографию на протяжении 
львовского двадцатилетия его жизни и деятельности. Реконструировано поисковую и издательскую 
деятельность ученого в сфере источниковедения казацкой эпохи. Доказано, что исследователь на по-
сту главы Археографической комиссии НТШ инициировал коллективный поиск документов казацкой 
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эпохи. Сделан вывод о значимости археографической деятельности М. Грушевского на протяжении 
конца ХІХ – начала ХХ в. в казацкую археографию.

Ключевые слова: М. Грушевский, археография, казатчина.
Лит. 13.

Постановка проблеми. Козакознавчі студії Михайла Грушевського – одна з популяр-
них тем сучасного історіографічного дискурсу. І дійсно, саме вчений чи не найбільше ува-
ги серед українських дослідників присвятив козацькій тематиці, висвітлюючи її і в спеці-
альних розвідках, і на сторінках фундаментальної «Історії України-Руси». При цьому досі 
звертається увага здебільшого на концептуальні новації, запропоновані М. Грушевським. 
Питання ж археографічного збагачення козацької доби виникає лише принагідно, і то, 
зазвичай, у контексті осмислення творчого доробку видатного вченого радянської доби. 
Такий підхід видається невиправданим, адже не тільки витоки козакознавчих зацікавлень 
ученого сягають львівського періоду його життя та творчості, але й засади археографіч-
ного цієї доби були закладені ученим у часи його головування Археографічною комісією 
НТШ (далі – АК НТШ). Тож уважаємо актуальною проблему всебічного вивчення внеску 
М. Грушевського у козацьку археографію до вибуху Першої світової війни.

Аналіз досліджень. Археографічна діяльність М. Грушевського протягом львівського 
двадцятиліття знайшла найбільш повне висвітлення у працях І. Бутича [1], І. Гирича [2] 
та М. Капраля [12]. При цьому названі грушевськознавці лише принагідно торкалися про-
блеми внеску видатного вченого до козацької археографії.

Мета статті – відтворити різноплановий внесок М. Грушевського у розвиток козацької 
археографії.

Виклад основного матеріалу. Як археограф з історії українського козацтва 
М.Грушевський дебютував уже в перші роки перебування у Львові. Так, на сторінках ре-
дагованих ним «Записок НТШ» він оприлюднив статтю «Київський каштелян і козаки», в 
якій опублікував декрет сеймового суду 1570 р. у справі між київським каштеляном Пав-
лом Сапєгою та вірменськими купцями, що був виявлений у фондах Московського архіву 
Міністерства юстиції. Друк документа, як це завжди робив М. Грушевський, супроводжу-
вався аналітичним коментарем, де автор висловлювався з приводу особливостей стосунків 
козаків з урядовцями [7, 7–9]. Козакознавчій тематиці у цей час була також присвячена 
інша джерельна публікація дослідника про діяльність знаного організатора реєстрового 
козацтва Яна Оришевського [7, 5–8].

Як голова АК НТШ, на початку ХХ ст. М. Грушевський ініціював колективний пошук 
документальних матеріалів, що висвітлюють козацьку добу. Це уможливила планомірна 
праця вченого по вихованню молодих кадрів українських істориків, котрі становили львів-
ську історичну школу. Саме львівські учні М. Грушевського взяли на себе реалізацію його 
амбітного задуму по виданню корпусу матеріалів до історії козаччини. Чи не вперше цю 
проблему як надзвичайно актуальне завдання для АК НТШ М. Грушевський поставив у 
річному звіті в 1905 р. При цьому він вказав, що цим разом ідеться про нову якість архе-
ографічної праці. Якщо у попередні роки поодинокі дослідники реалізовували свої архе-
ографічні плани, то у випадку з пошуком і виданням джерел до історії козаччини праця 
повинна зробитися колективною, адже жоден дослідник не може охопити пошуковою ді-
яльністю численні архівосховища та опрацювати всі періоди козацького минулого [10, 6].

Найбільш докладно проект видання джерел з історії козаччини М. Грушевський об-
ґрунтував у своїй «Записці», запропонованій до обговорення на засіданні АК НТШ в лис-
топаді 1905 р. В ньому він насамперед підніс актуальність своєї пропозиції: «Студіованнє 
історії козаччини […] далеко не відповідає його важности й інтересу» [5, 19]. Наявні ж 
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археографічні видання, як українські, так і російські та польські не мають системного ха-
рактеру у підборі джерел до історії козаччини і дозволяють висвітлити лише її поодинокі 
аспекти. З огляду на це, твердить голова НТШ, АК має «моральний обов’язок» зосереди-
тися на цій справі. І якщо раніше реалізація цього проекту була значною мірою ускладнена 
розпорошеністю фахових археографів, то на початку ХХ ст. ця кадрова проблема значною 
мірою вирішена за рахунок його львівських учнів [5, 20]. Це, підкреслює М. Грушевський, 
дає підстави звернутися до АК та Президії НТШ з проектом систематичного збирання та 
корпусного видання джерельних матеріалів до історії козаччини.

Обговорюючи археографічні пріоритети в цьому плані, голова Товариства вказав, що 
корпус джерел мав би обняти час від останньої чверті XVI ст. до середини XVIII ст. Він 
повинен містити документи, котрі б висвітлювали не тільки військову і дипломатичну іс-
торію козаччини, які протягом тривалого часу були у фокусі уваги дослідників та архео-
графів ХІХ ст., а й матеріали для пізнання «козаччини як явища соціально-національно-
го, продукта економічних і суспільно-політичних обставин, далі – козацької організації й 
управи та відносин під козацьким режимом» [5, 20]. Головними пунктами археографічних 
експедицій для реалізації цього проекту вчений визначив краківські колекції, варшавські 
збірки, петербурзькі та московські матеріали. Певну вартість мають також харківські та 
чернігівські архіви, де, на думку автора проекту, знаходяться залишки актів козацьких уря-
дів. Назвав учений і київську, несвижську та славутську збірки. Натомість львівські колек-
ції, вказав дослідник, значною мірою вже опрацьовані.

Виклав М. Грушевський і своє розуміння технічних аспектів організації проекту. На 
його погляд, роботу слід поділити за хронологією (до Хмельниччини, добу повстання, пері-
од від смерті Хмельницького до 1664 р., часи Дорошенка і Самойловича, часи Мазепи і Ско-
ропадського), а також за групами архівів (архіви краківські та варшавські, архіви московські 
та петербурзькі та ін.). З огляду на такий поділ, вказував голова АК, слід доручати окремим 
дослідникам чи групам дослідників збирання джерельного матеріалу з певного періоду з 
його подальшою публікацією, коли матеріалу назбирається на один стандартний за обсягом 
том. Організаційне та наукове супроводження проекту вчений зголосився взяти на себе.

Як перший крок до успішної реалізації планів козацької археографії, М. Грушевський 
бачив надану Міністерством віровизнань і освіти дотацію на археографічні експедиції в 
1905 р., завдяки чому восени цього ж року відбулася перша архівна подорож у рамках 
нового проекту. Надалі, пропонує голова АК, слід постійно звертатися з проханнями до 
міністерства, що дає надію на успіх цілого проекту. Також М. Грушевський підніс ідею 
звернутися до Президії НТШ з пропозицією видавати козацькі томи – як особливо важливі 
не тільки в науковому, але й резонансні у громадському плані – позачергово.

Для виконання цього амбітного плану М. Грушевським було залучено як найбільш 
талановитих своїх учнів, так і зацікавлених українськими джерелами дослідників: 
І. Крип’якевича (формування козаччини – до 1640 р.), С. Томашівського та М. Кордубу 
(доба Хмельниччина), В. Герасимчука (період Руїни за 1657 – 1665 рр.), І. Кревецького 
(часи П. Дорошенка), І. Джиджору (Гетьманщина в 1720 – 1740 рр.), Ф. Голійчука (доба 
П. Орлика), М. Стадника (Гадяцька угода), Д. Коренця (Виговщина), В. Липинського (1676 
– 1709 рр.), М. Залізняка (часи І. Мазепи), О. Грушевського (Гетьманщина XVII – XVIII 
ст.), Ф. Колессу (часи Пилипа Орлика), А. Єнзена (мазепинська еміграція), М. Василенка 
(Гетьманщина XVIII ст.), В. Модзалевського (щоденник Якова Марковича), І. Шпитків-
ського (Коліївщина).

Успіхи діяльності комісії у перший рік реалізації проекту козацької археографії були 
відзначені вже у науковому звіті за 1906 р. У ньому вказувалося, що молоді члени АК про-
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тягом року виїжджали до архівів Кракова, Варшави, Петербурга, Москви, Харкова та Ки-
єва «з дуже гарними результатами» [13, 13]. Поряд із успіхами, на загальних зборах НТШ 
доповідалося також про прикрі непорозуміння, котрі спіткали членів АК в їх роботі. Так, 
значним клопотом виявилося вчасно отримати від віденського Міністерства відношення 
для отримання дозволу пошукової праці в закордонних архівах, що помітно спізнювало 
плановані археографічні виїзди.

Реалізація проекту козацької археографії повною мірою розкрила організаційний та-
лант М. Грушевського. Він не лише визначав першочергові напрямки археографічних 
експедицій, але й всіляко сприяв працівникам АК у їхній діяльності. Маючи ще з часів 
магістерських студій добре налагоджені зв’язки в середовищі російських, польських та 
українських архівістів, а також володіючи розгалуженою мережею фахових копіюваль-
ників, учений охоче допомагав колегам – здебільшого учням. Як свідчить, наприклад, 
листування М. Грушевського, особисте знайомство голови НТШ з І. Каманіним та О. Ле-
вицьким – працівниками Київського центрального архіву давніх актів – відкривало широкі 
можливості для роботи львівських археографів у київських архівосховищах, адже умож-
ливлювало отримання фахових консультацій та замовляння копій необхідних документів 
без зайвих формальностей.

Надзвичайно цікавими та корисними для наслідування є організаційні особливості 
реалізації проекту козацької археографії. Одному археографу було надзвичайно складно 
тривалий час працювати з тим самим архівним масивом. З огляду на це, М. Грушевський, 
як уперше звернув увагу І. Гирич, застосовував своєрідний «вахтовий метод» у діяльності 
археографічних експедицій. Цей метод полягав у тому, що на зміну одному археографові, 
який внаслідок якихось обставин був змушений припинити роботу, їхав інший дослідник. 
Ця практика найкраще простежується на прикладі краківських архівів. У кожному з них 
по черзі працювали спочатку В. Герасимчук, згодом І. Кревецький, пізніше І. Крип’якевич. 
І. Кревецький допомагав у копіюванні джерел В. Герасимчукові, який виконував ознайом-
лювальну роботу. І. Крип’якевич приїхав до Кракова, вже маючи попередню інформацію 
від своїх колег. Він вважав своїм першим завданням зустрітися з В. Герасимчуком та І. Кре-
вецьким, щоб скоординувати спільні дії. Згодом через В. Герасимчука з АК НТШ у Кракові 
почали співпрацювати Д. Коренець, М. Стадник та В. Липинський. Через краківські архіви 
у свій час пройшов і С. Томашівський. У Відні й Римі по черзі працювали, допомагаючи 
один одному, С. Томашівський і М. Кордуба. При цьому впадає у вічі щире та довірливе 
ставлення один до одного у середовищі учнів М. Грушевського, що дозволяє говорити про 
загальний сприятливий емоційний «клімат» його наукової школи.

Колективна планомірна праця по виданню корпусу документів з історії української 
козаччини у короткому часі принесла вагомі результати у вигляді кількох томів докумен-
тів. Перші підсумки такої роботи голова АК НТШ підвів у передмові до восьмого тому 
«Жерел», що відкривав серію видань джерел козацької доби. Стисло переповівши головні 
думки свого археографічного задуму, М. Грушевський вкотре наголосив на науковій та 
громадській важливості проекту козацької археографії [4, 535].

Попри численні клопоти, протягом перших чотирьох років зусиллями багатьох чле-
нів АК, у першу чергу учнів ученого, «були переведені досить широкі розсліди в архівах 
Львова, Києва, Харкова, Варшави, Кракова, Петербурга, Москви, Відня й ін. і призбирано 
матеріали для ряду томів, невважаючи на трудності, з якими нерозлучно зв’язана була така 
трудна і зложена справа в тих незвичайно трудних обставинах, в яких і по нинішній день 
пробуває українська наукова робота» [4, 536]. Втім, із властивим собі оптимізмом, львів-
ський професор, покликаючись на молоде покоління українських археографів, висловив 
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сподівання, «що енергія нашої суспільності, її молодших поколінь особливо, переборе всі 
ті трудності і праця, раз зрушена з своєї мертвої точки, буде йти невпинно».

Видання джерел до історії української козаччини актуалізувало проблему джерельного 
забезпечення наступного періоду державного життя українських земель – доби Гетьман-
щини. Археографічну концепцію цього джерельного видання уперше на розгляд АК за-
пропонував брат голови НТШ – Олександр Грушевський [8, 23–27]. Він наголосив на осо-
бливій не лише науковій вагомості такого археографічного проекту, але й його суспільній 
значущості, адже йшлося про реконструкцію документальної бази для відтворення досві-
ду українського модерного державотворення, котре інспірувало політичні амбіції нашого 
народу на зламі ХІХ – ХХ ст. З цими аргументами на той час петербурзького приват-до-
цента цілком погодилося керівництво НТШ, у першу чергу сам М. Грушевський. За його 
пропозицією, на засіданні Історично-філософічної секції в грудні 1908 р. було вирішено 
проект документального видання матеріалів Гетьманщини вважати пріоритетним, вартим 
підготовки та опублікування поза встановленою черговістю [11, 15]. На важливості проек-
ту О.Грушевського голова НТШ зосередився також у своєму звіті в травні 1909 р. [9, 4–5].

Про вагомість реалізації планів козацької археографії в тогочасній науковій діяльності 
М. Грушевського свідчать також слова з його «Автобіографії»: «…Разом з тим займав ся я 
організацією роботи коло спорядження корпусу актів до історії козаччини, неминуче по-
трібного супроти того, що від кінця 1880-х рр. перервала ся всяка систематична робота на 
сім полі. Проєкт такий був мною предложений в Товаристві ім. Шевченка ще весною 1905 
р. (видрукований в 24 випуску Хроніки Товариства): молоді археографи, підховані в моїм 
семінарі, мали розібрати між собою поодинокі партії в історії козачин й зайнятися призби-
ранням до них актового матеріалу в невикористаних або мало використаних рукописних 
збірках Київа, Харкова, Петербурга, Москви, Кракова, Варшави і т.и.; від літа 1905 р. ор-
ганізовано археографічні експедиції до Харкова, Москви, Кракова, Варшави, Петербурга, 
а члени їх мали приступити слідом до оброблення й приготування до друку тих колекцій» 
[3, 212–213].

Висновки. Підводячи підсумки діяльності М. Грушевського на полі козацької архео-
графії у львівський період вкажемо, що саме за його ініціативою та активної участі впер-
ше в українській науці було опрацьовано і успішно випробувано такі основні напрями: 
1) джерельна евристика (виявлення, пошук, збирання історичних джерел), 2) вивчення і 
відбір джерел для публікації; 3) підготовка їх до видання на основі розробленої методики 
передачі тексту, високої культури археографічного оформлення публікацій, 4) написання 
монографічних розвідок на основі віднайдених джерел у вигляді передмови до видання. 
Перебуваючи у фарватері цієї роботи, львівський професор визначав пріоритетні напрям-
ки археографічного пошуку, пропонував найбільш важливі для видання джерела, виробляв 
теоретико-методологічні та методичні засади джерелознавчого аналізу та публікаторської 
праці. Але що більш важливо, М. Грушевський, охоче ділячись знаннями та вміннями, 
власним прикладом надихав своїх учнів – молоде покоління галицьких істориків та архе-
ографів, спільні зусилля яких створили цілу епоху в збагаченні джерельним матеріалом 
періоду української козаччини. Тому, осмислюючи багатогранність праці вченого у галузі 
козацької археографії, вкажемо як на її різноплановість (власні пошуки, методика та прак-
тика видання документів, організація археографічної праці), так і на потужний вплив на 
джерелознавчі та археографічні традиції козакознавчих студій у ХХ ст. Перспективним 
напрямком подальшого опрацювання нашої проблеми вважаємо з’ясування особливостей 
археографічної праці М. Грушевського над добою української козаччини у наступні періо-
ди його життя та творчості (еміграційний та радянський).
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ЗВ’ЯЗКИ ІВАНА ФРАНКА ІЗ РОСІЙСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК

У запропонованій статті простежено процес зародження та розвитку відносин 
Івана Франка із Російською Академією Наук. На основі значного джерельного мате-
ріалу, а особливо малознаних листів від РАН до І. Франка, охарактеризовано напрями 
співробітництва вченого з установою та визначено чинники, які завадили І. Франку 
стати академіком згаданої наукової організації. 

Ключові слова: І. Франко, Російська Аакадемія Наук, епістолярій, багатогранна 
діяльність, академік.
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IVAN FRANKO AND RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES RELATIONS

The article traces the origin and development process of Franko relations with the 
Russian Academy of Sciences. Based on signifi cant source material, especially unknown 
letters from RAS to Franko, the lines of cooperation with the academic institution were traced 
and factors that prevented Franko to become a academician of the aforementioned scientifi c 
organizations were identifi ed.
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СВЯЗИ ИВАНА ФРАНКО С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

В предлагаемой статье прослеживается процесс становления и развития отно-
шений Ивана Франко с Российской Академией Наук. На основе значительного количе-
ства источников, а особенно малоизвестных писем от РАН к И. Франко, прослежены 
направления сотрудничества ученого с учреждением и определены факторы, которые 
помешали И. Франко стать академиком упомянутой научной организации.
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Лит. 39.

Постановка проблеми. У 2016 р. українська спільнота відзначає дві пам’ятні дати 
– 160-ти річчя від дня народження і 100-річчя від дня смерті великого українця – Іва-
на Франка. Ця знаменна подія слугує спонукаючим чинником для дослідників-фран-
кознавців, та й зрештою поціновувачів творчості Івана Франка, вкотре звернутися до 
переосмислення його творчої спадщини, аналізу багатогранної діяльності. В контексті 
цього, актуальним на наш погляд, є простеження зв’язків вченого із Російською Акаде-
мією Наук* (РАН), адже відомо, що І. Франко підтримував контакти із цією науковою 
установою та навіть мав змогу стати її академіком, – проте безуспішно. 

Аналіз досліджень. Порушене нами питання фактично не було предметом окре-
мого наукового дослідження, хоча темою Франкових відносин з РАН прямо чи опо-
середковано торкалися ряд дослідників. Особливо дана проблема порушувалася до-
слідниками при вивченні відносин Ватрослава Ягича з Іваном Франком, і це не дивно, 
адже хорватський славіст відкрито виступав проти того, щоб І. Франка було обрано 
академіком РАН. 

З огляду на це, тут варто згадати працю М. Якубця «Іван Франко і Ватрослав Ягич», 
де характеризуються відносини між вченими на онові двостороннього листування [39]. 
Тема Франко – Ягич, де також представлено проблему виступів В. Ягича проти обрання 
І. Франка членкором РАН, жваво обговорювалась у діаспорних виданнях, зокрема в «За-
писках НТШ». Саме на сторінках цього журналу опубліковано низку статей, які торка-
ються проблеми взаємовідносин між вченими [6; 23]. 6 – 7 червня 1986 р. в Івано-Фран-
ківську, під час роботи обласної наукової конференції «Іван Франко – письменник, мисли-
тель, борець за дружбу між народами» була виголошена доповідь Й. Дзендзелівського 
на тему «Проблематика листів Івана Яковича Франка до Ватрослава Ягича», де у своєму 
виступі дослідник, на основі опрацювання епістолярної спадщини українського і хорват-
ського вчених, зазначив, що загалом збережена епістолярія має діловий характер та міс-
тить чимало роздумів і критичних зауважень обох славістів на різні фахові проблеми [14].

Серед праць сучасних українських учених виокремлюємо дослідження Л. Васильє-
вої, яка намагається продемонструвати перебіг мовних процесів у ХІХ ст. на теренах 
сербських, хорватських та українських земель крізь призму лінгвістичних інтересів 
Івана Франка. Так, в окремому розділі авторка акцентує на впливах Франкового на-
ставника В. Ягича на його славістичні й мовознавчі зацікавлення, поставивши питання 
про односторонній характер впливів чи взаємозв’язок учених [5, 7-22]. Згаданий аспект, 
висвітлюється також дослідницею Т. Маньковською в напрямі вивчення проблеми лінг-
воукраїністики у науковій спадщині хорватського славіста. У своїй праці «Проблеми 
лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича» дослідниця наскрізно ана-
лізує перебіг багаторічних дружніх і конфліктних стосунків В. Ягича з І. Франком [26]. 
Окремими сюжетами досліджувана проблема представлена у праці Романа та Івана 
Гораків «Дисертація», де автори проаналізувавши потенціал епістолярних матеріалів 
обидвох вчених, реконструювали взаємовідносини між ними, торкнувшись і проблеми 
* В час Івана Франка установа мала назву Імператорська Академія наук (одночасно вживалася 
і назва Імператорська Санкт-Петербурзька Академія наук), а з 1917 р. її було переіменовано на 
Російську Академію Наук (РАН), яка під такою назвою продовжує функціонувати і сьогодні на 
основі указу президента Російської Федерації від 21 листопада 1991 р. про відтворення її як вищої 
наукової установи Росії.
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непідтримки В. Ягічем І. Франка щодо брання його академіком РАН [11; 12]. Водночас 
окремі аспекти конфліктних відносин І. Франка з В. Ягичем представлені і в дослі-
дженнях автора доної статті, де в контексті вивчення відносин між вчителем та учнем 
аналізуються виступи В. Ягича проти обрання І. Франка академіком РАН [10; 38].

Чи не єдиним спеціальним дослідженням у якому частково розкрито проблему від-
носин І. Франка з РАН є праця В. Ідзя «Іван Франко і Російська Академія Наук» [17; 
18; 19], де автор через призму аналізу листування академіків Ф. Корша, О. Шахматова 
з академіком В. Ягичем спробував простежити дискусію між ними щодо обрання Івана 
Франка академіком РАН. Водночас, вище згаданий дослідник торкавсяя цієї проблеми 
і в своєму дослідженні «Іван Франко на шпальтах часописів українців Росії та Польщі 
у ХХ столітті» [20]. 

Таким чином, зважаючи на розлогий спектр уже існуючих напрацювань з окресле-
ної проблеми, ставимо собі за мету максимально повно, залучивши до наукового обігу 
практично невідомих донедавна листів від Російської Академії Наук до І. Франка*, ви-
світлити процес становлення і розвитку відносин українського вченого з РАН, охаракте-
ризувати напрями двостороннього співробітництва та визначити фактори, які спричи-
нилися до необрання І. Франка академіком згаданої наукової інституції. 

Виклад основного матеріалу. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується по-
жвавленням національного руху по всій території України. Вагоме місце в цьому про-
цесі почали посідати створені політичні партії, програмні документи яких ґрунтувалися 
на докорінних змінах суспільно-політичного життя, ліквідації національного гноблення 
з боку імперій-поневолювачів, впровадження цивілізованих основ суспільно-політич-
ного та культурно-освітнього життя українського народу. В цей час активізується укра-
їнський літературний процес у Галичині, зокрема у Львові, біля витоків якого звичайно 
стояв Іван Франко. 

Упродовж 1894 – 1897 рр. у Львові І. Франко з О. Франко (гол. ред. І. Франко) ви-
давали літературно-науковий і громадсько-політичний журнал прогресивного напряму 
«Житє і слово». Початкова його періодичність була раз на два місяці, а з липня 1896 р. 
він уже почав виходити щомісяця. Спочатку, у 1894 – 1895 рр., він носив етнографічно-
фольклористичне спрямування, а в період 1896 – 1897 рр., засвідчив уже громадсько-
політичного звучання. Журнал проектувався не лише як галицький, а й як загальноукра-
їнський друкований орган. Редакція журналу загалом висловлювала бажання служити 
«інтересам русько-української літератури і науки, вважаючи інтереси ті тотожними 
з поступом економічним та інтелектуальним широких мас народу, з розвитком серед 
них свобідної сучасної думки» [2].

В цей час Російська Академія Наук пильно стежила за новинками української літе-
ратури, і звичайно не могла оминути такої активності Івана Франка в цьому питанні, 
адже Франкова наукова та літературна творчість стала уже добре знаною поміж літера-
турних українських кіл у Російській імперії. Свідченням цього є те, що 6 січня 1900 р. 
І. Франко отримує листа від першого відділення бібліотеки РАН за підписом А. Воль-
тера, у якому говорилося, що бібліотека РАН надсилає вченому третій і четвертий томи 
«Известия Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии наук», 
* Сьогодні є відомими три листи від РАН до І. Франка, оригінали яких зберігаються у фонді Івана 
Франка відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України (Ф. 3. – Спр. 1638. – С. 3, 5, 7 – 9) і нещодавно були опубліковані К. Крамар у «Науковому 
віснику Музею Івана Франка у Львові» (див.: Крамар К. Три листи від Російської Академії Наук 
до Івана Франка / К. Крамар // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Вип. 13. – Львів: 
Апріорі, 2013. – С. 385–388.).
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а натомість просить його надіслати «свой журнал [мова йде про «Житє і слово» – В. Г.] 
за 1894 и 1900 гг.» [8; 24, 386].

Очевидно згадана вище кореспон-
денція від РАН до І. Франка і започат-
кувала контакти, а згодом й співпрацю 
українського вченого з визначними ді-
ячами Імперської АН.

Побіжно зазначимо, що в перше 
п’ятиліття ХХ ст. значно загострилася 
внутрішньо-політична обстановка в Ро-
сії – перша буржуазна революція – яка 
змусила імператорську владу вдатися 
до маневру. 17 жовтня 1905 р. було про-
голошено імператорський Маніфест за 
яким передбачалося створення органу 
народного представництва – Державної 
думи, гарантувалися мінімальні буржу-
азні політичні свободи. Наляканий ре-
волюцією російський імператор Микола 
ІІ обіцяв дарувати народові «непорушні 
основи громадянської свободи на на-
чалах дійсної недоторканності особи, 
свободи совісті, слова, зібрань і союзів» 
[1]. З огляду на це Міністерство освіти 
клопотало перед Імперською Академію 

наук з’ясувати питання про «припинення гоніння на українське друковане слово». Від-
повідно, було утворено спеціальну комісію, на чолі з академіком Ф. Коршом. В свою 
чергу Ф. Корш з метою продуктивної роботи запропонував ввести у склад цієї комісії 
окрім дійсного члена РАН з Австрії В. Ягича ще й українського вченого, учня В. Ягича 
– доктора Івана Франка [18, 25; 20, 10; 21, 350].

Незважаючи на те, що І. Франко мав приязні наукові зносини з В. Ягичем, йому було 
не легко погодитися із його трактуванням певних українських проблем. Для прикладу, 
В. Ягич, з одного боку, безперечно підтримував жадання І. Франка та інших україн-
ських громадських діячів декретувати монолітність і самобутність української мови, 
але, з іншого, в жодному разі не хотів чути про незалежну і самостійну Україну [21, 
346].

З цього приводу хорватський славіст у листі від 18 лютого 1905 р. застерігав О. Шах-
матова щоб він був більш ліберальним при обговоренні питання стосовно української 
мови. Славіст вважав, що простий народ повинен вивчати свою рідну мову, літературу 
та мистецтво, але в жодному разі не повинен забувати про державні інтереси. В кон-
тексті В. Ягич висловив свою неприхильність М. Грушевському та І. Франкові, які в 
цей час стояли на ниві просвіти й науки і відстоювали незалежність України, проте від-
мовився їх підтримувати, пояснивши це тим, що слов’яни і так роздроблені, а тому це 
підриває їхній загальний авторитет [5, 11–12; 19, 282; 21, 346]. 

Через прямий протест В. Ягича, І. Франка не було включено в склад комісії по ви-
вченню статусу українського народу в Росії. Аналогічно така ж доля спіткала і само-
го В. Ягича. Та незважаючи на ці обставини, в умовах наростання революційної ат-

Автограф листа від РАН
до Івана Франка 
(6 січня 1900 р.)
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мосфери, імперський уряд зажадав від РАН пришвидшити розробку пом’якшень для 
українців. З огляду на це, на початку березня 1905 р. комісія напрацювала «Записку по 
українському питанню в Росії», яку було також надіслано і В. Ягичу для ознайомлення 
[17, 156; 18, 26; 19, 283]. 

Своїми враженнями від змісту «Записки...» В. Ягич поділився із О. Шахматовим у 
листі від 5 березня 1905 р., де наголосив: «... здається, все те, що ви бажаєте дати ма-
лоросам, треба дати і полякам» [17, 156; 18, 26; 19, 283]. У черговому листі до О. Шах-
матова від 9 березня 1905 р. В. Ягич продовжував цікавитися питанням «малоруської 
мови». Згадуючи І. Франка, він підкреслив, що український вчений, з’ясувавши питан-
ня мови, ставить за мету популяризувати створення незалежної України. В цьому плані 
В. Ягич виступав за повну волю розвитку української мови, її вживання, але болючим 
для нього було вороже ставлення «модерних малоросів» до російської мови. Його ціка-
вило питання, чому російська мова антипатична для фінського, польського і особливо 
українського народу і чому ці народи не хочуть вивчати російську мову, а особливо не 
бажають цього робити українці [19, 283; 21, 347].

В контексті зазначимо, що згадані напрацювання, які були викладені у змісті «Запис-
ки по українському питанню в Росії» за сприяння А. Кримського потрапили в Галичину 
і І. Франко виніс її зміст на обговорення поміж захисників українського суспільства. 
Про це докладно розповідав Є. Корш О. Шахматову у своєму листі від 7 травня 1905 р. 
акцентуючи на тому, екземпляр «Записки...» за сприянням І. Франка було перекладено 
на українську мову і поширено серед українського народу в Галичині. На завершення, 
Є. Корш висловив певні сумніви стосовно того, що російський уряд прийме до уваги 
результати роботи комісії [17, 156; 18, 26; 19, 283].

У цей час слов’янський відділ РАН готувала до друку «Енциклопедію 
Слов’янознавства», де передбачалося умістити нарис «Про розвиток української літе-
ратурної мови». Редактори енцеклопедії 
хотіли залучити до співпраці І. Фран-
ка. Та коли про це дізнався В. Ягич, то 
у листі до О. Шахматова від 9 квітня 
1905 р. категорично виступив проти за-
лучення до цієї справи М. Грушевського 
й І. Франка. Він переконував О. Шахма-
това, що ними заволоділо самолюбство, 
а стосовно української мови, то, за його 
словами, вони навіть не вміють нею пи-
сати [19, 283; 21, 347].

Та незважаючи на те, що В. Ягич 
наполегливо рекомендував академікам 
РАН припинити співпрацю з І. Франком, 
установа продовжувала підтримувати 
контакти з українським вченим. Так 3/16 
вересня 1905 р. І. Франко отримав чер-
гового листа від першого відділення бі-
бліотеки РАН за підписом А. Вольтера, у 
якому І. Франка просили надіслати при-
мірники видання його поеми «Мойсей». 
Водночас бібліотекар клопотав, щоб 

Автограф листа від РАН
до Івана Франка 

(3/16 вересня 1905 р.)
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І. Франко одночасно надіслав і другий том перекладеного В. Сімовичем роману Л. Тол-
стого «Відродженє», який побачив світ у 1905 р., та збірок поезій Б. Лепкого «З глибини 
душі» і «Над рікою», котрі вийшли друком у цьому ж році [9; 24, 386].

20 вересня 1906 р. у житті І. Франка сталася приємна подія – Рада Харківського 
університету, на основі доповідної записки заслуженого професора М. Ф. Сумцова про 
наукову діяльність І. Я. Франка, який наголосив, що за кількістю та якістю виданих 
матеріалів вчений посідає одне з найпочесніших місць у слов’янській науці [31], – од-
ноголосно обрала його почесним доктором російської словесності. Згадана процедура 
проходила наступним чином: 16 вересня 1906 р. факультет одноголосно підтримав про-
позицію обрати І. Франка почесним доктором російської словесності університету, а 19 
жовтня 1906 р. ректор Харківського університету Д. І. Багалій інформував попечителя 
навчального округу про ухвалу Ради університету й просив його затвердити І. Франка 
почесним доктором російської словесності, про що згодом, 30 листопада 1906 р., пові-
домив Івана Франка пишучи: «Шановний добродію, Іване Яковичу. Рада університету, 
згідно з поданням історико-філологічного факультету і на підставі 10 пункту пара-
графа 3 статті 89 університетського Статуту 1884 р. в ході засідання 28 вересня 
цього 1906 р. присвоїла Вам ступінь доктора російської словесності без випробування 
і подання дисертації, про що перед тим клопотала перед паном Міністром Народної 
Освіти. Сьогодні пан Міністр Народної Освіти своєю резолюцією від 13 листопада за 
№ 23541 повідомив, що він затвердив Вас в ступені доктора російської словесності без 
випробування і подання дисертації. Повідомляючи про це, зі свого боку шлю сердечне 
вітання новому доктору honoris causa, та додаю, що призначений Вам диплом ступеня 
доктора російської словесності буде надісланий зразу ж після його видруку» [3; 29; 

33; 34].
З огляду на це, і незважаючи на не-

приязні позиції щодо І. Франка з боку 
В. Ягича, у Петербурзі розуміли, що 
літературно-наукові процеси у Львові 
очолює все таки І. Франко, і має в цьо-
му плані всеукраїнське визнання. Тому 
враховуючи цю обставину, середовище 
РАН вирішує обрати його у 1907 р. своїм 
академіком. 

Звичайно, що проти цього знову ка-
тегорично виступає В. Ягич. У своєму 
листі до О. Шахматова від 2 березня 1907 
р. він безапеляційно заявляє, що обран-
ня Івана Франка академіком РАН перед-
часне, а сам він не буде близький РАН. 
Водночас В. Ягич підтримував вільний 
розвиток «малоросійської мови», не по-
годжуючись з «відступом» із Малоросії 
загальноросійської літературної мови. 
За його словами, малоросійське юна-
цтво вважало, що самостійна незалежна 
Українська держава у них уже в кишені, 
з чим не міг змиритися, оскільки споді-

Повідомлення ректора Харківського 
університету Д. Багалія І. Франкові від 
30 листопада 1906р. про обрання його 
почесним доктором університету
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вався, що Російська держава переоблаштується на нові ліберальні засади. На його дум-
ку, цьому процесу може зашкодити Іван Франко, а тому РАН повинна на це зважати при 
прийнятті свого остаточного рішення [19, 283; 21, 347]. Загалом, свою неприязну по-
зицію по відношенню до І. Франка, В. Ягич пояснював тим, що І. Франко дотримується 
не «тих ідей», які властиві істинним росіянам, і тому не може домагатися подібного 
патетичного звання в російській академії [5, 12–13; 19, 281–282; 21, 347].

Таким чином, несприйняття В. Ягичем українських державотворчих ідей І. Франка 
та його постійні категоричні й неприязні виступи проти нього, очевидно й стали осно-
вною причиною того, що українського вченого не було обрано академіком РАН. Про це 
свідчить повідомлення розміщене у журналі «Рідний край» від 15(2) березня 1907 р. У 
ньому говориться, що після смерті відомого російського вченого, академіка О. М. Ве-
селовського залишилась вільною вакансія у відділі російської мови і словесності РАН. 
З огляду на це, частина членів відділу, разом із головою О. О. Шахматовим зробила 
пропозицію щоб запросити на цю посаду у Петербург доктора Івана Франка. Реферат 
про наукові здобутки І. Франка підготував академік Х. Корш. Під час голосування члени 
відділу розділилися на дві рівні частини: одна виступала «за», інша «проти» І. Франка. 
Найбільше виступав проти українського вченого відомий ворога українства О. Собо-
левський. Тому було ухвалено рішення перенести дану справу на найближче засідання, 
яке планувалося провести у березні 1907 р., але ні в запланований час, ані пізніше, 
І. Франка так і було не обрано академіком РАН [15; 28]. Про це також свідчать списки 
дійсних членів, іноземних членів та членів-кореспондентів РАН від 1724 р., у яких пріз-
вище І. Франка не значиться [13; 16; 35].

Незважаючи на це, голова відділу російської мови і словесності РАН О. Шахматов 
у важкі часи для І. Франка, намагався підтримати українського вченого. Яскравим до-
казом цього, є лист-відповідь О. Шахматова М. Сумцову від 25(12) червня 1908 р., який 
просив російського мовознавця та знаного академіка РАН, організувати І. Франкові фі-
нансову допомогу від академії, оскільки український вчений перебував у важкому ма-
теріальному становищі після лікування в хорватському місті Липик (передовсім відоме 
як лікувальний бальнеологічний курорт європейського масштабу) де пробув від другої 
половини березня до першої половини квітня 1908 р. [27, 439–440]. 

У відповідь на прохання М. Сумцова, автор листа зазначив, що його сильно хвилює 
важке становище І. Франка та його родини і на даний час він зробити нічого не може, 
оскільки перебуває у від’їзді. Заспокоюючи М. Сумцова, він наголошує, що на швидку 
відповідь щодо вирішення цієї справи, розраховувати не варто. Єдиним виходом, на 
його думку, може бути те, щоб кілька вчених і літераторів подали свої заяви до літера-
турного фонду академічної комісії, і після цього можна було б розраховувати на призна-
чення пенсії родині Франка. Іншого шляху вирішення даної проблеми О. Шахматов не 
бачив, тим більше не бачив перспектив у зверненні з таким проханням до керівництва 
наукової установи. Водночас, О. Шахматов застерігав, що становище академічної комі-
сії є надто обмежене, і тому вирішення даного питання може затягнутися аж до осені 
[37]. Як бачимо, О. Шахматов мав добрі наміри, хотів допомогти І. Франку, проте його 
становище і можливості в РАН не були настільки впливовими, щоб вирішувати такі 
питання спонтанно.

В часі хвороби та лікування І. Франка, у його відносинах з РАН перебувало затиш-
шя. Відновлення контактів І. Франка з літературними, науковими та громадськими ко-
лами РАН на думку В. Ідзя припадає аж на 1912 р. Дослідник стверджує, що поштовхом 
до цього прислужилася праця П. Струве під назвою «Общерусская культура и украин-
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ский партекуляризм» [30] у змісті якої автор відмовляв українцям у праві на розвиток їх 
культури і звинувачував у необґрунтованих вимогах, тобто оголосив війну українській 
мові, літературі та культурі. З огляду на це академік Ф. Корш в своїй праці «К спо-
ру об украинской культуре» [22] спробував нагадати про внесок українців у явище, як 
«загальноросійська культура», акцентуючи на здобутках нової української літератури і 
нової літературної української мови. 

У свою чергу, В. Ягич, який ознайомився із змістом цих двох публікацій, повністю 
підтримав точку зору П. Струве. про що писав у своєму листі до О. Шахматова 24 січня 
1912 р. Він наголошував на тому, що йому дивно, що Україна, й обидві столиці Москва 
та Петербург могли заразитися творчістю галицьких аторитетів – М. Грушевського і 
І. Франка [20, 11]. 

У пізнішому листі до О. Шахматова від 4 листопада 1912 р. В. Ягич ще раз акценту-
вав на симпатії Ф. Корша до І. Франка і М. Грушевського, й застерігав, що Ф. Корш як 
академік РАН у сукупності з ними розпочали в Росії процес роз’єднання нації на укра-
їнців і росіян. В. Ягич передбачає, що би було як би І. Франка прийняли РАН, адже коли 
б Ф. Корш з І. Франком та М Грушевським це робили разом, то українці в Росії почали б 
діяти більш активно, відкрито, без приховування своїх сепаратистських настроїв. Кри-
тикуючи статтю Ф. Корша, В. Ягич наголошує, що український літературний рух на 
чолі з І. Франком та за підтримкою М. Грушевського загрожує державному устрою Росії 
і за сприятливих умов роз’єднає українців і росіян, розпаливши між ними ненависть. За 
словами В. Ягича, розмежування за національними особливостями українців і росіян 
призведе до виникнення двох культур, які згодом стануть самостійними, що спричи-
нить виникнення двох народів і двох держав. В цьому плані, на думку В. Ягича, Укра-
їна, яка буде продуктивно розвиватися на півдні через сприятливіші кліматичні умови, 
стане окремою державою, і забуде Росію. Така нова Українська держава відокремиться 
від Росії та повернеться до багатокультурної та демократичної Європи. Тому, на думку 
В. Ягича, уже тоді зламати Україну, коли її будуть очолювати досвідчені галичани з 
віденським світоглядом, як І. Франко буде неможливо, оскільки загальноєвропейський 
процес демократії принесе їй низку нових антиросійських цінностей, що вже тепер є 
помітним у науковій та літературній творчості М. Грушевського й І. Франка [12, 22–23; 
20, 11–12].

В контексті зазначимо, що таким позиціям стосовно себе та своїх однодумців з боку 
В. Ягича І. Франко не надавав гострого забарвлення. З цього приводу польський до-
слідник М. Якубець зазначає, що І. Франку не імпонували ні політичні пристрасті хор-
ватського вченого, ні та легкість постійних змін місць роботи через матеріальні мотиви 
(Відня – на Одесу, Одеси – на Берлін, Берліна – на Петербург). Але незважаючи на це, 
І. Франко не міг не усвідомлювати наукової об’єктивності В. Ягича та його справді нео-
ціненного внеску в слов’янознавство. Як убачає польський дослідник, ці фактори були 
для І. Франка повсякчас вагомішими, ніж політичні вподобання В. Ягича [39, 69].

Хочемо звернути увагу на те, що неприязне ставлення В. Ягича до Франкової діяль-
ності в напрямку українського державотворення, яке чітко представлене в його листу-
ванні з О. Шахматовим, особливо не вплинуло на зміну позиції О. Шахматова стосовно 
особистого ставлення до І. Франка. Про це довідуємося із ще одного листа від РАН до 
українського вченого за підписом самого О. Шахматова. Епістолярій датується 4 лис-
топада 1913 р. і стосується питання присудження РАН І. Франку премії імені професо-
ра О. Котляревського. Автор листа повідомляв І. Франка, що відділ російської мови і 
словесності Імператорської Академії Наук на отримання премії імені графа Д. Толсто-
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го приймає тільки праці, які написані виключно «по-русски (по-великорусски)», а тому 
Франкова праця [«Студії над українськими народними піснями» – В. Г.] може претенду-
вати на премію імені професора О. Котляревського, оскільки на її отрмання приймають-
ся україномовні роботи. Завершуючи листа, О. Шахматов повідомляє вченого, що при-
ймання наукових праць на цю премію триватиме до 31 грудня 1913 р., а її присудження 
відбуватиметься 19 жовтня 1914 р. [24, 387; 37]. 

Написання цього листа до І. Франка, припало саме на 1913 р. – рік, коли у Львові 
вийшла друком окремою книгою монографія українського вченого «Студії над україн-
ськими народними піснями» [32]. Саме до неї у повному складі ввійшли всі тематично 
самостійні групи статей про народні історичні пісні, які дослідник збирав, записував, 
вивчав та публікував протягом значного часу. Водночас, у згадану вище працю І. Фран-
ка, ввійшли також і всі інші пояснення, які він призбирав упродовж тривалої науково-

Автограф листа від РАН до Івана Франка 
(4 листопада 1913 р.)
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пошукової роботи. Таким чином Франкове видання 1913 р. стало повним укомплектова-
ним виданням наукових праць про історичний ліро-епос українців, яке увібрало в себе 
все, що вчений перед тим друкував на сторінках різних періодичних збірників.

Саме цю монографію про народні пісні Іван Франко представив відділові російської 
мови і словесності РАН, про що йшла мова у листі О. Шахматова до І. Франка від 4 
листопада 1913 р., на здобуття премії імені професора О. Котляревського [7, 184]. За-
значимо, що згадана праця українського дослідника отримала високу оцінку російських 
вчених, дійсних членів РАН., і з огляду на це, у січні 1917 р. І. Франку все ж таки була 
присуджена вище окреслена премія в розмірі 500 рублів (гроші мали бити перераховані 
спадкоємцям І. Франка), проте нажаль – посмертно. Доказом цього слугує лист відді-
лення руської мови і словесності РАН до правління Академії наук про присудження 
премії імені О. Котляревського І. Франкові за працю «Студії над українськими народ-
ними піснями» [25].

Висновки. Зв’язки Івана Франка з РАН, очевидно, були започатковані на почат-
ку 1900 р. і тривали фактично, до самої смерті, що підтверджує листування як від 
РАН до І. Франка так і листування між академіками згаданої установи. Аналіз епіс-
толярних матеріалів дає змогу стверджувати, що Франкові відносини з літератур-
ними, науковими та громадськими колами Імперської АН були приязні. Основними 
напрямами двостороннього співробітництва став обмін літературою, різного роду 
консультування тощо. Академіки РАН Ф. Корш та О. Шахматов високо цінували на-
уково-літературну творчість І. Франка, вважали його кваліфікованим спеціалістом в 
галузі славістики через що, пропонували посаду академіка в установі. Проте, через 
часті беззаперечні виступи В. Ягича проти І. Франка, а згодом і жорстка критика на 
Франкову державотворчу діяльність з боку відомого ворога українства О. Соболев-
ського стали чи не першопричиною не обрання українського вченого академіком Ім-
перської АН. Та незважаючи на це, І. Франко не розірвав контакти із РАН. У 1913 р. 
він представив свою працю «Студії над українськими народними піснями» відділові 
російської мови і словесності РАН, на здобуття премії імені професора О. Котлярев-
ського, яка була присудження вченому, на жаль, аж у 1917 р., коли вже І. Франка не 
було в живих.
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ОБРАЗ ПЕРЕЯСЛАВА У РЕЦЕПЦІЇ М. КОСТОМАРОВА ТА 
А. ЯКОВЛІВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті висвітлюються погляди істориків М. Костомарова та А. Яковліва на події, 
пов’язані з Переяславською радою та українсько-московським договором 1654 р. Шляхом порів-
няльного аналізу досліджено загальний стан вивчення спадщини обох вчених, а також джерельну 
базу, характер студій, особливості підходів, еволюцію поглядів, соціокультурний та суспільно-по-
літичний контекст, який впливав на формування образу Переяслава у рецепції М. Костомарова та 
А. Яковліва. Врезультаті висвітлено визначне місце дослідників у загальному розвитку української 
історіографії, оригінальність кожного з них.

Ключові слова: М. Костомаров, А. Яковлів, Переяславська рада, українсько-московський до-
говір 1654 р., костомаровознавство, історико-правові студії.
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THE IMAGE OF PEREYASLAV IN RECEPTION OF 
M. KOSTOMAROV AND A. YAKOVLIV: A COMPARATIVE ANALYSIS

The article highlights the views of historians M. Kostomarov, and A. Yakovliv on the events related to 
Pereiaslav Rada and the Ukrainian-Moscow Treaty in 1654. Through a comparative analysis the overall 
status of the heritage study of both scientists, as well as spring base, character studios, especially the 
approaches, the evolution of perspectives, socio-cultural and socio-political context that infl uenced the 
formation of concepts of Pereyaslav in the reception of M. Kostomarov and A. Yakovliv were investigated. 
During the research process the conceptual and creative scientifi c achievements of historians in the fi eld 
of the designated theme were challenged, however, differences in the degree of deepening in the theme, 
updating various aspects of the process of signing the Ukrainian-Moscow Treaty in 1654, differences in 
the assessment of consequences of accidents and the impact on the further development of historiography 
were revealed. As a result researchers illuminated an outstanding position in the development of ukrainian 
historical science, the originality of each of them according to the scientifi c areas they represent.

Key words: M. Kostomarov, A. Yakovliv, Pereiaslav Rada, the Ukrainian-Moscow Treaty in 1654, 
study heritage Kostomarov, historical and legal studio.
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ОБРАЗ ПЕРЕЯСЛАВА В РЕЦЕПЦИИ Н. КОСТОМАРОВА 
И А. ЯКОВЛИВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье освещаются взгляды историков Н. Костомарова и А. Яковлива на события, 
связанные с Переяславской радой и украинско-московским договором 1654 г. Путем сравнитель-
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ного анализа исследованы общее состояние изучения наследия обоих ученых, а также источнико-
вую базу, характер студий, особенности подходов, эволюция взглядов, социокультурный и обще-
ственно-политический контекст, который влиял на формирование образа Переяслава в рецепции 
Н. Костомарова и А. Яковлива. В результате освещено выдающееся место исследователей в об-
щем развитии украинской историографии, оригинальность каждого из них.

Ключевые слова: Н. Костомаров, А. Яковлив, Переяславская рада, украинско-московский до-
говор 1654 г., костомарововедение, историко-правовые студии.

Лит. 17.

Постановка проблеми. В сучасній українській історіографії, яка зростає кількісно 
і якісно, з’являється велика кількість різноманітних напрямів. Значна їх частина є біоіс-
торіографічними і присвячена висвітленню образів окремих істориків та комплексному 
аналізу їх місця в українській та світовій гуманітаристиці. Це свідчить про новий етап 
у розвитку історичної науки, яка цілком логічно і виправдано об’єднує свої студійні 
можливості з іншими науковими дисциплінами. У цьому сенсі розвиваються дослі-
дження спадщини М. Костомарова (1817 – 1885) та А. Яковліва (1872 – 1955). Костома-
ровознавство є більш сформованим напрямом, адже його історія сягає більше ста років. 
Вивчення творчості А. Яковліва лише розгортається. Порівняльний аналіз поглядів іс-
ториків на окремі питання нашої минувшини збагатить історіографію обох напрямів. 
Проблема Переяславської ради 1654 р. та українсько-московських домовленостей була 
предметом дослідницьких інтенцій обох вчених, але під різним кутом зору. З’ясувавши 
спільне й відмінне у інтерпретаціях переяславських подій, ми покажемо наскільки вони 
залежали від політичних реалій та соціокультурних середовищ.

Аналіз досліджень. Репрезентація М. Костомаровим українсько-московського до-
говору 1654 р. була здійснена тоді, коли ця тема не була надто популярною. Він одним 
з перших (після Д. Бантиш-Каменського та М. Маркевича) зробив спробу дати власний 
аналіз подіям, які змінили долю України доби Б. Хмельницького. Інтерес М. Костома-
рова до Хмельниччини і образу гетьмана пронизує увесь науковий шлях вченого. Ство-
ривши кілька видань «Богдана Хмельницкого», історик започаткував традицію напи-
сання історичних монографій та здобув славу одного з найпопулярніших істориків своєї 
доби. Тому його погляди були цікавими і сучасникам, і послідовникам – всім дослідни-
кам пізньосередньовічної історії України. Багатий джерельний матеріал, жива манера 
викладу, присутність автора «поза кадром» – ось основні риси костомаровського ба-
чення Переяслава. Більшість дослідників приваблювали фактичний та документальний 
матеріал, представлений істориком, а також особлива манера визначного майстра ро-
мантичної інтерпретації. Однак думки М. Костомарова супроводжував й шквал крити-
ки. Скажімо, миттєвою була реакція М. Максимовича, який оцінив оригінальний стиль 
викладу подій, але засудив фактографічну недосконалість [17; 535]. У тому ж руслі ви-
ступив і Г. Карпов [4]. Згодом на монографію М. Костомарова »Богдан Хмельницкий» 
опиралися і наступники, а саме, В. Антонович, М. Грушевський та багато інших. Але 
суто критичних праць щодо образу Переяслава у рецепції М. Костомарова не так бага-
то. Значно гірша ситуація склалася на сьогодні з дослідженням спадщини А. Яковліва. 
Хоча його праці високо оцінені такими корифеями історичної науки, як Д. Дорошенко 
[3], Н. Полонська-Василенко [13], та сучасними дослідниками В. Потульницьким [14], 
В. Ульяновським [15], В. Гораком [2], С. Кудіним [11], А. Петриком [12] та ін., однак 
комплексного студіювання ще не здійснено. Стосовно заявленої нами проблеми взагалі 
немає жодної розвідки. Найсвіжішою та найбільш повною є праця О. Яся «Образи Пе-
реяслава в українській історіографії академічної доби» [17], який показав особливості 
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українсько-московського договору 1654 р. у рецепції істориків на тлі історіографічного 
та історичного контексту, але без порівняння. 

Мета статті полягає у виявленні характерних особливостей поглядів М. Костома-
рова та А. Яковліва на проблему Переяслава і встановленні спільних і відмінних рис. 
Окремо приділимо увагу факторам, які впливали на формування поглядів учених у цій 
царині.

Виклад основного матеріалу. Переяславська рада та українсько-московський дого-
вір 1654 р. у рецепції М. Костомарова розглядається як одна із подій доби Хмельниччи-
ни. Доречно зауважити, що монографія «Богдан Хмельницкий» – це плід наукових до-
слідів історика, який створювався понад сорок років. Зацікавившись образом гетьмана 
ще у молодості, десь напочатку 1840-х рр., М. Костомаров працював над ним практично 
до кінця життя. Остаточне рішення про написання праці про Б.Хмельницького було 
прийняте 15 жовтня 1843 р. Про це він пише у своєму листі до К. Cементовського [1; 
76]. Перша розвідка з’явилася у 1857 р. [6], а згодом було ще три – 1859 [5], 1870 [8], 
1884 рр. [9]. Кожне перевидання супроводжувалося навповнення новими джерелами, 
але загальне уявлення про події не зазнало суттєвих змін. Для вченого це було логічним, 
тому що приступаючи до написання певного сюжету, він озброювався всіма необхід-
ними і доступними джерелами, довго і наполегливо шукав необхідні свідчення і лише 
після цього брався за перо. Про це знаходимо багато свідчень у його епістолірії. До-
кладніше про це ми пишемо у одній із своїх спеціальних розвідок [1].

Передісторія Переяславського договору була написана М. Костомаровим ще у 
1849 р. у Саратові. Перебуваючи у засланні, не дивлячись на заборону займатися на-
уковою діяльністю, історик наполегливо її продовжував. Про це він написав своєму 
колезі Й. Бодянському, звертаючись з проханням надіслати йому «Літопис Самовидця» 
та подаючи критику відомих йому джерел – «Літопис Граб’янки» та «История Мало-
российская или повествование о козаках вообще и прочее». В останньому він виділяє 
інформацію стосовно договорів Б. Хмельницького [1; 80].

Події Переяслава у висвітленні М. Костомарова мають характерні риси романтич-
ного історієписання: занурення у звичаї, традиції та внутрішній світ героїв, поетизація, 
насичення діалогами та творчими домальовками автора. Спираючись на народні пе-
рекази, історик стверджує, що український народ був задоволений умовами договору. 
Також він схиляється до думки про складання присяги не тільки українцями, але й цар-
ськими посланцями, однак в останньому виданні це подається як остаточно недоведе-
ний факт (та й досі не вчені не прийшли до консенсусу з цього приводу). Відрізняється 
від думки попередників Д. Бантиш-Каменського та М. Маркевича характеристика став-
лення духівництва на чолі с київським митрополитом Сильвестром Косовим. М. Косто-
маров вважає, що він негативно поставився до з’єднання з Москвою, а церква ще кілька 
десятків років залишалася під зверхністю константинопольського патріархату. Зокрема, 
позиція київського духовенства пояснюється небажанням жорстко підпорядковуватися 
московській владі, як це традиційно робило московське священство [17; 536]. У остан-
ньому виданні 1884 р. це положення було дещо розширене. Цікавою є характеристика 
київського погляду на московську віру як нетотожну українському православ’ю, а від-
так духовенство остерігалося можливого «перехрещення» [17; 537].

Певна еволюція у поглядах М. Костомарова цілком зрозуміла. Історична наука не 
стояла на місці, вона поповнювалася новими дослідженнями, які руйнували усталені 
стереотипи, розширювали джерельну базу та характеризувалися здебільшого поляр-
ними судженнями, що призводило до жорстких наукових дискусій. Та й сам історик 
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останні двадцять років життя працював у Археографічній комісії, де опанував біль-
шість видань «Архива ЮЗР». Тому висновки М. Костомарова у останньому виданні 
«Богдана Хмельницкого» з приводу переяславських подій були більш обережними та 
науково обґрунтованими. Цьому сприяла ще й жорстка критика з боку опонентів. Вона 
сприймалася вченим з одного боку болісно, а з другого – змушувала аргументовано 
реагувати. Так, наприклад, після виходу видання 1859 р. М. Максимович у «Письмах о 
Богдане Хмельницком» досить жорстко критикував Костомарова. Однак той адекватно 
сприйняв публічний виступ Максимовича. Зокрема, в одному з листів до А. Краєвсько-
го він писав: «Минулого року п. Максимович викривав мене в деяких помилках, що 
закралися в мій твір «Богдан Хмельницкий» та надрукував свої зауваження в Санкт-
Петербурзьких Відомостях. Я спорив проти нього теж. Але тепер, займаючись спра-
вами Малоросійського Приказу, я побачив, що більшість зауважень п. Максимовича 
справедливі, і прошу Вас, прискорте друкування в Санкт-Петербурзьких Відомостях 
пояснення, в якому я приношу повинну» [1; 83].

Українсько-московські домовленості 1654 р. розглядалися М. Костомаровим і в 
окремих невеликих статтях. Так у 1863 р. у праці «Князь Владимир Мономах и ко-
зак Богдан Хмельницкий» він акцентував свою увагу на мотивації гетьмана щодо цар-
ського протекторату [7]. Зокрема, історик стверджував, що Б. Хмельницький вважав 
це необхідним і тимчасовим з огляду на ситуацію у державі. Тим більше він не хотів 
обмеження прав і вольностей козацтва, а особливо втрати Україною своєї незалежності. 
Об’єднання з Москвою вбачалося можливим у зв’язку із спорідненістю народів. Але 
позиція царя щодо виконання умов договору призвела до серйозного конфлікту між 
державами. Передчасна смерть гетьмана не дозволила йому повести свої війська на 
Москву [7; 153]. До речі, вчений вважав з’єднання з Москвою добровільним актом двох 
православних етнічних спільностей, що очевидно пов’язане з федералістичним світо-
глядом М. Костомарова, який склався ще у 40-х рр. ХІХ ст.

Однією цікавою рисою дослідницької практики М. Костомарова було обов’язкове 
відвідування місця описуваної події. Так сталося і з Переяславом, який вчений відвідав 
за два роки до смерті. Він прагнув побувати на місці, де була рада, щоб самому відчути 
дух знаменитої події. Свої враження історик опублікував у часописі «Русская старина» 
[10].

Окремо потрібно наголосити на цензурних утисках, які супроводжували всі найпо-
пулярніші студії М. Костомарова. Про це він дуже часто згадував у листуванні. З при-
воду підготовки видання 1857 р. він писав до А. Краєвського: «Будьте добрі й милостиві 
до мого нещасного Богдана Хмельницького: врятуйте його від фрейгангівського полону. 
У мене один тільки примірник цього твору, і тому, признаюсь, я сильно боюся за його 
цілісність в руках такого доброго приятеля, як Андрій Іванович Фрейнганг. У мене не-
має терпіння Василя Кориятовича, немає, до того ж, і здоров’я його, щоб знову писати 
свою історію, котра коштувала мені багатьох років. В «Русском Вестнике» з’являються 
такі статті, при яких мій Хмельницький має… право пройти у цензурні ворота. Будьте 
добрі, Андрію Олексійовичу, припиніть митарства бідного гетьмана. Вірогідно, І. Ла-
жечников не піддасть його такій участі, яка припала цьому прекрасному козаку в кігтях 
добродійливого і мирного гернгутера» [1; 82].

Загалом, образ Переяслава у рецепції М. Костомарова є досить логічним, якщо вра-
хувати тогочасний стан розвитку історичної науки. Необхідність створення великих 
синтетичних студій з історії України змусила його розглядати окреслену проблему не 
в окремих розвідках, а в синтетичних працях. У М. Костомарова це виглядало досить 
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оригінально, оскільки він пов’язав Переяславську раду і з образом Б. Хмельницького, і 
з добою, і з народним духом. Однак, оцінка Переяславського акту була досить поверхо-
вою і схематичною, без належної оцінки усіх важливих факторів і подій, з вибірковістю 
у виборі історичних джерел. Образ Переяслава у рецепції А. Яковліва (1872 – 1955) є 
відображенням іншого етапу у розвитку української історичної науки та самого автора 
як представника української зарубіжної історіографії ХХ ст. Українське історіє писання 
за півстолітній період зробило значний поступ завдяки дослідженням В. Антоновича, 
М. Грушевського, В. Липинського, І. Крип’якевича, С. Томашівського та багатьох ін. 
Тому порівняти погляди М. Костомарова та А. Яковліва доволі складно, однак ми все ж 
вдамося до деяких паралелей. 

У своїй розвідці «Договір Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм 
Михайловичем 1654 р.», написана з нагоди 300-річчя підписання акту, з’явилася вна-
слідок багаторічних історико-правових дослідів і фактично є однією з останніх в його 
житті [16]. Відтак, вона є плодом зрілого вченого, який пройшов складний життєвий 
шлях, насичений переломними подіями в історії України та її державності. Написана 
на вимогу часу, коли з приводу українсько-московської злуки вже було написано багато 
полярних розвідок, а це створювало невизначеність в оцінках сутності подій. 

Вказана праця відрізняється своїм стилем у порівнянні з костомаровським. Відсут-
ність художніх описів, емоцій, строга науковість – ось характерні риси, які кидаються 
в очі вже з перших сторінок. У вступному слові автор акцентує увагу на правничому 
аналізі цього документу [16, 7–8]. Передусім А. Яковлів дає характеристику історичних 
передумов договору. Перша невдала спроба Б. Хмельницького укласти союзницькі сто-
сунки з Москвою 1648 р., перемоги і поразки 1648 – 1653 рр. у союзі з татарами, зміни 
в московсько-польських стосунках – все це майстерно підводить читача до думки, що 
Москва, насамперед, думала про власні преференції від протекції над козацькою дер-
жавою. Схильність Б. Хмельницького до зміни союзника трактується однозначно як 
вимушена, обдумана та спрямована не на поступки щодо прав і вольностей козацтва, а 
на захист від Польщі. Після Генеральної ради зі старшиною гетьман задля моральних 
гарантій вимагав, щоб посольство на чолі В. Бутурліним склало присягу від імені царя, 
але той відмовив, посилаючись на відсутність повноважень і традиції. Дослідник нама-
гається встановити подробиці царської присяги, вдаючись до джерел і з боку Москви, 
і з України. Врезультаті він приходить до висновку, що посольської присяги як клятви 
від імені царя все ж не було, швидше В. Бутурлін запевнив у непорушності царського 
слова. Отже, А. Яковлів завдяки розширенню джерельного поля виглядає у своїх висно-
вках більш переконливим на відміну від М. Костомарова.

Докладно описуються події після Переяславської ради, коли обговорювалися до-
говірні статті. На думку А. Яковліва, відсутність дипломатичного досвіду для здій-
снення такої справи зіграли не на користь України у подальшому оформленні стосун-
ків з Москвою [16; 23–24]. Далі дослідник аналізує правові аспекти проекту договору, 
який складався у Чигирині після від’їзду царських послів до Москви. 23 статті були 
розміщені хаотично, однак визначали зовнішню та внутрішню свободу Війська Запо-
розького, а також умови його зовнішньої оборони. Пізніше вигідні для України умови 
будуть переглянуті у Москві [16; 26, 28, 30]. Також А. Яковлів докладно аналізує текст 
Переяславського договору, розбирає спірні моменти, посилаючись на різні джерела 
і наводячи паралельно думки своїх колег. Нарешті він підсумовує, що договір між 
Україною і Москвою був двостороннім і визнаним обома державами як правовий акт 
[16; 44]. Однак кожна з сторін мала свої інтереси, тому в Москві цар намагався вне-
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сти у документ поправки, які обмежували зовнішню і внутрішню незалежність Вій-
ська Запорозького. Погодившись з Олексієм Михайловичем формально і не надаючи 
особливої уваги прагненням контролювати гетьмана, старшину і територію України, 
Б. Хмельницький все ж залишався самостійним і вбачав у Москві лише гарантію своєї 
незалежності від Польщі, за що Москва буде отримувати щорічну грошову данину 
[16; 55]. А. Яковлів погоджується з зробленими до нього висновками про епохальне 
значення домовленостей 1654 р. для обох держав. По-перше, вони були підтверджені 
першим спільним правовим актом двох різних за культурою, устроєм і населенням 
держав – республіки та монархії; по-друге, договір вплинув на подальшу історію їх 
зносин; по-третє, для Війська Запорозького вперше застосовувалися нова назва «Ма-
лоросія»; по-четверте, акт встановив номінальну васальну залежність Війська Запо-
розького з правової точки зору; по-п’яте, обмеження суверенітету залишалося швид-
ше у вимогах Москви, аніж у волі Б. Хмельницького; по-шосте, актом злуки України 
з Москвою цей договір стали називати російські дослідники, а відтак це призвело до 
різночитань і розширення спектру оцінок, тому проблема є актуальною для подаль-
ших студій [16; 63–66].

Висновки. М. Костомаров та А. Яковлів – представники різних поколінь укра-
їнських істориків. Тому до висвітлення образу Переяслава вони виробили і засто-
сували різні підходи. Однак їх об’єднує бажання відобразити реальну картину по-
дій, основуючись на різноманітному джерельному матеріалі. Дослідники вдаються 
до докладного аналізу фактажу, вибудовуючи послідовну картину подій, а також до 
критики джерел. М. Костомаров не присвятив цій проблемі окремого дослідження, а 
висвітлив її на тлі загальної картини діяльності козацтва та Б. Хмельницького як дер-
жавного діяча. Як історик романтичного напряму він намагався показати внутрішні 
мотиви та емоційний стан учасників українсько-московського договірного процесу. 
Джерельна база М. Костомарова була обмеженою, а відтак це мало свої наслідки, і 
вчений неодноразово був критикований колегами. Однак це підштовхнуло його дещо 
виваженіше оцінювати Переяславську раду в останній редакції монографії «Богдан 
Хмельницкий». 

У А. Яковліва аналіз подій 1654 р. набув характеру історико-правової студії. Те, 
за що критикували М. Костомарова, стало предметом дослідження А. Яковліва, отже, 
роботи доповнюють одна одну. Останній присвятив темі окрему працю, значно розши-
рив коло джерел відповідно до її характеру, зосередив увагу на юридичних аспектах та 
встановленні наслідків укладеного між Україною та Москвою договору. 
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ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ 
ЧИНОВНИКІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVIII – 

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

У статті досліджуються види матеріальних заохочень службовців цивільних державних 
установ, що функціонували на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. 
Зокрема увага приділяється таким видам заохочень, як заробітна платня (жалування), інші 
грошові виплати, подарунки тощо. Автор робить висновок про те, що протягом першої половини 
ХІХ ст. нагороди та заохочення, які уряд застосовував по відношенню до цивільних чиновників, 
були остаточно систематизовані і регламентовані законодавчо. Провідне місце серед них 
займали саме матеріальні заохочення.

Робота здійснена в рамках виконання фундаментального дослідження №15.01.10-01.15/17.
ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання 
загальнонаціональної моделі історичної пам’яті».
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TYPES OF MATERIAL INCENTIVES FOR CIVIL SERVANTS 
IN THE UKRAINIAN LANDS (THE END OF THE XVIII – THE FIRST 

HALF OF THE ХІХ CENTURY)

The article examines the types of material incentives for employees of civilian state institutions, 
which functioned in the Ukrainian lands in the late XVIII – the early XIX centuries. In particular, atten-
tion is paid to such types of incentives, as wages (salaries), other cash benefi ts, gifts, donation of land, etc. 
The author concludes that during the fi rst half of the nineteenth century rewards and incentives, which the 
government applies to civil offi cials were fi nally systematized and regulated by law. Material incentives 
held the leading position.
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В статье исследуются виды материальных поощрений служащих гражданских 
государственных учреждений, которые функционировали на украинских землях в конце ХVIII 
– первой половине ХІХ вв. В частности внимание уделяется таким видам поощрений, как 
заработная плата (жалование), другие денежные выплаты, подарки и т.п. Автор делает вывод 
о том, что в течение первой половины ХІХ в. награды и поощрения, которые правительство 
применяло по отношению к гражданским чиновникам, были окончательно систематизированы 
и регламентированы законодательно. Ведущее место среди них занимали именно материальные 
поощрения.

Ключевые слова: чиновник, Украина, Российская империя, награда, жалование, подарок.
Лит. 26.

Актуальність проблеми. Державна служба, чиновництво – явища без яких не 
можливе існування сучасної держави. Але з ними ж пов’язано і багато негативних явищ, 
таких як бюрократизація багатьох галузей суспільного життя, корупція. Щоб уникати 
їх або успішно з ними боротися, безперечно, слід вивчити їхню історію, взяти до уваги 
позитивні і негативні основи існування державної служби. Заохочення чиновників 
завжди було одним з механізмів, за допомогою якого забезпечувалося безперервне 
функціонування бюрократичного механізму будь-якої держави. Тому вивчення тих 
видів заохочень, що застосовувалися до державних службовців у минулому, та ефекту, 
який вони мали, є актуальним напрямком наукових досліджень.

Аналіз досліджень. Цивільному чиновництву періоду Російської імперії та 
різноманітним аспектам його служби увага приділялася багатьма науковцями – 
істориками та правниками ще з ХІХ ст. До найбільш грунтовних відносяться праці 
О. Градовського, М. Єрошкина, П. Зайончковського, М. Ольминського, І. Павловського, 
Л. Писарькової, С. Троїцького, Л. Шепельова [1; 2; 8; 9; 16; 17; 20; 26] та інших. 
При цьому проблеми заохочень майже всі дослідники торкалися лише побіжно, не 
приділяючи їй належної уваги. Нами дана тема порушувалася у розділі монографії 
«Цивільне чиновництво України у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.» [4, 258–303].

Мета статті – визначити та проаналізувати, які види матеріальних заохочень 
уряд Російської імперії застосовував по відношенню до цивільних службовців на 
українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. і як вони впливали на 
їхнє суспільне і матеріальне становище.

Виклад основного матеріалу. По відношенню до чиновників цивільних державних 
установ періоду Російської імперії застосовувалася ціла низка нагород і заохочень, які 
повинні були стимулювати службовців виконувати свої обов’язки максимально якісно. 
Окрім чинів та орденів існувало чимало інших, також ефективних, видів заохочень. 
Протягом другої половини ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. від деяких з них держава 
відмовлялася, вводячи у практику нові. Можна говорити про те, що фактично протягом 
вказаного періоду відбулося становлення системи заохочень державних службовців.

Для стимулювання службової діяльності бюрократичного апарату була створена 
система мір заохочення чиновників окрім окладу, який визначався спеціальними 
штатами по кожному відомству. Основними з них були: т.зв. «Высочайшее благоволение» 
(подяка монарха); чини; ордени; призначення оренд і пожалування земель; подарунки 
від імені імператора; одноразові грошові премії.

Щоб заохотити до цивільної служби, у першу чергу дворян, держава почала 
стимулювати її жалуванням, яке сплачувалося чиновникам. Це певною мірою сприяло 
зростанню зацікавленості в отриманні посад у державних установах серед незаможного 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äåãòÿðüîâ C. Âèäè ìàòåð±àëüíîãî çàîõî÷åííÿ öèâ±ëüíèõ ÷èíîâíèê±â...

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

дворянства та представників інших, менш привілейованих соціальних груп. Фактично 
жалування стало видом заохочення до служби. Російський історик культури Ю. Лотман 
визначав чиновника Російської імперії як «человека жалованья», матеріальне становище 
якого безпосередньо залежало від держави. Він був пов’язаний з адміністративною 
машиною і не міг без неї існувати [12, 26].

Розцінювати жалування не лише як оплату праці, але й як вид нагороди нам 
дозволяють, наприклад, випадки, коли підвищення чиновника у чині замінювалося 
на підвищене жалування [20, 263]. Надання чину формулювалося як «награждение 
чином». Таким чином, коли таке нагородження замінялося підвищенням платні, то 
фактично один вид нагороди замінявся на інший і саму платню можна розглядати теж 
як вид нагороди – заохочення залишатися на тій же посаді чи у тому ж чині. У другій 
половині ХVIII ст. також відбувалися звільнення у відставку із збереженням жалування 
саме за добру службу, тобто воно зберігалося як нагорода. На українських землях у 
середині ХVIII ст. жалуванням нагороджувалася незначна кількість чиновників. Та 
й отримати його частіше могли лише цивільні службовці тимчасових російсько-
українських установ Лівобережжя чи російських Слобожанщини.

Матеріальне становище цивільних чиновників у другій половині ХVІІІ ст. було 
кращим, ніж у першій половині ХІХ ст. Це пояснюється тим, що паперові гроші 
(асигнаційний рубль) у 1768 – 1786 рр. за своєю вартістю дорівнювалися срібним (а 
саме асигнаціями чиновники частіше отримували жалування). Згодом випуск асигнацій 
державою став різко зростати і вже у 1811 р. за купівельною спроможністю жалування 
чиновників становило лише 25% від суми передбаченої штатами ХVІІІ ст. [17, 150]. Так, 
станом на 1797 р. оклад канцеляристів, підканцеляристів та копіїстів повітових установ 
на лівобережних землях України становив відповідно 70, 50 та 40 рублів на рік [24, 
65зв]. Але з початком ХІХ ст. ці гроші стали поступово знецінюватися. У 1827 р. оклади 
канцеляристів були збільшені і навіть деякі канцелярські службовці нижчих розрядів 
стали отримувати кошти пайові та на обмундирування [17, 150]. У цей час чиновники 
VІ – VІІІ класів, які служили у губернських установах, в середньому отримували від 
250 до 600 руб. на рік. У повітових установах службовці VІІІ – ІХ класів отримували 
250 – 300 руб. на рік [9, 74]. З 1805 р. жалування чиновникам видавалося щомісячно 
[17, 150].

14 квітня 1830 р. надзвичайне зібрання Державної Ради розглянуло питання про 
підвищення жалування чиновникам, які довгий час служили на одній посаді. Дане 
питання було ініційоване міністром народної освіти, який пропонував імператору крім 
загальноприйнятих нагород, нагороджувати педагогічних службовців поступовими 
підвищеннями окладів по мірі вислуги 5-ти, 10-ти років тощо. Микола І позитивно 
сприйняв цю ідею і навіть хотів застосувати її по відношенню до всіх цивільних 
чиновників. Але Державна Рада не могла швидко прийняти відповідне рішення, 
оскільки не володіла інформацією про те, які витрати понесе державна скарбниця 
внаслідок таких підвищень жалування. Питання було відкладено [19, 420]. 

Розміри окладів учителів та професорів у другій чверті ХІХ ст. залишалися 
приблизно на рівні окладів чиновників середньої ланки інших відомств [9, 78]. Тому 
зупинимося окремо на питанні матеріальної забезпеченості чиновників освітнього 
відомства. Вони повністю залежали від держави, яка призначала їм жалування, могла 
матеріально заохотити тощо. Але на відміну від чиновників інших державних відомств, 
службовці освітньої галузі певний час мали невизначений статус, а як наслідок, спочатку 
не було і чітко визначеної системи окладів для них. Лише училищний статут 1786 р. 
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вперше визначав річні оклади учителям народних училищ. Вони залежали від рівня 
навчального закладу та посади, яку обіймав службовець. Так, у головному народному 
училищі найбільше жалування отримував директор – 600 руб., учителі старших класів 
– 400 руб., учителі 2-х класів – 200 руб., 1-х класів – 150 руб., викладачі іноземних мов – 
300 руб., малювання – 150 руб. [13, 113]. Краще матеріальне забезпечення вчителів було 
передбачене Статутом 1828 р. Значно були розширені права на пенсійне забезпечення 
педагогічних чиновників. Найбільш забезпеченими серед педагогічного чиновництва 
були службовці університетів. П.Зайончковський наводив розміри окладів учителів та 
професорів. Старші вчителі гімназій отримували здебільшого 393 руб. на рік (32 руб. 
50 коп. на місяць). Професори, які мали чин статського радника, отримували від 30 
до 160 руб. на місяць. Наприклад, професор Харківського університету А. Міцкевич 
отримував 1142 руб. жалування та 142 руб. т.зв. квартирних грошей на рік [9, 78].

В цілому ж у першій третині ХІХ ст. більшість чиновників отримували вже дуже 
незначні оклади (в основному з причини знецінення асигнаційного рубля), яких часто 
не вистачало на прогодування. Щодо канцелярських служителів, то за 30 – 40 руб. на 
рік вони були змушені віддавати службі велику частину часу. Багато хто з сучасників 
описував у своїх спогадах тяжке становище дрібного чиновництва у цей період. Вони 
підтверджували, що копіїсти, підканцеляристи, канцеляристи часто були змушені 
існувати на 1 – 4 руб. на місяць; були випадки, коли вони приходили на службу по 
черзі, оскільки мали одну пару чобіт чи одяг на двох; неодружені інколи жили прямо у 
канцеляріях, оскільки не могли наймати житло. Все це підкріплювалося й інфляційними 
процесами в економіці імперії, про які ми вже зазначали [9, 72–73]. 

Визначне місце у якості винагороди за чиновницьку службу посідали різні види 
грошових виплат: різноманітні надбавки (квартирні, столові, роз’їзні, прогонні, 
фуражні гроші, добавки до жалування відомчі, доплатні за службу в окраїнних регіонах 
імперії тощо), премії і т.п. [8, 77]. За якісне виконання службових обов’язків чиновників 
і канцелярських служителів, замість чинів і орденів, можна було нагороджувати 
грошовими преміями. При цьому розмір останніх міг бути «соразмерным, как с 
жалованием им [чиновником] получаемым, так и с заслугами, кои обратили на них 
внимание начальства».

Для заохочення найбільш гідних цивільних чиновників до подальшої служби 
дозволялося надавати їм додаткове жалування (т.зв. «прибавочное»), яке за розміром 
могло дорівнювати повній або половинній пенсії, яку вони б отримали у випадку 
виходу на неї [18, 185]. 29 березня 1830 р. на засіданні Державної ради імператор 
підтримав ідею нагороджувати за вислугу років додатковим жалуванням усіх, хто 
служив по т.зв. «ученой части»: за 5 років – 25%, за 10 – 50%, за 15 – 75%, за 20 – 100%. 
Учитель татарської мови Сімферопольського повітового училища Сеїт-Абдула Челебі 
у 1820 р. за якісне виконання службових обов’язків був нагороджений річним окладом 
жалування [7, 12зв.–13].

Грошові одноразові премії згідно зі Статутом про цивільну службу могли 
видаватися у розмірі, що не перевищував річного окладу нагороджуваного чиновника. 
Так, наприкінці 1839 р. таку одноразову винагороду отримав канцелярист Вінницького 
земського суду Галузинський [14, СХХІ].

Існували й інші варіанти матеріальних виплат окрім вказаних. Такого поняття, 
як соціальна допомога ще не існувало, але якщо чиновник якісно виконував свою 
роботу й установа це визнавала, він міг отримати пільгове матеріальне утримання, 
наприклад, у випадку хвороби. Так, вчитель 2-го класу Глухівського повітового 
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училища губернський секретар М. Колмаков через посередництво почесного наглядача 
просив на час його хвороби зберегти йому виплату жалування, оскільки «по причине 
семейственной… жизни и продолжающейся столь уже давно во всем дороговизны, 
недостаточного состояния и не имею к улучшению оного других способов, кроме 
учительского жалованья. К поправлению же моего здоровья, нужна немалозначущая 
издержка денег». При цьому і сам почесний наглядач цього училища, і директор 
навчальних закладів Чернігівської губернії характеризували М. Колмакова як порядного 
і сумлінного службовця [6, 9–10зв, 12–12зв]. 

Щодо грошової винагороди за службу по виборам (на деякі посади службовці 
обиралися, а не призначалися), то довгий час її практично не існувало. Згодом 
встановлювалося правило, що предводителі дворянства як чиновники для управління 
справами дворянських громад виконували свої обов’язки безкоштовно (всі вони були 
заможними поміщиками), а ті виборні чиновники, які завідували різними частинами 
місцевого управління, отримували жалування. Так, у Полтавській губернії для цього 
з податного населення стягувався спеціально визначений податок: з 1802 р. – по 1,5 коп. 
з душі, а до 1818 р. він зріс до 5 коп. Але цих коштів, як правило, не вистачало. У перші 
роки ХІХ ст. 31 чиновник судового відомства Полтавської губернії не отримував 
жалування за декілька років (при цьому лише 6 з них скаржилися на це, просячи 
повернути гроші). Розглядаючи цю проблему, дворянське зібрання вирішило за цих 
чиновників, що кожен з них «имея состояние, не заботясь о жалованьи, искало только 
доверия дворянства, чтобы быть избранным и служа, довольствоваться получением 
высочайше установленных наград» (і це при тому, що чинами й орденами нагороджували 
таких чиновників також вкрай рідко) [16, 92].

Хоча губернські та повітові предводителі дворянства багатьох губерній з початку 
ХІХ ст. служили безкоштовно, але питання про призначення їм жалування час від часу 
піднімалося. Наприклад, у 1838 р. роменське та прилуцьке дворянство Полтавської 
губернії клопотало перед урядом про призначення своїм предводителям жалування і 
пенсії за рахунок держави. Одного разу дворянство навіть висловилося, що жалування 
губернського предводителя (маршала) повинно бути таким же, як і у губернатора, а у 
повітових – як у віце-губернатора (у такому разі знадобилася б сума у 19800 руб. на рік). 
Але всі ці спроби були безуспішними [16, 96–97].

12 лютого 1829 р. Харківське губернське дворянське зібрання вирішило призначити 
для усіх предводителів дворянства у губернії жалування: губернському – 1000 
руб. на рік, повітовим – по 450 руб. Для цього було вирішено обкласти додатковою 
повинністю (податком) кожну ревізьку душу (по 3 коп. з душі). Але все ж ці спроби не 
вдалося втілити у життя і всі предводителі служили безкоштовно [10, 101–102]. Деякі 
дворянські зібрання намагалися обійти цю заборону, сплачуючи своїм обранцям певні 
кошти завуальовані під відшкодування витрат на роз’їзди, на утримання канцелярій 
тощо. Наприклад, у Полтавській губернії предводителям сплачувалися т.зв. столові 
гроші [11, 40].

Час від часу уряд все ж заохочував виборних чиновників. Частіше це робилося, 
звичайно, по відношенню до осіб, обраних до дворянських станових органів управління. 
В українських губерніях такі нагородження також мали місце. Частіше згадки про них 
зустрічаються у другій чверті ХІХ ст. Зокрема серія таких нагороджень відбулася у 
1844 – 1845 рр. по Київській, Подільській та Волинській губерніях [22].

Щодо чиновників, яких обирали з числа купців і міщан, то питання їхнього статусу 
обговорювалося ще у процесі підготовки губернської реформи 1775 р. Новгородський 
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губернатор Я. Сіверс пропонував дати усім виборним представникам від міщан чини та 
казенне жалування. Він також пропонував надати їм низку пільг: право носити шпагу, 
перші місця на зібраннях, звільнення будинків від постою тощо [15, 476–477]. Подібні 
вимоги мали місце і в багатьох наказах для Уложеної комісії. Деякі з них згодом були 
втілені у життя.

Взагалі грошові заохочення були найбільш розповсюдженим видом стимулювання 
цивільних службовців, особливо у першій половині ХІХ ст., коли більш престижні 
нагороди отримати стало набагато важче, а економічна ситуація в державі погіршилася. 
Більшість цих виплат фактично відігравали роль заохочення. Державна служба, 
особливо у провінціях, не була популярною. Дворянство мріяло зробити собі кар’єру у 
столицях або хоча б обійняти високі посади в державних установах губернського рівня. 
Зазначені ж надбавки до жалування, відрядні кошти, а згодом право на пенсію повинні 
були привернути до державних установ першої інстанції (міського чи повітового рівнів) 
увагу хоча б незаможного дворянства.

По відношенню до чиновників застосовувалася також ціла низка інших заохочень. 
Найбільш бажаними нагородами по службі були згадувані вище пожалування 
земель, виплати допомог, медалі, знаки, подарунки тощо. У 1798 р. один чиновник 
Новоросійської губернії, перебуваючи у чині колезького радника, «за ревность к 
службе, верность и усердие пожалован в Белоруской губернии деревнями» (на той 
час це вже була вкрай рідкісна нагорода) [3]. У першій половині ХІХ ст. земельне 
пожалування як вид нагороди втрачає своє значення (існувало лише як заохочення за 
особливі державні заслуги і застосовувалося вкрай рідко). Хоча поодинокі випадки 
таких пожалувань траплялися. Щоправда маєтки надавалися тепер в оренду, а не 
довічно. Так, статський радник Болшин отримав маєток у с.Мухоїди на Київщині 
терміном на 12 років [23].

Якщо говорити про попередні часи, то по відношенню до чиновників-українців, 
які походили з козацької старшини, у другій половині ХVIII ст. практика нагородження 
їх земельними пожалуваннями застосовувалася ймовірно частіше, ніж до чиновників 
не українського походження (виключення тут становлять вищі сановники й особи, 
наближені до монарха). На нашу думку, це був також один з засобів інкорпорації 
українських земель і населення до складу Російської імперії. До речі, цей засіб став 
застосовуватися тут ще з першої половини ХVIII ст. Пояснити це можна наступним 
чином. Російський уряд «жалував» козацьку старшину ранговими землями, які були 
тимчасово у володінні козаків – на період служби. Тепер же старшина отримувала 
ці землі у довічне володіння, що привертало її на бік російського уряду. Все це 
звужувало можливості козацької вищої адміністрації (яка теж ці землі отримувала) 
використовувати до своїх службовців земельні заохочення, а в останніх зникав стимул 
служити цій адміністрації. Таким чином, поглиблювався розкол у середині українського 
суспільства. Козацька старшина ще більше збагачувалася, рядове населення (у першу 
чергу прості козаки й селянство) бідніло і посилювалася його залежність від заможної 
частини населення. Тобто українське суспільство починало трансформуватися і 
наближатися до російської соціальної схеми. 

Окремим видом службового стимулювання були різноманітні подарунки. У різні 
часи цей вид заохочення застосовувався урядом неоднаково. Причому подарунками 
могли нагороджуватися чиновники як від імені уряду чи особисто монарха, так і від 
місцевого суспільства (дворянства, міщан тощо). За часів Олександра І вручення 
посадовцям подарунків було більш реальним, ніж у наступні часи. Князь Куракін, 
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придбавши у Полтаві за 8 тис. руб. будинок для виховання там дітей незаможних 
дворян, заслужив цим визнання місцевого дворянства, яке подарувало князю золоту 
табакерку з діамантами, що коштувала… 30 тис. руб. [16, 130].

У ХІХ ст. держава вже почала слідкувати за тим, щоб чиновництво нагороджувалося 
лише нею. Прийняття подарунків посадовцями суворо заборонялося. Дослідник 
І. Павловський наводить два приклади, коли полтавське дворянство бажало відзначити 
подарунками деяких чиновників. Перший випадок стався у 1847 р., коли дворяни 
Прилуцького повіту Полтавської губернії побажали піднести срібну вазу Д. С. Горленку, 
який обіймав посаду прилуцького предводителя протягом 1829 – 1844 рр. Але вручити 
цей подарунок не можна було без згоди дворянського зібрання (згода повинна бути 
висловлена одноголосно або не менш, ніж 2/3 голосів), члени якого й не підтримали 
побажання прилуцьких дворян (150 голосів проти 88). А оскільки вазу придбали на 
підписні кошти, то зібрання постановило їх повернути підпищикам. Інший випадок 
стався приблизно у той же час. Кобеляцькі дворяни також побажали подарувати 
вазу П. О. Потоцькому, який довго обіймав у цьому повіті різні посади, у тому числі 
повітового судді. Губернський предводитель дворянства не дозволив цього зробити, 
пославшись на заборону підносити «начальствующим лицам подарка» [16, 99]. В епоху 
Миколи І навіть для вручення привітальної адреси потрібен був спеціальний дозвіл 
дворянського зібрання.

Але існували й інші подарунки. Їхня цінність була різною, залежно від того, 
кому вони призначалися. Нагородження ними відбувалося безпосередньо від імені 
держави (імператора, членів його родини, губернатора тощо). Цінними подарунками 
нагороджувалися, як правило, чиновники, які обіймали високі посади у системі 
державного управління, причому і губернського, і повітового також. Такі службовці 
могли отримати золоті персні, годинники, табакерки, прикрашені коштовним камінням 
чи імператорськими вензелями, мініатюрні портрети імператора (такий подарунок 
вважався дуже престижним, оскільки розцінювався як знак уваги самого монарха) 
та інші цінні речі. Цивільним чиновникам нижчих рангів дарували також годинники, 
персні, табакерки, але виконані простіше і без прикрашення коштовностями. Ці 
чиновники нагороджувалися т.зв. «обыкновенными подарками». Відомо, що у середині 
ХІХ ст. нагородження подарунками, наприклад, педагогів здійснювалися за рахунок т.зв. 
штатних коштів (із залишків) навчальних закладів або із залишків коштів, виділених 
на утримання пансіонерів [25, 183–184]. Залежно від роду діяльності службовець міг 
отримати у подарунок книги чи інструменти, що могли допомогти йому виконувати 
службові функції. 

Спектр подарунків був досить широким і повний їх перелік визначити вкрай важко. 
Навіть, коли рішення про такі заохочення публікувалися в офіційних друкованих засобах 
(журналах міністерств внутрішніх справ, юстиції, народної освіти тощо), у текстах 
частіше вказувалося лише щось на зразок «награжден подарком» або «представлен к 
награждению подарком». Дещо більше світла на дане питання проливають формулярні 
списки чиновників, де, як правило, чітко вказувалося, яким саме подарунком і за що 
була нагороджена особа.

Висновки. Таким чином видів службових заохочень, які держава застосовувала 
до чиновництва було створено досить багато. Усі вони були покликані зміцнювати 
бюрократичну систему Російської імперії, робити з кожного службовця слухняного 
виконавця монаршої волі. Але система нагород і заохочень в імперії з’явилася 
не миттєво, а еволюціонувала тривалий час. Суттєві зміни у ній відбулися саме 
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протягом досліджуваного нами періоду – у кінці ХVIIІ – першій половині ХІХ ст. 
Після адміністративних реформ, ініційованих Катериною ІІ, бюрократичний апарат 
Російської імперії почав швидко розростатися, його функції ускладнювалися. До 
того ж бюрократична система була уніфікована за єдиним зразком в усіх регіонах 
багатонаціональної держави. Аби забезпечити чисельні державні установи необхідною 
кількістю чиновників імперський уряд використовував різноманітні методи заохочення 
за службу. 

З початку ХІХ ст. уряд з одного боку ускладнює можливість отримати чини, 
ордени і зовсім відміняє пожалування землями та кріпаками, але з іншого – більш 
широко використовуються нагородження саме матеріальні. Це певним чином 
пов’язано зі швидким розростанням бюрократичного апарату та входженням до 
нього все більшої кількості представників непривілейованих верств населення. 
Такі зміни були характерними для всіх регіонів Російської імперії і у т.ч. для 
українських губерній. Фактично протягом першої половини ХІХ ст. нагороди 
та заохочення, які уряд застосовував по відношенню до чиновників цивільної 
служби, були остаточно систематизовані – з’явився певний їх набір та умови, за 
яких вони надавалися.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КРАЙОВОГО ПРОВОДУ ОУН

У статті на основі невідомих та маловідомих документів проаналізовано якісний стан 
кадрів керівного складу (провідників і референтів) крайового і окружних проводів Карпатсько-
го краю ОУН (1945 – 1954). Доведено, що карпатський край ОУН володів значним ресурсним 
потенціалом керівного складу, який відзначався і військово-організаційним, й ідеологічно-інте-
лектуальним та життєвим досвідом. Виявлено, що для з метою підготовки керівників про-
водів різних рівнів, підвищення професійності відбувалися різноманітні перманентні вишколів. 
Мали місце уведення в практику роботи системи переміщення кадрів та суміщення посад у 
проводах різних рівнів (за горизонталлю і вертикаллю) задля підсилення чи удосконалення їх 
роботи. Щодо більшості провідників та референтів встановлено детальні біографічні дані, 
які дозволили дати оцінку як кожному із підрозділів загалом, так і освітньо-професійному рівню 
їхніх кадрів. Виявлено, що неабияке значення мала карність керівників різних рівнів округи, що 
сприяло покращенню морального клімату серед керівництва.

Ключові слова: кадри, Карпатський край ОУН, референти, провідники.
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CHARACTERISTICS OF PERSONNEL POTENTIAL 
OF REGIONAL OUN

On the basis of unknown and little-known documents qualitative state personnel executives (leaders 
and assistants) regional and district wires of Carpathians OUN (1945 – 1954) were analyzed. It was 
proved that the highlands of OUN had signifi cant resource potential management, military-organizational, 
and ideological and intellectual experience. It was found that in order to prepare managers wires of 
different levels, increase their professionalism various permanent training were held. Moving personnel 
and systems combining positions in the wires of different levels were put into practice (vertical and 
horizontal) to gain or improve their performance. For most leaders and consultants detailed curriculum 
vitae was set, which allowed to evaluate each of the units as a whole, and educational and professional 
level of their training. It was revealed that considerable importance was the punishment for leaders of 
different levels of districts, which helped to improve morale among management.
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В статье на основе неизвестных и малоизвестных документов проанализированы ка-
чественное состояние кадров руководящего состава (проводников и референтов) краевого и 
окружных проводов Карпатского края ОУН (1945 – 1954). Доказано, что карпатский край ОУН 
владел значительным ресурсным потенциалом руководящего состава, который отмечался и 
военно-организационным, и идеологически интеллектуальным и жизненным опытом. Выявлено, 
что для с целью подготовки руководителей проводов различных уровней, повышение профессио-
нализма происходили разнообразные перманентные тренировок. Имели место введения в прак-
тику работы системы перемещения кадров и совмещение должностей в проводах различных 
уровней (по горизонтали и вертикали) для усиления или совершенствования их работы. По боль-
шинству проводников и референтов установлено подробные биографические данные, которые 
позволили дать оценку как каждому из подразделений в целом, так и образовательно-профес-
сиональному уровню их кадров. Выявлено, что большое значение имела наказуемость руково-
дителей различных уровней округа, что способствовало улучшению морального климата среди 
руководства.

Ключевые слова: кадры, Карпатский край ОУН, референты, проводники.
Лит. 83.

Постановка проблеми. Вивчення якісного складу кадрового складу Організації 
Українських Націоналістів (ОУН) на тому чи іншому терені створює базу для на-
лежного дослідження всіх інших аспектів її діяльності [53]. Однак при підготовці 
такого типу досліджень виникає ціла низка проблем, головною з яких є відсутність 
широкого комплексу документації самої організації, тоді як інші джерела (спогади та 
документи радянських партійних і каральних органів) є неповними та суперечливи-
ми. Вирішення цього питання становить не лише суто наукову, але й чисто практичну 
проблему. Донедавна діяльність ОУН вивчалася лише в загальному. Причому зовсім 
не приділялася увага особистостям, які очолювали національно-визвольну боротьбу 
на різних теренах. 

Аналіз останніх досліджень. Спеціальні дослідження із цього питання відсутні. 
Проте життєвий і підпільний шлях того чи іншого керівника був предметом наукових 
зацікавлень дослідників. Першою працею, де широко розглянуто питання кадрового 
складу керівних ланок підпілля ОУН 1940 – 1950-х років, зокрема крайового проводу 
Карпатського краю, став довідник Петра Содоля «Українська Повстанча Армія» [77; 
78]. Незважаючи на те, що станом на 1994 – 1995 рр. величезний масив повстанських 
і радянських документів, які знаходяться в українських архівах, ще був недоступний 
дослідникам, авторові вдалося досить вивірено з’ясувати функції основних праців-
ників крайового проводу Карпатського краю, хоча, зрозуміло, у його праці наявні як 
помилки, так і, частіше, білі плями. Спробою доповнити працю П. Содоля інформаці-
єю з радянських документів є стаття Ігоря Марчука [69]. Також з’явилося досить ба-
гато публікацій, особливо в останні роки, які торкаються життя і діяльності окремих 
членів та працівників крайового проводу. Їх авторами або упорядниками є Микола 
Когут [58; 59; 60; 61], Роман Грицьків [50], Михайло Романюк [76], Олександр Іщук 
та Наталія Ніколаєва [55; 56], Володимир Мороз [72], Степан Лесів [64; 65], Нестор 
Мизак [70] та ін. Слід згадати, що коротка біографія першого крайового провідника 
Ярослава Мельника-«Роберта» була опублікована ще у той час, коли йшла визвольна 
боротьба [57].

Окремі біографічні дані про керівний склад крайового проводу містяться в регіо-
нальних дослідженнях діяльності ОУН, серед яких більшу цінність представляє пра-
ця Михайла Бориса про Долинщину [3]. Питання загибелі М. Твердохліба з’ясовував 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------°ëüíèöüêèé Â. Õàðàêòåðèñòèêà êàäðîâîãî ïîòåíö±àëó êðàéîâîãî ïðîâîäó...

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

у ряді публікацій Михайло Зеленчук [52]. Важливі відомості про кадровий потенціал 
працівників Карпатського крайового проводу ОУН містяться у праці автора цих ряд-
ків [54]. Відсутність відповідних досліджень щодо Карпатського краю ОУН серйозно 
гальмує вивчення діяльності підпілля на території Івано-Франківської, Закарпатської, 
Чернівецької та південної частини Львівської областей. Частково вирішити дану про-
блему покликана ця стаття.

Мета нашого дослідження – проаналізувати якісний стан кадрів керівного скла-
ду (провідників і референтів) крайового і окружних проводів Карпатського краю ОУН 
(1945 – 1954).

Хронологічні межі визначаються часом створення крайового проводу ОУН Кар-
патського краю на базі Станиславівського обласного проводу (кінець 1944 р. – по-
чаток 1945 р.) та датою ліквідації його останнього члена, М. Твердохліба, у травні 
1954 р. 

Виклад основного матеріалу. На початковому етапі функціонування Карпат-
ського краю ОУН проблем із наповненням референтур крайового проводу майже не 
було. Проте з роками боротьби фахові кадри гинули, а нові не встигали підготов-
люватися. Саме тому керівництво Карпатського крайового проводу ОУН писало: 
«Бережіть кадри організації, бо це основна сила прогресу в нашій боротьбі і роботі» 
[83, 6–8]. Станом на березень 1945 р. у Карпатському крайовому проводі ОУН усі 
посади були заповненні [81, 243]. Проблеми у кадровому забезпеченні крайового 
проводу (а також окружних, а особливо районних проводів) розпочалися у другій 
половині 1946 р. З часом ця проблема в ОУН набула ще більшої гостроти, однак на 
рівні крайового проводу вона була не настільки відчутною, як в округах, надрайо-
нах і районах [42, 186].

Щодо членства в організації вводилася нова градація: член організації, кандидат в 
члени організації та «симпатик». До членів організації відносилися підпільники, які 
були добре відомі серед свого оточення і проявили себе на конкретній роботі (акці-
ях). Ті, що знаходились в організації недовгий час або не брали участі в яких-небудь 
акціях, вважалися кандидатами. Про це вони не повинні були знати, їм доручали не-
складні завдання, поки йшов час їхньої перевірки та випробування з наступним пере-
веденням у членство або навпаки. «Симпатиками», як правило, вважалися ті люди, які 
співчували ОУН і допомагали в міру можливості. Категорія «симпатиків» розглядала-
ся оунівцями як база поповнення рядів оунівців та джерело постачання харчів, одягу, 
медикаментів, забезпечення тимчасовим прихистком тощо.

Необхідно відзначити, що на відміну від округ, надрайонів і районів, господар-
ча референтура і референтура Українського червоного хреста у крайовому проводі 
були фактично відсутні. У 1948 – першій половині 1949 рр. зникають військові, УЧХ, 
господарчі референти в окружних, надрайонних і районних проводах. У крайовому 
проводі першим і єдиним керівником господарчої референтури був Омельян Кочій-
»Левко» [14, 39; 28, 35; 82, 123]. Він працював фінансовим референтом Станиславів-
ського обласного проводу ОУН, а після реорганізації очолив господарчу референтуру 
крайового проводу. На цій посаді О. Кочій пропрацював впродовж березня – лип-
ня 1945 р. Саме у цей час керівника референтури пропаганди крайового проводу 
П. Федуна-«Севера» переводять на відповідну посаду у Провід ОУН, а О. Кочія при-
значають замість нього [28, 37]. Після цього перестає існувати господарча референту-
ра. Водночас після утворення Карпатського крайового проводу ОУН така референту-
ра як УЧХ на рівні краю не існувала. Аналогічна ситуація по господарчій, військовій 
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референтурах та УЧХ спостерігалася в округах і надрайонах, які входили до складу 
Карпатського краю ОУН. 

Із 1947 р. на рівні крайового проводу вводиться практика суміщення посад. Це 
було зумовлено фізичними втратами керівного складу проводу і браком фахово під-
готовлених, здатних повністю заповнити потрібну ділянку роботи людей. Тому після 
1948 р. мало місце явище виконання членами проводу декількох функцій. Наприклад, 
Степан Слободян-«Єфрем» виконував обов’язки референта пропаганди до червня 
1949 р., саме тоді його призначили провідником крайового проводу [28, 43; 17, 269]. 
Однак після переведення на цю посаду, «Єфрем» ще деякий час продовжував ви-
конувати функції референта пропаганди. Досить показовим прикладом є одночасне 
виконання обов’язків керівника кількох референтур у крайовому проводі Миколою 
Твердохлібом-»Громом». 13 грудня 1944 р. його призначили військовим референтом 
новоствореного проводу, і ці обов’язки він виконував аж до смерті 17 травня 1954 р. 
[15, 36; 5, 90; 10, 164; 16, 37; 38, 39; 33, 124; 48, 233; 50]. Паралельно з обов’язками 
військового референта він поєднував посади або виконував функції провідника (вес-
на – літо 1947 р.; 1953 – 05.1954 рр.), організаційного (1947 – 09.1949 рр.) та референ-
та СБ (09.1949 – 1954 рр.).

Варто зазначити, що практика суміщення посад провідників крайового і окружних 
проводів не мала масового явища. Натомість таке практикувалося, хоча і рідко, на 
нижчих щаблях. У період 1945 – 1954 р. у крайовому і окружних проводах зафіксова-
но чотири випадки суміщення посад провідника із іншими, за цей же період в орга-
нізаційній референтурі зафіксовано шість випадків суміщення посад, у референтурі 
пропаганди – п’ять випадків, референтурі СБ – три, господарчій референтурі – один, 
військовій – три, референтурі УЧХ – один. Тобто, на відміну від інших, у референту-
рах пропаганди крайового і окружних проводів частою була практика суміщення по-
сад. Ця тенденція зберігалася і на нижчих щаблях. Практикувалося також за наявності 
вільного часу паралельне виконання допоміжних функцій референтами УЧХ як на 
вищих рівнях, так і на нижчих щаблях (машиністки, санітарки сотень тощо). Подібна 
практика мала місце, хоча й рідко, на нижчих щаблях. 

Як уже наголошувалося, кожен рік боротьби позначався значними фізичними 
втратами серед підпільників, тому питання кадрового складу щороку ставали гострі-
шими. Найбільше проблема нестачі керівних кадрів відчувалася на районному рівні. 
Загалом поповнення відбувалося із внутрішніх джерел, тобто за рахунок розпуску 
відділів УПА, і з зовнішніх – з числа молодих осіб, які перебували на легальному 
становищі (хоча відомі одиничні випадки призначення новобранця на керівну поса-
ду). Правда, з ними спочатку проводили політичну підготовку і наглядали впродовж 
6 місяців, після цього терміну давали розвідувальні і навіть бойові завдання, що мо-
гло тривати також 6 місяців, а відтак могли переходити у підпілля. При цьому вони 
перебували при районному провіднику, який продовжував виховання, а потім роз-
приділяв на самостійні ділянки роботи. У тому випадку, якщо вони жили легально, 
заборонялося їх об’єднувати у звена [10, 154]. В окружних та надрайонних проводах, 
а особливо районних, організаційних референтів майже не було. У крайовому проводі 
організаційні референти, як і референти СБ та пропаганди, впродовж 1945 – 1954 рр. 
були постійно присутні. Таким чином, проблема браку кадрів частково вирішувалася 
за рахунок розформування відділів УПА. Так, значна кількість вояків із розформова-
них відділів УПА та підпільники із Закрезоння влилася до структури ОУН (особливо 
районних, надрайонних і навіть окружних), і ці організовані відділи УПА діяли у 
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Карпатському краї на Дрогобиччині і Станіславщині до середини 1949 р. З 23 про-
відників крайового і окружних проводів десять (43%) прийшли з УПА (звісно, не 
одразу на посади провідників, але по щаблях дійшли до провідників різних рівнів); з 
25 організаційних референтів крайового і окружних проводів десять (40%) були ви-
хідцями з УПА; серед 27 референтів СБ крайового і окружних проводів четверо (15%) 
прийшли із УПА; з-поміж 28 референтів пропаганди крайового і окружних проводів 
шестеро (21%) прийшли з УПА (С. Слободян-»Єфрем», О. Андрусейко-»Аркадій», 
«Донченко», В. Кузь-«Руслан», К. Петер-«Сокіл», «Кумпанович», «Богдан»). Так, Ва-
силь Цап’як-»Потап» перейшов із Закерзоння та влився до підпільної структури ОУН. 
Завдяки цьому були частково заповнені вакантні посади референтури СБ, організацій-
ної. У такий самий спосіб були частково заповнені вакантні посади як керівного, так 
і рядового складу ОУН. Крім цього можемо стверджувати, що у середньому кадро-
вий склад керівних кадрів Дрогобицької, Калуської, Коломийської, Станиславівської 
округ (надрайони, райони) на понад 30% складалися з колишнього командного скла-
ду УПА. Натомість у крайовому проводі ОУН референтура пропаганди вихідцями із 
відділів УПА не поповнювалася. Назагал події розгорталися так. У 1947 р. відділи 
УПА фактично розпускаються, а її члени поповнють референтури СБ, пропаганди, 
організаційну, а відтак, здобувши досвід, переходять на провідників. Таким спосо-
бом планувалося постійно посилювати склад життєво важливих референтур окруж-
них, надрайонних, районних проводів людьми, які, по-перше, знали терен, а по-друге, 
мали базу для забезпечення потреб підпілля, пройшли відповідні вишколи, мали стаж 
роботи.

Із кожним роком боротьби відбувалися значні фізичні втрати серед підпільників 
тим самим проблема кадрового складу щороку ставала гострішою. Найбільше про-
блема нестачі військових, господарчих, референтів УЧХ відчувалася на районному 
рівні, які у 1945 – 1947 рр. зникли разом з ліквідацією відділів УПА (виняток ста-
новить Дрогобицька, Коломийська і Станиславівська округи). Проблема браку ка-
дрів, як мовилося вище, частково вирішувалася за рахунок розформування відділів 
УПА, через курси спеціального призначення з підготовки та підвищення кваліфікації 
працівників. Проте навіть у найважчі часи на керівні вакантні посади не призначали 
будь-кого, натомість використовували практику одночасного виконання кількох функ-
цій однією особою. Остаточно військові референти зникають з оголошенням відпо-
відного наказу у вересні 1949 р. На посадах провідників і референтів Карпатського 
крайового проводу ОУН упродовж 1945 – 1954 рр. перебувало 20 осіб. Серед них: 
6 – провідники, 5 – організаційні референти, 5 – референти пропаганди, 2 – референ-
ти СБ, 1 – господарчий референт, 1 – військовий референт.

Варто наголосити, що поповнення керівними кадрами крайового проводу у цей 
час відбувалося і шляхом переходу оунівців з окружних проводів у крайовий. Впро-
довж 1945 – 1954 рр. відбулося п’ять таких переходів, три з яких на посаду органі-
заційного референта, по одному на пост провідника та референта пропаганди. Так, 
влітку 1951 р. провідником Карпатського крайового проводу ОУН став колишній 
провідник Дрогобицького окружного проводу ОУН Ярослав Косарчин-«Байрак» [26, 
54; 39, 273–275; 27, 140; 28, 154; 61; 58, 18; 59, 7–9]. Михайла Дяченка-«Гомона», 
«Славобора», який впродовж березня 1945 – 1949 рр. виконував обов’язки керівни-
ка друкованих видань Крайового проводу і одночасно очолював референтуру про-
паганди Станиславівського окружного проводу ОУН, призначили референтом про-
паганди крайового проводу (1950 – 02.1952) [77, 82–83; 59, 22; 60, 42–44]. Інший 
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приклад – призначення у вересні – жовтні 1945 р. колишнього провідника Дрогобиць-
кого окружного проводу ОУН Зиновія Тершаковця-«Федора» на посаду організацій-
ного референта [72, 16; 73, 33; 13, 2; 29, 120; 30, 204; 36, 5; 40, 131, 133; 43, 83; 46, 
205; 51, 159]. На червневій нараді 1949 р., яку проводив П. Федун-«Север», відбулися 
кадрові ротації, зумовлені втратами керівних кадрів (В. Лівий-«Йордан», В. Сидор-
«Шелест»). Як результат, Миколу Твердохліба переводять на посаду референта СБ 
Карпатського крайового проводу ОУН, а на місце нового організаційного признача-
ють колишнього провідника Станиславівського окружного проводу Петра Федюшку-
«Готура», «Брюса» [28, 42–43]. Аналогічне призначення відбулося у липні 1950 р. На 
посаду організаційного референта був призначений колишній провідник Коломий-
ської і Буковинської округ Василь Савчак-«Сталь» [43, 344; 45, 150зв.; 18, 250; 32, 
182]. На нашу думку, на ці посади не випадково призначалися керівники найбільших і 
найпотужніших округ. Керівництво краю прагнуло посилити склад крайового прово-
ду людьми, які, по-перше, знали терен, а по-друге, мали базу для забезпечення потреб 
підпілля крайового проводу. 

Впродовж 1945 – 1954 рр. поповнення кадрами провідників крайового і окруж-
них проводів відбувалося також шляхом переходу оунівців з надрайоних проводів у 
окружні. Зокрема, нами зафіксовано три переходи працівників надрайонних проводів 
на провідників окружних; натомість щодо організаційної референтури зафіксовано 3 
випадки переведення; референтури пропаганди – 9; референтури СБ – 9; референтури 
УЧХ – 2. 

Потрібно відзначити, що поповнення референтури УЧХ крайового і окружних 
проводів впродовж цього часу, на відміну від референтур пропаганди, СБ, не відбу-
валося шляхом переходу оунівців із надрайоних проводів у окружні, що знову ж таки 
зумовлене браком кадрів і на цих рівнях. Також зазначимо, що референтури УЧХ, 
господарки, військова не були життєво важливими, вважалося за необхідне забезпе-
чувати пріоритетні напрямки СБ, пропаганди.

Впродовж осені 1951 – весни 1952 рр. були заарештовані або фізично знищені 
керівники майже всього крайового проводу, окружних і надрайоних проводів. Піс-
ля цього крайовий провід уже не відновлювався ані за завданням «згори», ані сила-
ми місцевих підпільників, які ще залишалися. Проте на терені Карпатського краю 
продовжував діяти військовий референт цього проводу Микола Твердохліб «Грім». 
У 1953 – 1954 рр. з Карпатського краю ОУН були ліквідовані та заарештовані: провід-
ник Городенківського надрайонного проводу ОУН Іван Бортинський-«Білий», провід-
ник Буковинського окружного проводу ОУН Юліан Матвіїв-«Недобитий», провідник 
Станиславівського окружного проводу ОУН Петер Констянтин-«Сокіл», референт 
пропаганди Дрогобицького окружного проводу ОУН Ярослав Богдан-«Рамзенко», 
провідник Коломийського надрайонного проводу ОУН Стефан Кузьмин-«Марко», 
провідник Вижницького надрайонного проводу ОУН Микола Кричун-«Олексій», 
референт пропаганди Косівського надрайонного проводу ОУН Володимир Яким’юк-
«Аскольд», керівник технічного звена Косівського надрайонного проводу ОУН Олек-
сандра Паєвська-«Орися», провідник Городенківського районного проводу ОУН Дми-
тро Бухац-«Аркас», провідник Надвірнянського надрайонного проводу ОУН Лука 
Гринішак-«Довбуш» тощо. Зі смертю «Грома» у травні 1954 р. було ліквідоване під-
пілля на території Карпатського крайового проводу ОУН.

До характеристики провідників крайового і окружних проводів потрібно зазна-
чити, що за 1945 – 1954 рр. з 23 працівників троє потрапили у полон, відповідно 
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з 26 організаційних референтів – четверо; з 28 референтів пропаганди – четверо; з 
27 есбістів – четверо; з 12 військових референтів – троє; з 14 господарчих референ-
тів – двоє; з 12 референтів УЧХ – двоє. Майже ніхто не пішов на відверту співпрацю 
зі спецорганами, відбули термін ув’язнення, а після звільнення продовжували сповід-
увати націоналістичні погляди. 

На сьогодні вдалося встановити 14 осіб провідників і референтів, що перебу-
вали на керівних посадах у Карпатському крайовому проводі ОУН впродовж весни 
1945 р. – травня 1954 р. Нижче подаємо характеристику осіб керівного складу, неза-
лежно від того, які посади вони займали у різні періоди. Водночас наводимо якісні ха-
рактеристики окремо референтур (УЧХ, військової, організаційної, СБ, пропаганди).

Виокремимо характерні особливості кадрового складу Карпатського крайового 
проводу ОУН: а) усі керівники стали членами ОУН у 1930-х рр.; б) за активну на-
ціоналістичну діяльність більшість із них була заарештована, засуджена польською 
владою, деякі навіть по декілька разів, тобто всі керівники здобули серйозний органі-
заційний, ідеологічний та бойовий досвід за час перебування у підпіллі. Пройшовши 
через репресії польської адміністрації, вони були готові до боротьби з радянською 
адміністрацією; в) довготривале перебування цих керівників на різних щаблях під-
пільної адміністрації ОУН було зумовлене високими професійними та особистими 
якостями. 

Найдовше організаційні референтури діяли у Дрогобицькій окрузі (Цап’як 
Василь-«Потап» (не пізніше 1950 – 04.1952)), найшвидше вони були зліквідовані у 
Закарпатській окрузі (Цуга Андрій-»Косар» (зг. 07.1945)). В інших округах оргре-
ферентура зникла на межі 1950 – 1951 рр., у низових ланках ліквідація структур від-
бувалася ще швидше. 

Члени ОУН. Необхідно зазначити, що особливістю осіб, які працювали провід-
никами (крайового і окружних проводів) було те, що більшість із них – 17 (73,91%) 
стала членами ОУН до 1939 р., 4 (17,39%) – у період німецької окупації (1941 – 1944), 
2 (8,7%) – не вдалося з’ясувати; більшість працівників організаційної референту-
ри – 15 (60%) осіб стали членами ОУН до 1939 р., 4 (16%) – у період німецької оку-
пації (1941 – 1944), 6 (24%) – не вдалося з’ясувати; референтів пропаганди 8 (29%) 
осіб – до 1939 р., 6 (21%) – у період німецької окупації (1941 – 1944), 14 (50%) – не 
вдалося з’ясувати; референтів СБ більшість – 11 (40,7%) осіб стали членами ОУН до 
1939 р., 5 (18,5%) – у період німецької окупації (1941 – 1944), 11 (40,7%) – не вдалося 
з’ясувати; більшість військових референтів – 7 осіб стали членами ОУН у 1930-х рр.; 
референти УЧХ стали членами ОУН у період радянсько-німецької війни. 

Характеристика керівного складу за віком, освітнім рівнем та місцем на-
родження. Серед 14 встановлених провідників і референтів Карпатського крайо-
вого проводу ОУН розподіл за віком був такий: 1910 р.н. – 4 особи; 1911 р.н. – 1; 
1913 р.н. – 1; 1919 р.н. – 5; 1918 р.н. – 1; 1922 р.н. – 1; 1923 р.н. – 1, з них 8 осіб 
(57%) були віком до 35 років, тобто молоді, енергійні і сповненні сил до боротьби 
за Українську незалежну державу люди. 6 осіб (43%) були віком 35 – 44 років – ціл-
ком сформовані особистості, з усталеними поглядами на життя, які пройшли три-
валий підпільний шлях, неодноразово зазнавали репресій польської влади. Серед 
23 встановлених провідників крайового і окружних проводів за віком поділяли-
ся: 1893 р.н. – 1 особа; 1910 р.н. – 2; 1911 р.н. – 1; 1913 р.н. – 2; 1914 р.н. – 1; 
1919 р.н. – 7; 1921 р.н. – 2; 1922 р.н. – 2; 1923 р.н. – 4; 1926 р.н. – 1. З них 20 осіб 
(86,96%) були віком до 35 років. 4 особи (13,04%) були віком 35 – 40 років; се-
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ред 25 встановлених організаційних референтів крайового і окружних проводів 
за віком поділялися: 1910 р.н. – 2 особи; 1911 р.н. – 2; 1913 р.н. – 3; 1914 р.н. – 1; 
1916 р.н. – 1; 1917 р.н. – 2; 1918 р.н. – 1; 1919 р.н. – 3; 1921 р.н. – 2; 1922 р.н. – 2; 
1923 р.н. – 3; не встановлено – 3. З них 20 осіб (80%) були віком до 35 років. 2 осіб 
(8%) були віком 35-40 років. Серед 28 встановлених референтів пропаганди кра-
йового і окружних проводів за віком поділялися: 1893 р.н. – 1; 1910 р.н. – 4 особи; 
1911 р.н. – 1; 1912 р.н. – 1; 1915 р.н. – 1; 1918 р.н. – 1; 1919 р.н. – 4; 1920 р.н. – 2; 
1921 р.н. – 3; 1922 р.н. – 1; 1923 р.н. – 3; 1926 р.н. – 1; не встановлено – 5. З них 18 
осіб (64,28%) були віком до 35 років. 5 осіб (17,86%) були віком 35 – 40 років; серед 
27 встановлених референтів СБ крайового і окружних проводів: 1910 р.н. – 1 осо-
би; 1911 р.н. – 1; 1913 р.н. – 2; 1914 р.н. – 2; 1916 р.н. – 2; 1919 р.н. – 4; 1920 р.н. – 1; 
1921 р.н. – 3; 1922 р.н. – 1; 1923 р.н. – 2; 1924 р.н. – 3; 1926 р.н. – 1; не встановле-
но – 4. З них 17 особа (74%) були віком до 35 років. 6 осіб (26%) були віком 35-40 
років; серед 12 встановлених військових референтів крайового і окружних про-
водів: 1910 р.н. – 2 особи; 1914 р.н. – 2; 1915 р.н. – 1; 1916 р.н. – 1; 1919 р.н. – 3; 
1923 р.н. – 1; не встановлено – 2. З них 8 осіб (67%) були віком до 35 років; 2 
осіб (17%) були віком 35-40 років; серед 14 встановлених господарчих референтів 
крайового і окружних проводів: 1902 р.н. – 1 особи; 1906 р.н. – 1; 1911 р.н. – 1; 
1914 р.н. – 1; 1918 р.н. – 1; 1919 р.н. – 2; 1923 р.н. – 1; не встановлено – 6. З них 6 
(42,9%) – віком до 35 років; 2 осіб (14,3%) після 35 років; серед 12 встановлених 
референтів УЧХ крайового і окружних проводів: 1910 р.н. – 1 особи; 1915 р.н. – 1; 
1918 р.н. – 1; 1919 р.н. – 1; 1921 р.н. – 3; 1922 р.н. – 1; 1924 р.н. – 1; 1925 р.н. – 1; 
не встановлено – 2. З них 9 осіб (75%) були віком до 35 років. З роками боротьби 
(уже на 1948 р.) соціальний склад націоналістичних лав послабшав, представників 
інтелігенції суттєво зменшилося (у зв’язку із загибеллю), притік нових був незна-
чним. За соціальним походженням основу складали селяни, в поодиноких випадках 
робітники.

Щодо освітнього рівня провідників і референтів Карпатського крайового проводу 
ОУН, то за неповними даними, серед 14 осіб вищу освіту щонайменше мало 2 (14%), 
незакінчену вищу – 4 (29%), середню – 8 людей (57%). Тобто бачимо достатньо висо-
кий, як для підпілля, освітній рівень керівництва крайового проводу ОУН, особливо у 
порівнянні із загальним освітнім рівнем населення західноукраїнських земель. Саме 
це є яскравим свідченням популярності націоналістичних ідей серед освічених про-
шарків українців того часу. Майбутні підпільники навчалися у навчальних закладах 
Бельгії, Болехівців, Бродів, Бучача, Бухареста, Берліна, Вільнюса (Литва), Городен-
ки, Дрогобича, Кракова, Коломиї, Львова, Любліна, Мукачева, Надвірни, Перемишля, 
Подебрат (Чехословаччина), Праги, Рогатин,а Розвадова, Самбора, Снятина, Сталіно 
(тепер – Донецьк), Станіслава, Стрия, Ужгорода, Чернівців. За фахом були агрономи, 
архітектори, вчителі, географи, економісти, ветеринари, інженери, медики, свяще-
ники, юристи. На нижчих щаблях освітній рівень керівництва референтур був дещо 
нижчим. Оскільки попередні керівники здобували її ще до 1939 р., а під час Другої 
світової війни навчальні заклади практично не функціонували, та й підпільникам було 
неможливо їх відвідувати.

Щодо освітнього рівня провідників, то за неповними даними, серед 23 провідни-
ків вищу освіту щонайменше мало 7 (30,43%), середню – 14 людей (60,87%), неповну 
середню 1 людей (4,35%), 1 (4,35%) невідомо; серед 25 організаційних референтів 
вищу освіту щонайменше мало 5 (20%), незакінчену вищу – 3 (12%), середню – 9 лю-
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дей (36%), неповну середню 3 людей (12%), 5 (20%) невідомо; серед 28 референтів 
пропаганди осіб вищу освіту щонайменше мало 5 (17,86%), незакінчену вищу – 3 
(10,71%), середню – 11 людей (39,29%), 9 (32,14%) невідомо; серед 27 референтів СБ 
осіб вищу освіту щонайменше мало 2 (11%), незакінчену вищу – 1 (5%), середню – 11 
людей (58%), неповну середню 4 людей (21%), 1 початкову (5%), 8 невідомо; серед 
12 військових референтів осіб вищу освіту щонайменше мало 2 (16,7%), незакінче-
ну вищу – 1 (8,3%), середню – 4 людей (33,3%), неповну середню 1 людей (8,3%), 4 
(33,3%) невідомо; серед 14 господарчих референтів вищу освіту щонайменше мало 
3 (21,4%), середню – 3 людей (21,4%), 8 невідомо; серед 12 референтів УЧХ за не-
повними даними, серед осіб вищу освіту щонайменше мало 3 (25%), незакінчену 
вищу – 1 (8,3%), середню – 3 людей (25%), 5 невідомо (41,7%).

Важливо зазначити, що багато керівників не тільки займалися самоосвітою, само-
вишколами, передруковуючи надіслану з вищих органів ідеологічну та пропагандист-
ську літературу, але й самостійно продукували величезний масив друкованої продук-
ції. Були праці, які мали важливе історичне значення. Так, В. Сидор під псевдонімом 
«к-р р. Вишитий» написав працю «Хронологія Української Повстанчої Армії. Ч. 1 
(10.1942 – 12.1943)». Найбільшою активністю відзначалися референти пропаганди, 
які продукували величезний масив друкованої продукції. Зиновій Тершаковець-
»Федір» був засновником і редактором журналу «Літопис УПА», а Михайло Дяченко-
»Гомін» – редактор підпільних видань «До чину», газети «Шлях перемоги» (1945–
1947) та журналу «Чорний ліс» (1947–1950). До визначних праць написаних керів-
ним складом Карпатського краю ОУН потрібно віднести праці військового референ-
та Дрогобицького окружного проводу ОУН (05.1949 – 08.1950) «Зимою в бункері», 
«Крізь сміх заліза», організаційного референта Надвірнянського надрайонного прово-
ду ОУН П. Мельника-»Хмари» «В огні повстання», В. Фрайта-»Карба» «Півроку під 
землею», Степана Фрасуляка-»Хмеля» «Українська партизанка». Необхідно відзначи-
ти надзвичайно важливі та практично використовувані праці, створені у референтурі 
пропаганди Карпатського краю ОУН. Вони мають не лише історичне, але й важливе 
пропагандистське і тактичне значення. Насамперед потрібно назвати референта про-
пагади (хоча і короткотермінового) П. Федуна-»Полтаву», який є автором найбільшої 
кількості різнопланових підпільних видань, Михайла Дяченка-»Гомона» та ін. Таким 
чином, референтура пропаганди була осередком, у якому писалися, друкувалися і по-
ширювалися різноманітні видання від глибоких ідеологічно-теоретичних творів до 
масово-агітаційних праць, залишила по собі величезний масив документальних ма-
теріалів.

У референтурі СБ були створені надзвичайно важливі (не лише з точки зору істо-
ричного значення, але й тактичного) та практично використовувані праці. Так, Василь 
Шеванюк-»Залізний», працюючи вишкільним референтом СБ Карпатського крайово-
го проводу ОУН, написав низку друкованих праць для підпільників і референтів СБ. 
Серед них: «Агентура НКГБ в дії», «Що повинен знати працівник СБ», «В боротьбі з 
агентурою органів МГБ», «На допомогу слідчим», «Випадок з практики», окремі бро-
шури про структурну побудову органів МВС-МДБ, якими керувались у своїй роботі 
референтури СБ. Звичайно, у референтурі СБ було значно менше осіб, які творили 
ідеологічні та практичні праці, та це й не входило в їхні обов’язки. Самі підпільники, 
ймовірно В. Сидор, характеризуючи кадри Карпатського краю ОУН, зазначав, що на 
низових щаблях інтелігенції було дуже мало, переважно це селяни, робітники. Всі 
старшини (офіцерський склад) УПА мали початкову освіту і тільки дуже незначна 
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частина – неповну середню, рідко вищу освіту в ОУН та УПА Карпатського краю. 
Районними проводами керували селяни, траплялося, що і зовсім неграмотні («Хма-
ра» – станичний с. Росільна) [10, 154].

Щодо походження, то більшість керівників підпілля Карпатського крайового про-
воду були уродженцями Станіславської області (тепер – Івано-Франківська). Так, з 14 
керівних кадрів: 7 (50%) були вихідцями зі Станіславської області, 3 (21,5%) – Львів-
ської, 2 (14,3%) – Тернопільської, 1 (7,1%) – Дрогобицької, 1 (7,1%) – Чернівецької. 
Тобто, з 14 керівників 9 осіб були місцевими, а 5 – вихідцями із сусідніх областей, 
які входили до Львівського і Подільського крайових проводів ОУН. Зокрема, Ярослав 
Косарчин-»Байрак», «Козак» народився у м. Бучач, Степан Слободян-»Клим», «Єф-
рем» – С. Синьків Заліщицького р-ну Тернопільської обл., Василь Сидор-»Вишитий», 
«Шелест» – С. Спасів Сокальського р-ну, Зиновій Тершаковець-»Федір» – С. Яким-
чиці Городоцького р-ну, Петро Федун-»Север», «Полтава» – С. Шнирів Бродівського 
р-ну Львівської обл.

За походженням більшість провідників підпілля Карпатського крайового та 
окружних проводів були уродженцями Станіславської області. Так, з 23 провідни-
ків: 9 (39,13%) були вихідцями зі Станіславської області, 3 (13,04%) – Дрогобицької, 
5 (21,74%) – Тернопільської, 3 (13,04%) – Львівської, 1 (4,35%) – Закарпатської, 1 
(4,35%) – Вінницької, 1 (4,35%) – Донецької (тобто, із 23 керівників 13 (56,52%) осіб 
були місцевими, а 10 – вихідцями із сусідніх областей, які входили до Львівського і 
Подільського країв ОУН та Донецької і Вінницької областей); із 25 організаційних 
референтів: 13 (52%) були вихідцями зі Станіславської області, 4 (16%) – Дрогобиць-
кої, 2 (8%) – Львівської, 1 (4%) – Чернівецької, 2 (8%) – Тернопільської, 1 (4%) – До-
нецької, 2 (8%) – не встановлено (із 26 керівників 19 (73,07%) осіб були місцевими, 
4 – вихідцями із сусідніх областей, які входили до Львівського і Подільського країв 
ОУН, 1 – виходець Донецької області); із 28 референтів пропаганди: 10 (35,71%) були 
вихідцями зі Станіславської області, 5 (17,87%) – Дрогобицької, 3 (10,71%) – Черні-
вецької, 2 (7,14%) – Львівської, 1 (3,57%) – Вінницької, 2 (7,14%) – Тернопільської, 
1 (3,57%) – Закарпатської, 4 (14,29%) – не встановлено (із 28 керівників 19 (67,86%) 
осіб були місцевими, а 5 – вихідцями із сусідніх областей, які входили до Львівського 
і Подільського країв ОУН); із 27 референтів СБ: 13 (59%) були вихідцями зі Станіс-
лавської області, 6 (27%) – Дрогобицької, 1 (4,5%) – Львівської, 1 (4,5%) – Вінниць-
кої, 1 (4,5%) – Полтавської, 5 – не встановлено (із 27 керівників 19 осіб були місце-
вими, а 3 – вихідцями із сусідніх областей, які входили до Львівського і Подільського 
країв ОУН); із 12 військових референтів: 5 (41,7%) були вихідцями зі Станіславської 
області, 1 (8,3%) – Дрогобицької, 1 (8,3%) – Чернівецької, 3 (25%) – Тернопільської, 
2 (16,7%) – не встановлено (із 12 керівників 7 осіб були місцевими, а 3 – вихідця-
ми із сусідньої області, яка входила до Подільського краю ОУН); із 14 господарчих 
референтів: 3 (21,43%) були вихідцями зі Станіславської області, 2 (14,29%) – Дро-
гобицької, 1 (7,14%) – Чернівецької, 8 (57,14%) – не встановлено (із 14 керівників 6 
осіб були місцевими, а щодо 8 походження не встановлено). На відміну від СБ інші 
референтури характеризувати за стажем роботи важко, оскільки відповідних відомос-
тей немає; із 12 референтів УЧХ: 8 (66,7%) були вихідцями зі Станіславської області, 
2 (16,7%) – Дрогобицької, 1 (8,3%) – Чернівецької, 1 (8,3%) – не встановлено (із 12 
керівників 11 (91,6%) осіб були місцевими, а щодо одного даних не виявлено).

Важливою характеристикою провідників (крайового і окружних проводів Карпат-
ського краю) був стаж їхньої роботи саме на посадах провідників. Так, із 23 провідни-



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------°ëüíèöüêèé Â. Õàðàêòåðèñòèêà êàäðîâîãî ïîòåíö±àëó êðàéîâîãî ïðîâîäó...

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

ків керівну посаду обіймали: 1939 р. – 1 (4,35%) особа; 1941 р. – 2 (8,7%); 1942 р. – 2 
(8,7%); 1944 р. – 2 (8,7%); 1945 р. – 3 (13,04%); 1946 р. – 2 (8,7%); 1947 р. – 4 (17,39%); 
1949 – 2 (8,7%); 1950 – 1 (4,35%); 1951 – 3 (13,04%); 1952 – 1 (4,35%); із 25 організа-
ційних референтів на посадах організаційних референтів покликані: 1942 р. – 2 (8%) 
особа; 1944 р. – 2 (8%); 1945 р. – 6 (25%); 1946 р. – 2 (8%); 1947 р. – 3 (12%); 1948 р. – 2 
(8%); 1949 – 4 (16%); 1950 – 4 (16%); із 28 референтів пропаганди працівників вста-
новлено, що на роботу у референтуру пропаганди прийшли: 1944 р. – 8 (28,57%) осіб; 
1945 р. – 11 (39,29%); 1946 р. – 4 (14,29%); 1947 р. – 2 (7,14%); 1951 р. – 2 (7,14%); не-
відомо – 1 (3,57%); із 27 есбістів на роботу в СБ: 1941 р. – 1 (4,3%) особа; 1942 р. – 3 
(13%); 1943 р. – 3 (13%); 1944 р. – 5 (22%); 1945 р. – 9 (39%); 1946 р. – 1 (4,3%); 
1949 – 1 (4,3%); невідомо – 4.

Ротації кадрового складу проводу. У Карпатському краї ОУН застосовували 
також політику переміщення з однієї посади на іншу в межах проводу. Впродовж 
1945 – 1954 рр. було зафіксовано шість таких кардових ротацій. Так, Омельян Кочій-
»Левко» спочатку був покликаний на пост господарчого референта, а пізніше – ре-
ферента пропаганди Карпатського крайового проводу [14, 39; 28, 35, 37; 82, 123; 81, 
189, 196, 259]; Степан Слободян працював референтом пропаганди (1946 – 06.1949), 
а згодом – на посаді провідника крайового проводу [28, 43; 17, 269]. Найбільших 
посадових переміщень довелося витримати Миколі Твердохлібові-«Грому». З по-
сади військового референта його навесні 1947 р. призначають виконувати обов’язки 
провідника крайового проводу ОУН замість вбитого Ярослава Мельника. Пізніше 
«Грома» переводять на пост організаційного референта крайового проводу ОУН 
(1947 – 09.1949 рр.), відтак на посаду референта СБ (09.1949 – 1954 рр.) і уже на за-
вершальному етапі боротьби знову призначають виконувати обов’язки провідника 
(1953 – 05.1954 рр.) [33, 37, 80; 10, 164; 14, 412; 15, 22; 16, 37; 17, 24, 270; 38, 39]. 
Необхідно ще раз наголосити, що впродовж цих кадрових ротацій, які відбувалися з 
М. Твердохлібом, він постійно працював військовим референтом Карпатського кра-
йового проводу ОУН. Такі переміщення зумовлювалися важливістю тієї чи іншої 
ділянки роботи та необхідністю підсилення відповідної ділянки (тоді референтів 
призначали як тимчасово виконуючих обов’язки). У порінянні з іншими референ-
турами провідники не зазнавали переміщення зі своєї посади на іншу в межах про-
воду, оскільки це вважалося пониженням, якщо відбувалися переміщення, то в інші 
округи чи краї. В організаційній референтурі впродовж 1945 – 1954 рр. було за-
фіксовано десять таких кардових ротацій; референтурі пропаганди – чотири; рефе-
рентурі СБ – дві; військовій референтурі – три; господарчій референтурі – чотири; 
референтурі УЧХ – три.

Впродовж періоду функціонування Карпатського крайового проводу ОУН зафік-
совано два випадки переведення референтів до інших структурних ланок. Зокрема, 
референт пропаганди Петро Федун-«Север», «Полтава» був переведений на аналогіч-
ну посаду у Провід ОУН (05 – 07.1945) [63, 40; 62, 88; 79, 11; 49, 217]; організаційний 
референт Карпатського крайового проводу ОУН Зиновій Тершаковець-«Федір» у лип-
ні 1946 р. був переведений на пост провідника Львівського крайового проводу ОУН 
[72, 26–27; 37, 305; 43, 83]. Натомість у низових ланках впродовж періоду функціону-
вання Карпатського крайового та окружних проводів ОУН зафіксовано сім випадків 
переведення провідників до інших структурних ланок; натомість щодо організаційної 
референтури – зафіксовано шість випадків переведення референтів до інших струк-
турних ланок; референтури пропаганди – п’ять; референтури СБ – два; військової 
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референтури – один; господарчої референтури – шість; референтури УЧХ – не за-
фіксовано.

Потрібно сказати, ті посадовці, які не могли впоратися з поставленими завдання-
ми, або за станом здоров’я, зі своїх посад усувалися. Наприклад, уже згадуваний Оме-
льян Кочій-»Левко» у липні 1946 р. з посади референта пропаганди був переведений 
на посаду заступника референта пропаганди крайового проводу [14, 37; 15, 36; 20, 
252; 34, 127]. Відомий випадок зняття із посади через незадовільний стан здоров’я. 
Так, організаційний референт Карпатського крайового проводу ОУН Іван Гудзоватий-
»Дністровий», довго не пропрацювавши, захворів на туберкульоз і від організаційної 
роботи відійшов [18, 215–216; 22, 247]. Микола Петерко-«Мостовий», який працював 
референтом СБ Дрогобицького окружного проводу ОУН (08 – 09.1945), у зв’язку із 
загостренням хвороби змушений був перейти на посаду заступника референта СБ 
Дрогобицького окружного проводу ОУН «Чорноти» (літо 1945 – 06.1947) [2, 20; 1, 
40зв.; 74, 174; 24, 146зв.; 7, 30–31; 31, 204]. Досить рідко траплялися випадки призна-
чення з посади референта СБ на провідника. Так, за 1945 – 1954 рр. нами зафіксовано 
чотири випадки. 

Військові звання та нагороди керівного складу. Значній кількості підпільни-
ків були присвоєні військові ступені: Івані Ґудзоватому-«Дністровому» – хорунжого 
[12, 186, 195–196; 18, 215–216; 22, 247; 33, 120, 140, 161–162, 169–170; 65]; Ярославу 
Косарчину-«Байраку» – хорунжого, поручника (ч. 3/45 від 10.10.1945) [66, 257], со-
тника (ч. 1/46 від 15.02.1946) [66, 274], сотника-політвиховника (ч. 2/51 20.10.1951) 
[44, 277]; Володимирові Лівому-«Йордану» – майора [33, 37; 38, 39; 41, 264, 303; 
4, 31, 40; 6, 158–159; 8, 6; 9, 331–332; 10, 164; 11, 380; 14, 35, 36, 80, 114–116, 220, 
336–337, 400; 15, 22, 104; 17, 131, 269–270, 272; 5, 90; 21, 416–417; 25, 8, 28; 43, 85–86; 
28, 33; 77, 96–98; 69, 54, 60; 71, 810]; Ярославу Мельнику-«Роберту» – майора-по-
лівиховника (ч. 3/52 від 12.10.1952) [44, 281]; Василеві Сидору-«Шелесту» – майора 
(ч. 2/44 від 26.01.1944) [66, 216], полковника УПА (ч. 1/46 від 15.02.1946) [66, 273]; 
Степану Слободяну-«Климу», «Єфрему» – старшого-булавного, хорунжого-вихов-
ника (ч. 2/45 від 27.04.1945) [80, 31], поручника-виховника (ч. 1/46 від 22.01.1946) 
[66, 277], сотника-політвиховника УПА (ч. 3/52 від 12.10.1952) [44, 282]; Миколі 
Твердохлібу-«Грому» – сотника (ч. 2/45 від 27.04.1945) [80, 30], майора УПА (ч. 1/46 
від 15.02.1946) [66, 273]; Зиновію Тершаковцю-«Федору» – майора-політвиховника 
(ч. 3/52 12.10.1952) [44, 281]; Петру Федуну-«Северу», «Полтаві» – старшого булав-
ного, хорунжого-виховника (ч. 2/45 від 27.04.1945) [80, 32], поручника-політвихов-
ника (ч. 3/45 від 10.10.1945) [66, 257], сотника-виховника (ч. 1/46 від 15.02.1946) [66, 
274], майора (ч. 2/50 від 30.07.1950) [81, 58, 68, 184–184зв.; 19, 7; 23, 233; 44, 274; 47, 
1–7; 49, 217; 61, 40; 62, 88; 79, 11], полковника (ч. 2/51 від 20.10.1951) [44, 277]. Спе-
цифікою військової референтури було те, що усі її працівники мали відповідні звання 
і нагороди (не вдалося встановити військові звання двох осіб). Певною особливістю 
господарчих референтів була практично цілковита відсутність у них військових звань. 
Натомість ще менше (навіть найменше) військових звань та нагород мали працівники 
УЧХ.

Цілий ряд керівників Карпатського краю ОУН за належну працю були відзначені 
найвищими нагородами підпілля. Наприклад, Михайло Дяченко-«Гомін» – Срібним 
хрестом заслуги (ч. 2/48 від 02.09.1948) [66, 328]; Ярослав Косарчин-«Байрак» – Сріб-
ним хрестом бойової заслуги 2-го ступеня (наказ УПА-Захід ч. 20/46 від 15.08.1946) 
[68, 272–273; 35, 25–27]; Ярослав Мельник-«Роберт» – Бронзовим хрестом заслуги 
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(ч. 1/45 від 25.04.1945) [80, 29] та Золотим хрестом заслуги 1-го ступеня (ч. 1/1947 
5.06.1947) [44, 290]; Василь Савчак-«Сталь» – Бронзовим хрестом заслуги (ч. 1./45 від 
25.04.1945) [80, 29] та Срібним хрестом заслуги (ч. 2 від 2.09.1948) [66, 328]; Василь 
Сидор-«Шелест» – Срібним хрестом бойової заслуги 1 кл. (ч. 1/45 від 25.04.1945) [80, 
28]; Степан Слободян-«Клим», «Єфрем» – Бронзовим хрестом бойової заслуги (1946) 
та Срібним хрестом заслуги (ч. 2/48 від 2.09.1948) [66, 328]; Петро Федун-«Север», 
«Полтава» – Срібним хрестом заслуги (ч. 3/47 від 5.12.1947) [66, 300] та Золотим 
хрестом заслуги (ч. 1 від 25.05.1951) [44, 276], Золотий хрест бойової заслуги 1 кл. 
(ч.1/52 від 20.06.1952) [44, 279].

Висновки. Отже, на сьогодні не вдалося віднайти точних біографічних даних 
майже 10% осіб керівного складу Карпатського крайового проводу ОУН. проте маємо 
всі підстави вважати, що керівні кадри здебільшого складалися з місцевої молоді, 
яка відзначалася значним організаційним досвідом, належним рівнем освіти, який по-
стійно підвищувала. Основним джерелом поповнення кадрів крайового проводу ОУН 
було переведення підпільників з окружних проводів.

Більшість референтур різних рівнів проводів відзначалася укомплектованістю, 
що стверджує високий чи належний рівень роботи організаційних референтур. Під 
час роботи над дослідженням проблемним виявилося питання кадрового наповнення 
Карпатського краю ОУН, особливо на рівні районної ланки, що зумовлено значними 
прогалинами у джерельній базі і частою суперечністю змісту наявних фактичних ма-
теріалів. Заслуговує на неабияку увагу дослідників мова підпільних документів, що 
засвідчує високий інтелектуальний та освітній рівень їх авторів. Ідентифікація низки 
керівників районних проводів, в окремих випадках навіть надрайонних, чекає також 
на своє грунтовне доопрацювання.

В середині 1954 р. діяльність Карпатського краю ОУН (із загибеллю його остан-
нього провідника М. Твердохліба-«Грома») припиняється. Зрозуміло, що це не було 
одномоментним явищем, проблеми із кадрами розпочалися ще у 1949 р., але за раху-
нок розфомованих відділів УПА, які діяли у Дрогобицькій і Коломийській округах, 
цю проблему частково вирішували.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»

Стаття присвячена дослідженню поняття «економічна безпека», що передбачає не тільки 
захищеність національних інтересів, але й готовність та здатність інститутів влади створю-
вати механізми реалізації та захисту національних інтересів, розвитку вітчизняної економіки, 
підтримки соціально-політичної стабільності.

Проблематика безпеки традиційно займає статус найвищого пріоритету в державній по-
літиці, поняття економічної безпеки набуває виняткового значення як аргумент прийняття 
політичних рішень. Основна мета економічної політики полягає у задоволенні багатоманітних 
інтересів політичних суб’єктів у суспільстві через певні зміни в економічній сфері, а наука про 
економічну безпеку сприяє формуванню відповідної політики в даній сфері.

Ключові слова: економічна безпека, економічна незалежність, національні інтереси, соціаль-
на безпека.
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF RESEARCHING THE 
DEFINITION «NATIONAL SECURITY»

This article relates to the research of the national security problems. This implies not only the 
national interests protection, but also an ability of the power institutes to effective leverage different 
processes concerned with it: national economy development, assuring social and politic stability. 

Security issues have traditionally occupied the status of the highest priority in public policy, the 
concept of economic security becomes very important as an argument of making political desicions. If the 
main goal of economic policy is satisfying the diverse interests of political subjects in society through the 
certain changes in the economic fi eld, the science of economic security ensures the formation of economic 
security.

Value of providing the economic security system, as a component of integral national security system 
of the state, has a defi nition of national economic interests. In fact, making effective facilities of their 
realization and defence depends exactly on it, and development of conception and strategy of providing 
economic security always based on long-term national economic interests.

Key words: economic security, economic independence, national interests, social security.
Ref. 9.

Наталья КАНТОР,
старший преподаватель кафедры правоведения, социологии и политологии

Дрогобычского государственного педагогического университета 
имени Ивана Франко 

(Украина, Дрогобыч), natali.kantor@gmail.com



68   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

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

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

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИСЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Статья посвящена исследованию понятия «экономическая безопасность», что предполагает 
не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов 
власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов, развития отече-
ственной экономики, поддержания социально-политической стабильности.

Проблематика безопасности традиционно занимает статус высшего приоритета в госу-
дарственной политике, понятие экономической безопасности приобретает исключительное 
значение в качестве аргумента принятия политических решений. Основная цель экономической 
политики в удовлетворении многообразных интересов политических субъектов в обществе через 
определенные изменения в экономической сфере, а наука об экономической безопасности способ-
ствует формированию соответствующей политики в данной сфере.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая независимость, национальные 
интересы, социальная безопасность.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Глобальні аспекти еволюції людства, масштаби та швид-
кість змін у світогосподарському просторі, а також революційні перетворення в еконо-
міці окремих країн визначають сучасну фазу трансформації економіки України. Зараз 
у світі все яскравіше проявляється домінанта міжнародного співробітництва, інтеграції 
господарської діяльності, економічної та соціальної політики. Водночас цим процесам 
притаманна жорстка (а іноді й жорстока) боротьба за контроль над обмеженими ре-
сурсами. Зважаючи на цей факт, необхідно не тільки подолати залишковий ефект тих 
руйнівних процесів, що знівечили економіку України, але й забезпечити економічне 
зростання, що стане підґрунтям для отримання нею гідного місця у світовій системі. 
Саме на систему економічної безпеки покладаються ці завдання. Проте для формування 
дієвого механізму забезпечення економічної безпеки необхідно з’ясувати це поняття та 
найбільш впливові фактори, взаємозв’язок окремих складових цієї категорії, схему ко-
ординації усіх ланок, покликаних стояти на сторожі безпеки інтересів різних суб’єктів.

Аналіз дослідження. Проблематиці дослідження розвитку економічної безпеки 
присвятили свої праці низка як зарубіжних так і вітчизняних вчених, з-поміж яких: 
В. Андрійчук, О. Бандурка, Б. Балюк, В. Беневоленський, О. Власюк, В. Геєць, О. Єме-
льяненко, Я. Жаліло, А. Кортунов, О. Качура, В. Кузьменко, А. Мокій, В. Мунтіян, 
С. Медведков, Г. Пастернака-Таранущенко, М. Пендюра, Р. Солов, С. Ткач, С. Пирож-
ков, А. Сухоруков, В. Шлемко та інші. 

Метою статті є дослідження поняття економічної безпеки (екосестейт), як складо-
вого елементу багатофункціональної системи національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Термін «безпека» походить від латинського слова 
«securitas», що перекладається як «без турботи, страху». В Короткому Оксфордському 
політичному словнику безпеку, інтерпретують як: «1) свободу чи захист від небезпеки 
чи тривоги; 2) заходи, вжиті для гарантування безпеки країни, особи, цінності» [1, 57].

Історично і логічно проблема економічної безпеки пов’язана із становленням і роз-
витком державності, усвідомленням нацією своїх економічних інтересів. Ця проблема у 
різних країнах і в різні періоди поставала більш або менш актуально, однак ніколи не 
зникала з поля зору громадськості та лідерів держав. У дослідженні проблеми економіч-
ної безпеки певний інтерес становить досвід США. Як відомо, становлення і розвиток 
північноамериканської держави відбувалися у виняткових історичних умовах, сприятли-
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вих для досягнення найкращих результатів і в економіці, і в інших сферах. Однак уже 
на ранніх етапах свого існування федеральна влада США заявила про відстоювання на-
ціональних інтересів і активний захист американських виробників. Так, перший міністр 
фінансів США О. Гамільтон у своїй доповіді Конгресу «Про заохочення мануфактур» у 
1791 р. закликав провести широкомасштабні заходи щодо державної підтримки молодої 
американської промисловості в її боротьбі за зовнішні ринки [2, 136] .

Економічна безпека є однією із складових складної багатофункціональної системи 
національної безпеки. Термін «національна безпека» на офіційному рівні вперше про-
звучав у 1904 р. у посланні президента США Теодора Рузвельта до Конгресу держави, 
який оправдовував захоплення зони майбутнього Панамського каналу інтересами «на-
ціональної безпеки США». Національна безпека, за визначенням Т. Рузвельта, є сукуп-
ністю умов, що надійно забезпечують національний суверенітет, захист стратегічних 
інтересів і повноцінний розвиток суспільства, життя та здоров’я. Широкого поширення 
у міжнародних відносинах термін «національна безпека» отримав після другої світової 
війни. Зокрема у 1947 р. конгресом США було прийнято закон «Про національну без-
пеку». А у 1974 р. наслідки енергетичної кризи спонукали вчених розглядати загрози 
національній безпеці не лише у площині військової сфери, але й в інших сферах, зо-
крема економічній.

Так, ситуація, яка склалася на міжнародній арені після Другої світової війни, 
спонукала вчених різних країн до глибокого вивчення і головне – пошуків шляхів 
забезпечення міжнародної, національної, а згодом і економічної безпеки [3, 465]. 
Так, з’явилася нова наука про економічну безпеку, яка отримала назву «екосестейт» 
(economic security of state) і вважається наймолодшою серед наук про державу [4, 47]. 
Економічна безпека фактично є фундаментом і матеріальною основою національної 
безпеки. На теренах нашої держави теоретичне дослідження економічної безпеки від-
булося значно пізніше, аніж це сталося на Заході. Лише із набуттям статусу суверенної 
держави у 1991 році в Україні вченими-економістами розпочалося активне вивчення 
проблематики економічної безпеки та її складових, яке триває й до сих пір. 

На сучасному етапі, що характеризується вченими як епоха глобалізації, питання 
економічної безпеки yе втратило своєї гостроти, а навпаки, ще більше актуалізувалося. 
Це зумовлено діалектичною суперечністю, яка проявляється, з одного боку, у стрімкому 
розвитку процесів лібералізації та інтеграції, що призводять до відкритості та взаємо-
залежності національних економік, розвитку глобального ринку, в умовах якого полі-
тична замкнутість та економічний ізоляціонізм окремих держав не мають змісту; а з 
іншого – постає проблема самозбереження та розвитку окремих суверенних держав, їх 
політичного та економічного самоутвердження на міжнародній арені. На початку XXI 
ст. глобалізація фінансової сфери, що проявляється у розвитку ринку євровалют, сис-
темі транснаціональних банків, формуванні розгалуженої мережі офшорів і глобаль-
них комп’ютерних мереж, які забезпечують миттєві переміщення капіталів, створює 
можливість руйнування навіть стійких економічних систем, зумовлюючи адекватні по-
літичні зміни. Передчуття негативних наслідків глобалізації привело до розробки у ба-
гатьох країнах світу концепцій національної безпеки, базовими елементами яких стали 
економічна та фінансова безпека.

Варто зауважити, що екосестейт виступає базою для будь-яких інших напрямків, 
проявів та відгалужень безпеки держави, завдяки йому можна передбачати наслідки 
зовнішніх і внутрішніх діянь з метою зменшення їх можливого негативного впливу на 
розвиток держави [5, 123].
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Забезпечення економічної безпеки входить до складу важливих функцій держави. 
Проблема економічної безпеки ніколи не існувала сама по собі. Вона є похідною від 
завдань економічного зростання на кожному етапі розвитку суспільства. Конкретний 
зміст цієї проблеми змінюється в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов, які 
склалися в даний період. Особливості теперішньої соціально-економічної ситуації в 
Україні обумовлюють зміст проблеми економічної безпеки.

Сьогодні поняття «національна безпека» міцно входить у життя сучасного суспіль-
ства. Оскільки економіка становить одну із важливих сторін життя суспільства, держа-
ви та особи, то поняття національної безпеки буде пустим звуком без оцінки життєздат-
ності економіки, її міцності при можливих внутрішніх і зовнішніх загрозах.

Проблеми економічної безпеки особливо актуальні для молодих держав, серед яких 
знаходиться й Україна. Такі держави, як правило, не володіють значними коштами, ін-
коли діють без достатньо обґрунтованого передбачення, втрачаючи державність через 
те, що потрапляють у тенета фінансових боргів. Через це вони не можуть проводити не-
залежну зовнішню та внутрішню політику, яка б відповідала їх власним національним 
інтересам, стають сателітами, віддають свої ресурси за низькими цінами, які визнача-
ють держави-кредитори. Такі дії, як правило, пов’язані зі слабкою економікою молодих 
держав та з відсутністю відповідної підготовленості їх державного апарату. Тому над-
звичайно важливо визначити суть та цілі економічної безпеки, які повинні усвідомити 
державні управлінці.

Автори монографії «Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечен-
ня» В. Шлемко та І. Бінько, аналізуючи економічну безпеку визначають три важливі 
складові її внутрішньої структури:

– економічна незалежність, що характеризується можливістю контролю за наці-
ональними ресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності та якості 
продукції, який би забезпечив її конкурентоспроможність і дозволив на рівних умовах 
брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках та обміні науково-технічними 
досягненнями; 

– стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і на-
дійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення 
гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих 
чинників (боротьба з кримінальними структурами в економіці, недопущення великого 
дисбалансу при розподілі доходів, що здатні викликати соціальну напругу);

– здатність до саморозвитку та прогресу, що особливо важливо у сучасному світі, 
що динамічно розвивається, тобто спроможність самостійно реалізовувати і захищати 
національні економічні інтереси, створювати сприятливий клімат для інвестицій та ін-
новацій здійснювати постійну модернізацію виробництва, розвивати інтелектуальний 
та трудовий потенціал країни [6, 8–9].

Для розуміння сутності економічної безпеки російський економіст В. Сенчагов до-
сліджує її зв’язок із поняттями «розвиток» та «стійкість». Згідно з його твердженням, 
розвиток – один із компонентів економічної безпеки. Якщо економіка не розвивається, 
то у неї різко скорочується можливість виживання, спротиву та пристосованості до вну-
трішніх і зовнішніх загроз. Стійкість і безпека – найважливіші характеристики економі-
ки як єдиної системи. Стійкість економіки відображають сила і надійність її елементів, 
здатність витримувати внутрішні та зовнішні навантаження. Безпека – це стан об’єкта 
в системі його зв’язків з точки зору здатності до виживання та розвитку в умовах вну-
трішніх і зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних чинників [7, 98]. Чим стійкіша 
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економічна система, тим життєздатніша економіка, а, значить, і оцінка її безпеки буде 
вищою. Порушення пропорцій та зв’язків між різними компонентами системи веде до 
її дестабілізації і виступає сигналом переходу економіки від безпечного стану до небез-
печного.

Економічна безпека – це, насамперед:
– спроможність національної економіки забезпечити свій вільний і незалежний роз-

виток, стабільність громадянського суспільства та його інститутів, а також достатній 
оборонний потенціал країни за всіляких несприятливих умов і непередбачуваних варі-
антів розвитку подій; 

– здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх і 
внутрішніх загроз [8, 35].

Іншими словами, економічна безпека – це не тільки захищеність національних ін-
тересів, але й готовність та здатність інститутів влади створювати механізми реалізації 
та захисту національних інтересів, розвитку вітчизняної економіки, підтримки соціаль-
но-політичної стабільності. Як і будь-яке інше поняття, політика економічної безпеки 
побудована на принципах, що визначають її політичну і правову базу для оцінки зо-
внішніх і внутрішніх загроз, формування національних інтересів і стратегії.

Суть економічної безпеки реалізується в системі критеріїв та показників. Критері-
єм економічної безпеки є оцінка стану економіки з точки зору найважливіших проце-
сів, що відображають суть економічної безпеки. Загальна критеріальна оцінка безпеки 
включає в себе оцінки: ресурсного потенціалу та можливостей його розвитку; рівня 
ефективності використання ресурсів, капіталів і праці та їх відповідності рівню в роз-
винутих країнах, а також рівню, при якому загрози внутрішнього та зовнішнього харак-
теру зводяться до мінімуму; конкурентоспроможності економіки; цілісності території 
та економічного простору; незалежності та можливості протистояння зовнішнім загро-
зам; соціальної стабільності і умов відвернення та вирішення соціальних конфліктів.

У системі показників-індикаторів економічної безпеки необхідно виділити: рівень 
і якість життя; темпи інфляції; норму безробіття; економічне зростання; дефіцит бю-
джету; державний борг; зв’язок із світовою економікою; стан золотовалютних резервів; 
діяльність тіньової економіки.

У загальному розумінні безпека – це низький рівень загроз, які можуть перешкоджа-
ти стійкому функціонуванню певного суб’єкта. Безпека як система корінних, типових 
властивостей будь-якої країни втілює в собі усі сфери різних галузей життєдіяльності 
та розвитку людини, суспільства, держави і природи.

Глобалізація соціально-економічних процесів супроводжується, з одного боку, фор-
муванням нових умов і джерел розвитку, а з іншого – несе в собі виклики – технологіч-
ні, економічні, соціальні, цивілізаційні. Сучасні фінансово-економічні кризи набувають 
глобального характеру і можуть мати катастрофічно руйнівні наслідки. Тому економіч-
на безпека розвитку становить ключову складову політики кожної держави і виступає 
атрибутом як країн-лідерів світової цивілізації, так і країн, що розвиваються.

Подолати численні деформації в структурі економіки, послабити соціальну напру-
женість і забезпечити перехід до економічного зростання неможливо без запроваджен-
ня науково обґрунтованих заходів економічної безпеки та проведення цілеспрямованої 
політики захисту національних інтересів. Зрозуміло, що розробка національної про-
грами забезпечення економічної безпеки повинна враховувати як реалії сьогодення, так 
і можливі зміни внутрішніх і зовнішніх умов існування країни. Це надасть їй конструк-
тивності та реальності.



72   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

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

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

Висновки. 3 огляду на це ми вважаємо, що концептуально напрямки забезпечення 
економічної безпеки повинні відштовхуватися від сьогоднішнього стану інтегрованості 
України до європейської та світової господарських систем в умовах відсутності дивер-
сифікованої системи джерел задоволення потреб у стратегічних сировинних і енерге-
тичних ресурсах, зростання небезпеки соціальної дестабілізації.
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НАУКОВА І ПРАКТИЧНА РОБОТА ВЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОГО 
МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті аналізується науково-практична діяльність членів Харківського медичного товари-
ства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на основі аналізу законодавчих документів, архівних 
матеріалів, а також медичної періодики розглянуто наукові досягнення вчених у медичній сфері 
знань. 

У статті розкриваються найважливіші теоретичні та практичні аспекти епідеміології, бак-
теріології, хірургії, терапії, морфології, які закладалися вченими Харківського медичного товари-
ства. Для впровадження наукових доробок вчені неодноразово виступали ініціаторами створення 
різноманітних Комісій, для подолання небезпечних інфекційних хвороб.

Члени медичного товариства Харківщини ознайомлювалися зі світовими досягненнями в галузі 
епідеміології, бактеріології, терапії, хірургії та застосовували їх у своїй практичній діяльності на 
батьківщині. Наукова діяльність членів Товариства була спрямована на подолання та профілакти-
ку різних епідемій, діагностику захворювань, пошук та обґрунтування ефективних засобів лікування 
небезпечних хвороб.

Досліджено внесок вчених Харківського медичного товариства в розробку і впровадження в 
практику протибактерійних препаратів. З’ясовано роль вчених у винайденні новітніх методів про-
ведення хірургічних, гінекологічних та пластичних операцій. 

У статті проаналізовано наукові доповіді членів Товариства, зроблені на засіданнях Харків-
ського медичного товариства, з різних сфер медичного знання. 

Ключові слова: Харківське медичне товариство, епідеміологія, бактеріологія, профілактика, 
наукові досягнення, наукові повідомлення.
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Hryhoriy Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University
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THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK OF SCIENTISTS OF THE 
KHARKIV MEDICAL SOCIETY IN THE LATE NINETEENTH – THE 

EARLY TWENTIETH CENTURY

The article analyzes the scientifi c and practical activities of members of the Kharkiv Medical Society 
in the late nineteenth – the early twentieth century. Based on the analysis of legal documents, archival 
materials, and medical journals scientifi c achievements of scientists in the fi eld of medical knowledge was 
reviewed. 

In the article the most important theoretical and practical aspects of epidemiology, bacteriology, 
surgery, therapy, morphology are shown to scientists who laid the Kharkiv Medical Society. 

For the implementation of scientifi c achievements of scientists the establishment of various commissions 
to combat infectious diseases were repeatedly initiated. Members of the Medical Society of Kharkiv 
acquainted with global advances in epidemiology, bacteriology, treatment, surgery and used them in their 
practice at home. 
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Science Society members were aimed at preventing and overcoming various epidemics, disease 
diagnosis, search and study effective treatments for dangerous diseases. The contribution of scientists of the 
Kharkiv Medical Society in the development and implementation in practice protybakteriynyh drugs was 
shown. The role of scientists in the invention of new methods of surgical, gynecological and plastic surgery 
was noted. 

The article analyzes the scientifi c report, the Company made at the meetings of the Kharkiv Medical 
Society, from different areas of medical knowledge.

Key words: Medical Society, epidemiology, bacteriology, prevention, academic achievement, academic 
posts.
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НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧЕНЫХ 
ХАРЬКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.

В статье анализируется научно-практическая деятельность членов Харьковского медицинско-
го общества во второй половине XIX – начале ХХ в. На основе анализа законодательных докумен-
тов, архивных материалов, а также медицинской периодики рассмотрены научные достижения 
ученых в медицинской сфере знаний.

В статье раскрываются важнейшие теоретические и практические аспекты эпидемиологии, 
бактериологии, хирургии, терапии, морфологии, которые закладывались учеными Харьковского ме-
дицинского общества. Для внедрения научных разработок ученые неоднократно выступали инициа-
торами создания различных комиссий, для преодоления опасных инфекционных болезней.

Члены медицинского общества Харьковщины знакомились с мировыми достижениями в облас-
ти эпидемиологии, бактериологии, терапии, хирургии и применяли их в своей практической дея-
тельности на родине. Научная деятельность членов Общества была направлена на преодоление и 
профилактику различных эпидемий, диагностику заболеваний, поиск и обоснование эффективных 
средств лечения опасных болезней.

Исследован вклад ученых Харьковского медицинского общества в разработку и внедрение в 
практику противобактериальных препаратов. Выяснена роль ученых в изобретении новых методов 
проведения хирургических, гинекологических и пластических операций.

В статье проанализированы научные доклады членов Общества, сделанные на заседаниях 
Харьковского медицинского общества, из разных сфер медицинского знания.

Ключевые слова: Харьковское медицинское общество, эпидемиология, бактериология, профи-
лактика, научные достижения, научные сообщения.

Постановка проблеми. Залежно від взаємодії політичних, суспільних і наукових 
факторів, на кожному історичному етапі переважали ті чи інші форми організації науко-
вих досліджень. Особливо вагоме місце в історії прирощення знань посідають громад-
сько-наукові об’єднання, зокрема наукові товариства. Створення товариств, зокрема ме-
дичного профілю, стало однією з форм організації наукової діяльності, що поширювалася 
в ХІХ – на початку ХХ ст.

Теоретико-методологічні та практичні засади наукової діяльності Харківського ме-
дичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. не були предметом ґрунтов-
ного дослідження науковців.
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Аналіз досліджень. В українській історіографії останніх років з’явилася низка праць, 
присвячених діяльності медичного товариства Харківщини. Так, З. П. Петрова, Л. І. Чу-
мак та Ж. З. Перцева проаналізували наукову спадщину засновника Харківського това-
риства лікарів В. Ф. Грубе та активного члена Товариства Н. П. Трінклера [13, 14, 15], 
Є. К. Склярова, Л. В. Жарова висвітлили внесок деяких українських вчених у розвиток 
світової медицини [17]. Деякі науковці провели детальний аналіз наукової діяльності де-
яких членів Харківського медичного товариства [8–11, 18].

Метою нашого дослідження стало вивчення внеску вчених медичного товариства 
Харківщини в розробку науково-теоретичних засад різних напрямків медицини та їх 
практичного впровадження у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Залежно від взаємодії політичних, суспільних і науко-
вих факторів, на кожному історичному етапі переважали ті чи інші форми організації 
наукових досліджень. Особливо вагоме місце в історії прирощення знань посідають ме-
дичні наукові об’єднання Харківщини.

У вітчизняній історії особливе місце посідає Харківське медичне товариство, яке за 
своєю масштабністю та розгалуженою мережею громадських закладів лікувального, про-
філактичного і навчального характеру. Медичне товариство мало 7 установ: лікарню, пасте-
рівський інститут, бактеріологічну станцію, інститут приготування сироваток і вакцин, хі-
міко-мікроскопічний інституту, протидифтерійний інститут та жіночий медичний інститут.

Наукова робота у сфері хірургії та суміжних з нею областей медицини (отіатрія, гі-
некологія, офтальмологія) займала видне місце в діяльності медичного об’єднання Хар-
ківщини.

Наукову лінію Харківського медичного товариства протягом 23 років визначав профе-
сор Вільгельм Федорович Грубе (1827 – 1898). Будучи талановитим хірургом, він за роки 
керування товариством виступив з 40 доповідями із 105 по хірургії [19].

Можна констатувати, що зробивши протягом життя 10000 хірургічних операцій [15, 
185], підготувавщи плеяду видатних хірургів-вчених (М. М. Кузнєцов, М. Б. Фабрикант, 
А. Г. Подрєз, Н. П. Трінклер, Б. Г. Пржевальський, М. М. Філіппов тощо), Вільгельм Фе-
дорович став одним із засновників не лише харківської, а вітчизняної науково-хірургічної 
школи.

Хірургічну справу В. Ф. Грубе продовжив його учень, член Харківського медичного 
товариства, піонер кардіохірургії, засновник харківської урологічної школи Аполінарій 
Григорович Подрєз (1852 – 1900). Саме служінню науці і віддав своє життя А. Г. Подрєз. 
Він став автором 46 робіт по хірургії військового та мирного часу і в багатьох питаннях 
хірургії став першопрохідцем. Хірургом було зроблено 7 доповідей на засіданнях Товари-
ства, які стосувались оперативної хірургії та хірургічної патології [19, 21].

 Також він вважається одним із основоположників вітчизняної урології. Аполінарій 
Григорович написав перше вітчизняне керівництво по урології на російській мові, яке ви-
тримало 2 видання (1887, 1896) і протягом 20 років було єдиним вітчизняним посібником 
для студентів та лікарів в Російській імперії. 

А. Г. Подрєз був першопрохідцем в хірургії селезінки нашої країни, а саме: першим 
видалив патологічно змінену селезінку; видалив високо розміщену пухлину прямої киш-
ки; першим запропонував використання резинового катетера, що ввійшло в історію, як 
операція Подрєза-Вишневського. Особливо варто зазначити, що талановитий хірург ви-
конав першу в історії Російської імперії операцію на серці з приводу сліпого поранення 
потерпілого револьверною пулею (1897), у зв’язку з чим ввійшов в історію медицини як 
піонер кардіохірургії [9, 9–11].
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Учнем та послідовником В. Ф. Грубе у сфері хірургії був видатний хірург та актив-
ний громадський діяч Микола Петрович Трінклер (1859 – 1925). Авторка автобіографії 
М. П. Трінклера Перцева Ж. зазначала наступне: «Немає такої сфери клінічної хірургії, в 
якій він би не залишив сліду, не проявив себе новатором та талановитим експеримента-
тором. За більш ніж 40-річний період лікарської та педагогічної діяльності ним написано 
більше восьми десятків наукових праць по самим різним питанням хірургії. Багато років 
свого життя він віддав вивченню та лікуванню злоякісних пухлин – цього «біча» людства 
ХХ ст. [13, 11]. І дійсно, на початку ХХ ст. він був одним з найпопулярніших хірургів не 
тільки Харкова, а й всього Півдня Росії. Вперше в Харкові він виконав багато складних 
операцій: зробив другу в Росії тотальну резекцію шлунку; першим запропонував вико-
ристовувати при накладанні анастомоза сальник; вперше в Росії запропонував і виконав 
при гідроцефалії оригінальний метод дренування бокового шлунку. Микола Петрович 
віртуозним хірургом, блискуче проводив пластичні та косметичні операції, що, на той 
час, вважалися рідкісним явищем. Його руками проводилась трепанація черепа, розтин 
мозкових абсцесів, видалення пухлин, ектомії, оперував на суглобів [14, 113].

 Збільшення обсягу хірургічних знань, відкриття наркозу, асептики і антисептики обу-
мовило становлення військово-польової хірургії та виділення з хірургії офтальмології, 
гінекології, урології, ортопедії, онкології, судинної хірургії, кардіохірургії, транспланто-
логії, нейрохірургії тощо. Одним із основоположників асептики і антисептики в Росії став 
хірург-новатор, клініцист, член Харківського медичного товариства, професор Максим 
Семенович Суботін (1848 – 1913). 

Показники хірургічної діяльності М. С. Суботіна (співвідношення до числа пацієнтів, 
які лікувалися склало 75% з післяопераційною летальністю 3,8%), безумовно, являлися 
недосяжними в доасептичний період. У списку оперативних втручань широко були пред-
ставлені грижосічення, апендектомії, резекції шлунку, гастроентеростомія, різні пластич-
ні операції (уринопластика, ринопластика тощо) [17, 284].

Чисельні доповіді відомого хірурга по оперативній хірургії та хірургічній патології на 
засіданнях медичного та хірургічного товариств Харківщини, активно обговорювались 
колегами та однодумцями [19, 21].

Науковими дослідження у хірургічній сфері медичних знань займався один із засно-
вників Харківського медичного товариства, перший його скарбник і бібліотекар, послі-
довник видатного хірурга В. Ф. Грубе Іван Кіндратович Зарубін (1835 – 1904). Всі наукові 
праці харківського вченого стосуються хірургії: «Про лікування наривів дренажем», «Про 
вогнепальні поранення головного мозку», «Про підшкірне вприскування сулеми», «Про 
саркому грудної клітини», «Про реформу терапії підшкірних переломів» тощо [5].

 У своїй практичній діяльності І. В. Зарубін був гуманним та щадним хірургом. Його 
учні згадували, що він не любив різати, а сам лікар з цього приводу висловлювався так: 
«Яка б не була мала операція, ніколи не можна ручатися за її результат. Потрібно допо-
могти природі, потрібно усунути шкідливі явища, а природа сама краще нас знає, що і як 
потрібно зробити» [4, 472–483]. Напевно завдяки цим його якостям саме до «нерішучого» 
хірурга Зарубіна часто зверталися за допомогою свої ж колеги-професори.

На той час оперативна гінекологія являлась частиною хірургії. За період з 1881 по 
1894 рр. на зібраннях Харківського медичного товариства було заслухано 30 доповідей 
по оперативному акушерству та гінекології [19, 22 ].

Основними доповідачами та сподвижниками цієї сфери медичних знань були 
В. Ф. Грубе, П. А. Ясінський, І. Є. Марков, П. В. Міхін, Н. А. Сочава, І. П. Лазаревич, 
Н. Д. Гавронський тощо. 
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В. Ф. Грубе присвятив свої доповіді проблемам овариотомії, кесарєву розтину, раку мо-
лочних залоз (його статистиці та лікуванню за допомогою осьмиєвої кислоти). Про частко-
ву ампутацію матки при діагнозі рак, про позаматкову вагітність, усунену чревосіченням 
та про техніку вишкрібання порожнини матки доповідав лікар І. Є. Марков. Н. А. Сочава 
зробив доповідь стосовно статистики овариотомій до 1868 р. та порадував присутніх успі-
хами гінекології та акушерства за певний період. Цікаві доповіді про пухлини, видалені чре-
восіченням, про серотерапію ракових захворювань подав до розгляду П. В. Міхін [19, 22].

 Важливе місце в розвитку оперативної гінекології в Росії належить видатному ме-
дику Івану Павловичу Лазаревич (1829 – 1902). Він був активним борцем за цілковиту 
самостійність акушерської науки, а заслужену славу вченому здобули його праці «Ді-
яльність жінки», «Дослідження животу вагітних», «Дослідження у сфері диференційної 
діагностики вагітності та пухлин», ілюстрований підручник «Курс акушерства», «Історія 
акушерства», експериментальні розвідки в галузі фізіології полового акту, аналіз впливу 
праці на жіночий організм, наукові праці з оперативного акушерства [10]. 

Член медичного товариства, професор Павло Африканович Ясинський (1839 – ?) на-
магався досліджувати акушерські та гінекологічні проблеми досить ретельно. Він напи-
сав низку наукових праць, зокрема: «Різка форма саркоми матки», «Три випадки мелан-
холії у зв’язку з перегином матки та лікування останнього металевими бужами», «Про 
вплив механізму пологів на форму головки плода», «Про перев’язування пуповини». Зна-
чимою науковим доробком Павла Африкановича став «Курс акушерства для лікарів та 
студентів», виданий у 1887 р. [1, 441]. 

Офтальмологічні проблеми в діяльності Харківського медичного товариства не за-
ймали особливого місця, але відомий окуліст, один із засновників цього об’єднання Лео-
нард Леопольдович Гіршман (1839 – 1921) став засновником харківської офтальмологіч-
ної школи. Серед його учнів є відомі харківські професори (П. Н. Барабашев, Є. П. Бра-
унштейн, П. П. Прокопенко), які послідовно продовжували справу свого вчителя. Завдяки 
Л. Л. Гіршману та його послідовникам із маленького запущеного відділу хірургії офталь-
мологія розвинулась у самостійну науку.

Леонард Леопольдович був прекрасним хірургом. Так, на екстракцію катаракти у 
нього йшло 1 – 2 хвилини. Сам професор зазначав: «Коли я починав свою практичну 
діяльність, я виявився першим і багато років – єдиним спеціалістом в широкій сфері пів-
денного сходу Росії. Не важко було стати відомим там, де я виявився єдиним. Моя заслуга 
в тому, що я навчив бідних людей лікуватися у лікарів» [18]. Дана цитата доводить, що 
відомий лікар був досить скромною особистістю, не дивлячись на вагомі досягнення у 
офтальмологічній сфері медичних знань. Свою наукову роботу Л. Л. Гіршман розпочав 
досить цінними дослідженнями в лабораторіях геніальних європейських вчених. 

Розділи інфекційних, нервових та духовних хвороб вважались складовими внутріш-
ньої медицини. В цій сфері в Товаристві була проведена значна наукова робота. Доповіді 
по терапії показують наступне: медичне товариство досить уважно слідкувало за рухом 
інфекційних хвороб та своєчасно сповіщало кожну епідемічну хворобу і в кінці епідемії 
підсумовувало досвід боротьби з нею і лікування хворих; Товариство знайомило своїх 
членів з новітніми напрямами в патології і терапії; демонструвались нові хворобливі фор-
ми, а також рідкісні та цікаві по своїй течії хвороби; члени Товариства повідомляли про 
свої наукові відкриття в області патології і терапії, а також про результати лікування за-
хворювання медичними засобами.

Основоположна роль у становленні харківської терапевтичної школи належить Ва-
леріану Григоровичу Лашкевичу (1835 – 1888), який дав потужний поштовх для її за-
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родження та подальшого плідного розвитку. За свідченнями професорів А. Х. Кузнєцова 
і М. М. Ломиковського, авторів біографії Лашкевича, з приїздом Валеріана Григоровича 
в Харків наступила «Нова ера для кафедри терапевтичної клініки» [12, 145]. Професор 
учив студентів розбиратися у кожному окремому випадку хвороби, самостійно збирати 
анамнез, виробляти уміння поставити диференціальний діагноз, організувати правиль-
ний нагляд хворого, помічати всі зміни в ході хвороби під впливом ліків. Історії хвороби, 
написані студентами і детально перевірені ординаторами, зачитувались в присутності 
професора у ліжку хворого [7, 57–60].

В. Г. Лашкевич став також новатором нових поглядів в такому важливому відділі 
внутрішньої медицини, як нервові хвороби. На той час в Росії невропатологів було дуже 
мало, а уявлення про хвороби центральної нервової системи були вкрай обмеженими та 
поверхневими. Саме професор першим звернув особливу увагу на враження нервових 
центрів сифілісом. Варто зазначити, що Валеріан Григорович виступив послідовником 
вчення І. М. Сеченова і С. П. Боткіна про аневризми, продовжив розвивати положення про 
рефлекторний механізм патогенеза захворювань [8, 13].

Доповіді з психіатрії та невропатології у медичному товаристві були неодноразово 
представлені також Павлом Івановичем Ковалевським (1849 – 1923). Павло Іванович був 
одним із ведучих вітчизняних психіатрів початку ХХ ст., його по праву називали кращим 
психіатром і навіть «батьком російської психіатрії» [6]. Саме Ковалевський став засно-
вником першого російського психіатричного журналу «Архів психіатрії, неврології і су-
дової психопатології».

У своїх наукових дослідженнях Павло Іванович, спираючись на анатомо-фізіологічні 
знання того часу, зокрема, на рефлекторну теорію І. М. Сеченова, розвивав матеріаліс-
тичні уявлення про сутність психічних явищ в нормі і патології. Він створив оригінальну 
концепцію про роль кровообігу і обміну речовин в центральній нервовій системі, раху-
ючи, що в основі всякого душевного захворювання лежить порушення харчування не-
рвових елементів і що від тривалості цього порушення залежить ступінь їх анатомічного 
руйнування. В етіології психозів велике значення П. І. Ковалевський надавав поєднанню 
спадкових факторів. Він створив класифікацію психічних захворювань, де за основу ді-
лення взяв переважання порушень в тій або іншій сфері душевної діяльності [2, 90].

Відкриття х-променів стало однією з важливих складових науково-технічної револю-
ції. Необхідно зазначити, що з самого початку розвиток медичної радіології відбувався 
при тісній взаємодії фізиків і медиків. Велика роль у вивченні нового випромінювання 
належить харківському фізику, члену природничого Товариства М. Д. Пільчикову, який у 
1901 р. одержав радій з Парижа і надалі допомагав ученим –медикам різних міст Росії у 
його придбанні для наукових досліджень [16, 340]. 

У 1913 р. на засіданні Харківського медичного товариства були зачитані результа-
ти лікування хронічного ревматизму, подагри, артриту і поліартриту у спеціалізованій 
лікарні Л. М. Лейбфрейда [11, 69] за допомогою де еманацією радію (у вигляді пиття, 
таблеток, вдихання). У 1896 – 1914 рр. членами Товариства були зроблені повідомлення 
з рентгенодіагностики нирково-кам’яної і жовчокам’яної хвороб, патологій підшлункової 
залози й кишечника, серця, гіпофіза, м’яких тканин і кісток, а також визначення локаліза-
ції субдіафрагмального абсцесу та доповіді з х-терапії [16, 343]. 

Одним із засновників практичної і наукової рентгенології в нашій країні був Сергій 
Петрович Григор’єв (1878 – 1920). За своє коротке життя (помер у віці 42 років, захво-
рівши на черевний тиф) [3, 306] він увійшов у число неабияких діагностів і віртуозно 
опанував рентгенологічну та рентгенографічну техніку дослідження.
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Висновки. Можна стверджувати, що харківські вчені більш за все переймались лі-
куванням хворих, слідкуючи за розвитком науки та, проводячи експериментальні до-
слідження. Кожен з членів медичного Товариства намагався своїми науковими дослі-
дженнями не лише збагатити світову медичну галузь знань, а перш за все знизити рівень 
смертності серед населення, завдяки новим підходам у медицині, своїй наполегливості та 
працездатності. 

Плеяда відомих вчених створила наукові медичні школи не лише в Харкові, а 
й по всій Російській імперії, а саме: засновниками вітчизняної хірургічної школи 
були В. Ф. Грубе, І. К. Зарубін, А. Г. Подрєз, М. П. Трінклер; офтальмологічної 
школи – Л. Л. Гіршман; терапевтичної школи – В. А. Франковський, В. Г. Лашкевич 
тощо.
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РЕЛІГІЙНА РЕФОРМА ІМПЕРАТОРА ЮЛІАНА

У статті показано, що в IV ст. християнська релігія займає панівне місце в Римській імперії 
завдяки релігійній політиці імператорів Костянтина і Констанція II. В цей час язичництво по-
збавлене державної підтримки і привілеїв, але ще не зійшло повністю з історичної арени. Віра в 
давніх богів користувалася підтримкою римського суспільства і його еліти. Це стало основною 
причиною відновлення і реформування політеїзму. Проаналізовано спробу останнього язичниць-
кого імператора провести релігійну реформу. Розглянуто основні заходи, які вжив Юліан для її 
реалізації, зокрема проголошення віротерпимості, відновлення язичницьких обрядів, реставрація і 
будівництво храмів. На основі листів імператора до провінційних жерців простежено основні по-
ложення реформування жрецтва, що було ключовим фактором в плані впровадження язичницької 
реформи. Оцінено спробу відновити язичництво в імперії, створити потужну ієрархічну релігійну 
організацію жерців за короткий час правління імператора Флавія Клавдія Юліана.

Ключові слова: язичництво, християнство, політеїзм, жрецтво, імператор Юліан, Римська 
імперія.
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The article deals with the importance of the Christianity in the IV century in Rome due to the emperors 
Constantine and Constantius II religious politics. Meanwhile, the paganism has lost the governmental 
support and privileges, but remained playing the signifi cant role for the Roman society and the Roman 
elite. The belief in the ancient Gods has been the paramount reason for the re-establishment and reform 
of the polytheism. The last pagan emperor`s attempt to reform the religion were analyzed. The religious 
tolerance proclamation, the pagan rituals restoration, the sanctuary reconstruction have been considered 
as the main Julian`s actions. The priesthood improvement has been the crucial factor in the pagan 
reformation on the basis of the emperor`s correspondence with the priests. The attempt of the pagan 
restoration in the Roman Empire, the creation of the powerful hierarchical priesthood organization 
provided by the Emperor Flavius Claudius Iulianus Augustus were evaluated.
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В статье показано, что в IV в. христианская религия занимает господствующее место в 
Римской империи благодаря религиозной политике императоров Константина и Констанция 
II. В это время язычество лишено государственной поддержки и привилегий, но еще не сошло 
полностью с исторической арены. Вера в древних богов пользовалась поддержкой римского об-
щества и его элиты. Это стало основной причиной восстановления и реформирования полите-
изма. Проанализировано попытку последнего языческого императора провести религиозную ре-
форму. Рассмотрены основные мероприятия, которые предпринял Юлиан для ее реализации, в 
частности провозглашение веротерпимости, восстановление языческих обрядов, реставрация 
и строительство храмов. На основе писем императора к провинциальным жрецам прослежены 
основные положения реформирования жречества, что было ключевым фактором в плане внедре-
ния языческой реформы. Оценено попытку восстановить язычество в империи, создать мощную 
иерархическую религиозную организацию жрецов за короткое время правления императора Фла-
вия Клавдия Юлиана.

Ключевые слова: язычество, христианство, политеизм, жречество, император Юлиан, 
Римская империя.

Лит. 14.

Постановка проблеми. Релігія була частиною політичного життя Римської імперії. 
В IV ст. імператори втручалися особисто в цю сферу життя. На прикладі релігійної ді-
яльності імператора Юліана можна простежити спробу повернення язичництву статусу 
державної релігії.

Аналіз досліджень. Релігійній діяльності і реформі імператора Юліана присвяти-
ла своє дослідження Е. Пак. Дослідниця вважає, що релігійна реформа була задумана 
імператором як ідейний фактор об’єднання імперії, а не тільки як засіб для послаблен-
ня позиції християнства [4, 6]. Д. Хант стверджує, що Юліан, повернувши з вигнання 
християнських єпископів, хотів таким чином переманити на свою сторону ті верстви 
суспільства, які мали найбільше невдоволення проти попереднього режиму [11, 63]. 
А. Вишняков вважає, що Юліан не просто відновлював язичництво, він хотів бачити 
його таким, яким ідеально зображав в своїй уяві і, відновлюючи його, змінював [2, 115]. 
Деякі особливості релігійної реформи розглядає O. Ніколсон [14, 1].

Мета статті. Проаналізувати основні заходи релігійної реформи останнього язич-
ницького імператора Флавія Клавдія Юліана.

Виклад основного матеріалу. Імператор Костянтин почав революційну політику 
офіційної підтримки християнської церкви і надав привілеї християнам, навіть втру-
чаючись особисто у внутрішні суперечки між християнськими громадами. Його сини, 
особливо Констанцій II продовжили цю практику, докладаючи великих зусиль, щоб пе-
ренести так звану аріанську суперечку на адміністративний рівень. 

Основна догматична суперечка мала для Костянтина два особливо важливі аспекти. 
Один з них – теологічне спасіння: якщо християнська релігія допомогла захистити і 
зберегти імперію з імператором, як намісником бога на землі, тоді здавалося єдино 
розумним, що всі правильно мислячі люди повинні домовитися про природу бога, в 
чиє ім’я імператор претендував правити. Інший аспект – адміністративно-фінансо-
вий: церква і її керівництво накопичили значний обсяг капіталу і користувалися ве-
личезними податковими пільгами, як наслідок у багатьох областях вони мали вплив, 
практично рівний владі представника імператора. Саме тому імперська адміністрація 
намагалася знати, хто саме «належав до церкви», щоб мати можливість вирішити, 
хто повинен отримувати вигоду з податкових пільг і користуватися місцевим впливом 
[10, 171–172]. Костянтин, бажаючи використати церкву в своїх власних цілях, щоб 
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зробити її знаряддям влади, дав їй багатство і привілеї, тим самим радикально пере-
творивши її [13, 176].

Юліан не зняв свою християнську маску до смерті Констанція II. Обряди, які він 
здійснював спільно з авгурами до листопада 361р., були таємними [12, 654]. В листопа-
ді 361 р. два імператорські коміти прибули в штаб-квартиру Юліана, принісши звістку 
про смерть Констанція II в Кілікії. Помираючи, він назвав свого двоюрідного брата 
Юліана наступником, таким чином зберігши Римську імперію від громадянської війни, 
яка їй загрожувала. Втручання долі перетворило узурпатора на одноосібного Авгус-
та, і похід, який розпочався з таємного жертвоприношення старим богам, тепер про-
довжувався під відкритим заступництвом відновленого язичницького віросповідання: 
«ми відкрито вшановуємо богів» – Юліан переможно звертався до свого наставника 
Максима, запрошуючи його приєднатися до імператорського двору [11, 60].

Імператор Юліан дотримувався принципу релігійної віротерпимості (Jul.Ep.83). 
«Коли ж зникли всякі перешкоди і імператор побачив, що настав час, коли він може 
вільно здійснювати свої бажання, він відкрив таємницю свого серця і видав чіткі укази, 
які дозволяли відкрити храми, приносити жертви і відновити культи богів» (Amm. Marc. 
22, 5). Щоб надати більшу силу своїм розпорядженням, він скликав в імператорський 
двір ворогуючих між собою християнських єпископів разом з розділюваним єресями 
народом і дружньо вмовляв їх, щоб вони забули свої чвари і кожен безперешкодно і не 
накликаючи на себе небезпеки, сповідував свою релігію. «Він виставляв цей пункт з ще 
більшою наполегливістю з розрахунком, що коли свобода збільшить чвари і незгоди, то 
можна буде не боятися одностайного настрою черні. Він знав з досвіду, що більшість 
диких звірів не виявляють такої люті до людей, як більшість християн у відстоюванні 
власних поглядів» (Amm. Marc. 22, 5).

Короткочасне правління Юліана викликало безлад в релігійній організації імперії. 
Його особиста відмова від християнства і офіційна політика агресивної універсальної 
антихристиянської релігійної терпимості в імперії принесли йому особисту ненависть 
більшості християнських громад і історичне прізвисько «Відступник» [10, 171]. Імпе-
ратор Юліан не лише відновлював язичницькі обряди, щоб якоюсь мірою наблизити їх 
до колишнього вагомого статусу, але він також проголосив рівні можливості для всіх 
християнських громад, тобто навіть для тих, кого вважали єретиками. Було дозволено 
повернутися єпископам, засланим Констанцієм II. Це неминуче викликало чвари і роз-
біжності серед християнських громад, як і планував імператор [10, 172–173]. Юліан 
ніде не виражає цієї мети, проте в Амміана Марцелліна ми можемо простежити, що 
проголошена віротерпимість і повернення засланих Констанцієм II єпископів, а також 
заклик християнських громад вирішити свої розбіжності в основних догматах, було 
спрямовано на послаблення становища християнства (Amm. Marc. 22, 5), [11, 62–63; 
6, 219]. 

Реформування жрецтва було частиною релігійної реформи і це ми можемо просте-
жити з листування імператора з жерцями. Провінційне жрецтво, де Юліан міг призна-
чити прихильних собі товаришів, було ключовим фактором в плані впровадження язич-
ницької реформи. Жерці отримували інструкції від імператора, де Юліан в ролі Pontifex 
Maximus навчав своїх підлеглих правильній поведінці в межах їхніх повноважень [11, 
68]. Для нього особисто це звання не було простим титулом, він володів вирішальним 
впливом на культи і релігійне життя всієї імперії [2, 115]. Головним жерцям провінцій 
були підпорядковані жерці невеликих міст провінції. Нам не відомо чи призначив він 
головних жерців у всі провінції. Відомо лиш те, що Арсакій був головним жрецем Га-
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латії, Феодор – Азії, невідомий по імені головний жрець Карїї, в Лідії – Хрисанфій, в 
Палестині – Клематій [7, 228].

Жерцям як релігійним представникам імператор велів віддавати велику шану: «слід 
поклонятися не тільки зображенням богів, але і храмам, і священним місцям, і вівтарям, 
а також розумно поважати жерців як служителів богів, оскільки вони заради нас взяли 
на себе певні обов’язки щодо богів і допомагають нам в отриманні благ від богів: адже 
вони здійснюють жертвопринесення і моляться за всіх нас. І тому справедливо відда-
вати всім шану не меншу, якщо не більшу, ніж цивільній владі» (Jul. Ep. 89b). На думку 
Юліана, поки людина іменується жерцем, її потрібно поважати і шанувати, а якщо вона 
погана людина, то слід відібрати у неї жрецьку посаду і зневажати її, як недостойну. 
Але поки вона приносить жертви, робить обряди і близька до богів, ми повинні дивити-
ся на неї з повагою, як на найціннішу власність богів (Jul. Ep. 89b).

У листі Юліана до жерця ми можемо простежити ряд вимог, які імператор висуває 
до жерців. Перша з них – побожність: «Ми повинні служити богам так, як би вони були 
поруч і дивилися на нас…», читати праці філософів , які вчать про богів, заучувати 
гімни про богів. Юліан регламентує поведінку жерців: вони повинні молитися три рази 
в день, день і ніч повинні розпочинатися з принесення жертви богам, ревно виконувати 
всі обряди, в храмах носити пишний одяг, проте поза храмами одягатися просто, без 
будь якої пишноти, забороняє відвідувати театри, полювання з собаками. Цих правил 
повинні дотримуватися не тільки жерці, а й їхні діти. До цього суспільного стану могли 
ввійти люди, які незалежно від їхнього фінансового положення мали дві риси – любов 
до бога і любов до людей (Jul. Ep. 89b). Не тільки своєю релігійною політикою, але й 
всією своєю поведінкою Юліан демонстрував прагнення до відродження старовинних 
римських чеснот, схильністю до простоти в побуті і в спілкуванні[3, 252–253].

В листі до Арсакія – головного жерця провінції Галатії Юліан пише: «безбожництво 
зросло, насамперед, через гуманність до мандрівників, турботи про поховання мертвих 
і показну святість життя». Він рекомендує Арсакію влаштувати побільше притулків, 
щоб мандрівники користувалися їхньою благодійністю, і не тільки прихильники язич-
ництва, а й кожен, хто буде відчувати потребу. «Адже це ганьба, якщо ніхто з іудеїв не 
просить милостині, якщо нечестиві галілеяни годують не тільки своїх, але і наших, а 
наші позбавлені нашої ж допомоги. Навчай людей еллінської віри, щоб вони вносили 
свій внесок у цю справу і щоб еллінські села виділяли богам частину доходів, привчай 
еллінів до подібної благодійності, пояснюючи їм, що вона здавна була у нас» (Jul. Ep. 
84). Арсакію було запропоновано розглянути і спробувати наслідувати практики, які 
християнство використовувало досить успішно, зокрема християнську гостинність по 
відношенню до чужоземців, шанування померлих і побожність християнського життя. 
Язичники також повинні практикувати справи милосердя [14, 1].

З листів до верховних жерців провінцій ми спостерігаємо, наскільки Юліан ціка-
виться найдрібнішими деталями організації жрецтва, це свідчить про те, наскільки сер-
йозно він був вражений своєю місією в якості релігійного реформатора[13, 297].

В християнській історичній історіографії Юліана звинувачують у наслідуванні 
християнської організації церкви, в його реформуванні жрецтва (Greg. Naz. Or. 4), [1, 
189; 2, 116]. Я. Алфіонов вважає, що жерці Юліана мали багато спільного з христи-
янськими єпископами [1, 151]. Е. Пак робить висновок, що Юліан, сам того не помі-
чаючи, перебував під сильним впливом християнства і в багатьох випадках керувався 
його ідеями [5, 373]. Проте O. Ніколсон вважає, що, навіть, якщо Юліан і наслідував 
християнську церкву, то явно не «ієрархічну систему організації церкви». Така система 
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вже існувала в мережі провінційних зборів і жрецтва і повинна була зберегтися в секу-
ляризованій формі і в наступному столітті. Це, що випливає з листа Арсакію і з інших 
повчальних послань жерцям, є більш характерним для новонавернених, ніж для впо-
рядкованої ієрархії, роблячи акцент на особистій побожності жрецтва. Ми підтримуємо 
думку, що така важлива для жрецтва внутрішня побожність є особливо християнською, 
проте точний характер побожності, висунутий Юліаном, не був запозичений з христи-
янського духівництва, це було стрімке поєднання традиційного міфу і ритуалу внутріш-
нього неоплатонічного життя, яке відстоював філософ Ямвліх. Але той факт, що Юліан 
підкреслив внутрішню побожність, а не, скажімо, популярність в суспільному житті як 
основний критерій відбору для жрецтва, виділяє його жерців швидше як наслідувачів 
християнства, ніж античного звичаю [14, 2].

Юліаном планувалося створення потужної ієрархічної релігійної організації, орга-
нізації професіоналів, людей, для яких їх релігійне служіння – основний сенс життя, а 
розповсюдження язичництва – основний інтерес в житті, нарешті, організації, в якій 
людина з народу могла піднятися дуже високо і яка тому могла б вбирати в себе і всіляко 
використовувати досвід талановитих людей. Але цьому грандіозному проекту судилося 
залишитися на папері. Загибель Юліана перервала його здійснення [7, 230].

Окрім реформування жрецтва імператор доклав великих зусиль до відбудови хра-
мів. Деякі з них він будував заново, деякі лише відреставрував, прикрашав храми ста-
туями богів. Хто з каменів від святилищ побудував собі будинки, той відшкодовував 
збиток грошима. Лібаній пише: «Всі бачили, як по морю і по суші везуть стовпи для 
розорених капищ, і всюди вівтарі, і вогонь, і кров, і дим, і колишній чин, і пророки по-
збавлені страху, і флейти грають на висотах, і святий хід іде, і в жертву принесений бик 
відразу на догоду богам і в трапезу людям…» (Lib. Or. 18). Не маючи можливості по-
кидати двір кожного дня і не бажаючи розлучатись з богами, Юліан перед палацом по-
ставив статую Фортуни, як покровительки столиці, а посеред двору наказав побудувати 
невеликий храм в честь Геліоса, свого особливого захисника і покровителя, а також 
поставити вівтарі багатьом богам [1, 153]. Тут він здійснював таїнства й залучав інших 
до них. Кожен день свій імператор розпочинав із принесення жертви богам.

Імператор висловив підтримку містам, де храми залишилися недоторканними і вва-
жав їх гідними багатьох милостей, а міста в яких всі або майже всі святилища були 
розорені – назвав мерзенними і хоча благодіяв навіть цих своїх підданих, проте без 
жодного задоволення. «Вказаними своїми діяннями – як поставив він начальником над 
державою своєю богів і яке влаштував з ними примирення – уподібнився він корабель-
ному зодчому, який змайстрував для великого корабля нове кормове весло замість втра-
ченого, хоча і є відмінність, бо імператор повернув землі своїй колишніх її охоронців» 
(Lib. Or. 18).

Стимульовані своєю філософською освітою і особливо новими релігіями, деякі 
«язичники» робили сильний акцент на містеріальному аспекті традиційної релігії. Під 
пером Юліана це відображалося в формі алегоричної інтерпретації [9, 189].

В 362 р. імператор видає указ, в якому забороняє займатися вчительською діяльніс-
тю християнам. Він вважає, що абсурдно тлумачити твори Гомера, Гесіода, Демосфена, 
Геродота, Фукідіда, Ісократа, Лісія і бути безчесними до богів, які були їм наставниками 
у всякому вченні. Але вчителі не обов’язково повинні через учнів змінювати свої пере-
конання, імператор надає їм свободу вибору: «…або не вчити тому, що вони не вважа-
ють хорошим, або, якщо вони хочуть вчити, перш за все справою і переконувати учнів, 
що ні Гомер, ні Гесіод, і ніхто з тих, кого вони тлумачать ... і чиє невігластво і оману 
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стосовно богів вони засуджували, насправді не такий. Адже хто при цьому годується, 
заробляючи гроші на їх творах, тим самим і зізнаються, що вони – користолюбні люди, 
готові на все заради декількох драхм» (Jul. Ep. 61c).

Такий загальний закон видає Юліан для всіх вчителів і наставників в освіті. Але 
нікому з юнаків Юліан не забороняє відвідувати заняття: – «адже нерозумно закривати 
кращий шлях перед юнаками, які не знають ще, до чого звернутися, і проти волі, стра-
хом тягти їх до віри предків. І хоча було б справедливо лікувати їх і проти власної волі, 
як лікують божевільних, ми надаємо поблажливість всім, хто страждає цією хворобою. 
Бо, потрібно, я думаю, вчити, а не карати цих безумців» (Jul. Ep. 61c). Проте в христи-
янського історика знаходимо згадку про указ, який забороняв християнам здобувати 
освіту (Socr. Hist. Eccl., 3, 12, 16), (Greg. Naz. Or. 4). Тут ми погоджуємося з думкою 
Д. Фурмана, що християнські історики в своєму прагненні посилити «жахи» правління 
Юліана перетворили цей указ в такий, що забороняв християнам вчитися. Указу, який 
забороняв християнам здобувати освіту не було [8, 247]. Заборону вчительської діяль-
ності риторам і граматикам християнського віросповідання Амміан Марцеллін охарак-
теризував, як жорстоку і гідну вічного забуття міру (Amm. Marc. 22, 10, 7).

Висновки. Отже у IV ст. завдяки політиці попередників Юліана християнство ко-
ристується державною підтримкою і є пануючою релігією в Римській імперії. Але з 
приходом до влади Юліана, язичника за своїми переконаннями і філософськими по-
глядами, віра в давніх богів отримує шанс бути відновленою. Імператор видав укази, 
якими дозволив відкрити язичницькі храми і зняв заборону жертвоприношень. Зі свід-
чень Амміана Марцелліна, а також праць Юліана ми бачимо, що імператор дотриму-
вався принципу віротерпимості. Окрім відбудови храмів, Юліан призначив головних 
жерців провінцій, цікавився найдрібнішими деталями з організації жрецтва, давав їм 
настанови щодо контролю над жерцями невеликих міст. Він намагався залучити до цьо-
го людей, які були зацікавлені в релігійному служінні і розповсюдженні язичництва. 
Флавій Клавдій Юліан на базі своїх неоплатонічних філософських поглядів зміг по-
вернути язичництву його колишній статус і державну підтримку на короткий час свого 
правління.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОНОПОЛІЇ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1920 – 1930-і РР.)

У статті аналізується процес встановлення державної монополії на книжковому ринку 
України в 1920 – 1930-і рр. Виявлено, що якщо на початку 1920-х рр. в умовах нової економіч-
ної політики видавництвам була надана відносна самостійність у проведенні торговельних 
операцій, видавництва, враховуючи нові умови, намагалися створити свій торговий апарат 
та мережу, то наприкінці 1920-х рр. основними каналами поширення всієї книжкової продук-
ції України стати Державне видавництво України і «Книгоспілка». Причому, основним розпо-
всюджувачем була кооперація, яка своєю мережею охоплювала всі адміністративні райони й 
торгувала книгами навіть там, де існувала державна книготоргівля. На початку 1930-х рр. 
розповсюдженням книг в Україні займались кооперація і держторгівля, а саме Вукопспілка і 
Укркнигоцентр. А після того, як в середині 1930-х рр. кооперативну книготоргівлю «злили» з 
державною, основною книготорговельною організацією, яка мала свою мережу в усіх без ви-
нятку містах і райцентрах УРСР, стала система «Укркнигокультторгу», тобто, державне 
підприємство.

Ключові слова: видавництво, друкована продукція, книга, книгопоширення, книжковий ринок.
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THE FORMATION OF STATE MONOPOLY OF BOOK MARKET 
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The article deals with the process of formation of state monopoly of book market of Soviet 
Ukraine in 1920 – 1930. According to the New Economic Policy, publishing houses were able to 
perform their own trading operations and tried to create their own trade network in the beginning 
of the 1920s. But in the end of the 1920s State publishing house of Ukraine and publishing house 
«Knygospilka» had become one of the main distributors of book production in Ukraine. And the 
main distributor was the co-operation which sold book production even in the regions with state 
book trade. In the beginning of the 1930s Central Union of Consumer Associations of Ukraine 
(Ukoopspilka) and «Ukrknygotsentr» spread books throughout Ukraine. In the middle of the 1930s 
co-operation was unifi ed with the state book trading organization, which had its own network in all 
cities in USSR, and after this incorporation new book market organization «Ukrknygculttorg» was 
created.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИИ 
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ (1920 – 1930)

В статье анализируется процесс установления государственной монополии на книж-
ном рынке Украины в 1920 – 1930-е гг. Показано, что если вначале 1920-х гг. в условиях новой 
экономической политики издательствам была предоставлена относительная самостоятель-
ность в проведении торговых операций, издательства, учитывая новые условия, стремились со-
здать свой торговый аппарат и сеть, то в конце 1920-х гг. основными каналами распространения 
всей книжной продукции Украины стали Государственное издательство Украины и «Книгоспил-
ка». Причем, основным распространителем была кооперация, которая своей сетью охватывала 
все административные районы и торговала книгами даже там, где существовала государствен-
ная книготорговля. Вначале 1930-х гг. распространением книг в Украине занимались кооперация 
и госторговля, а именно, Вукопсоюз и Укркнигоцентр. А после того, как в середине 1930-х гг. 
кооперативную книготорговлю «слили» с государственной, основной книготорговой организаци-
ей, которая имела свою сеть во всех без исключения городах и райцентрах УССР, стала система 
«Укркнигокультторга», то есть, государственное предприятие.

Ключевые слова: издательство, печатная продукция, книга, книгораспространение, 
книжный рынок.
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Постановка проблеми. Протягом 1920 – 1930-х рр. в умовах формування тоталі-
тарного суспільства окрім систематичного нагляду та контролю за всіма видами дру-
кованої продукції, яка ретельно вивчалася на предмет її відповідності ідеологічній по-
літиці держави, була встановлена й державна монополія на книжковому ринку України. 

Аналіз досліджень. Деякі аспекти становлення ринку друкованої продукції були 
досліджені радянськими [4; 7] та сучасними істориками [6]. В наш час, досліджувана 
нами проблема ще не знайшла ґрунтовного, об’єктивного і цілісного висвітлення у на-
укових публікаціях. 

В даній статті автор ставить за мету показати процес встановлення державної моно-
полії на книжковому ринку України в 1920 – 1930-і рр.

Виклад основного матеріалу. На початку 1920-х рр. в умовах нової економічної 
політики окрім торговельного відділу Державного видавництва України (ДВУ), який 
був найбільшим розпорядником книги в Україні (до 40 відділень, торговельних контор 
і агентств) й поширював як власну друковану продукцію, так і продукцію інших видав-
ництв [22, 22], відносна самостійність у проведенні книготорговельних операцій була 
надана й іншим видавництвам, які враховуючи нові умови, намагалися створити свій 
торговий апарат та мережу. Зокрема, «Шлях освіти» в 1923 р. мав 4 торгові представ-
ництва (Харків, Київ, Одеса, Москва), «Молодой Рабочий» – 5 (Харків, Київ, Одеса, 
Катеринослав, Москва), «Книгоспілка» – 3 центральні бази (Харків, Київ Одеса), а в 
Житомирі та Вінниці працювали оптово-роздрібні магазини [18, 13]. 

«Книгоспілка», яка у своїй книготоргівлі спиралася на низові кооперативи, спо-
живчі товариства та крамниці, опинилася в найкращому становищі стосовно по-
ширення книг на сільському ринку [6, 119]. Приватні видавництва, не маючи свого 
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апарату розповсюдження, користувались крамницями і експедиціями основних ви-
давництв [23, 76].

Щоб поширювати свою продукцію через власні апарати на периферії, видавництва 
змушені були торгувати також й «чужою» продукцією та канцтоварами. Так, загальні 
торгові оберти видавництва «Рух» за жовтень 1925 – квітень 1926 рр. складали 218 тис. 
крб., з яких 63 тис. за власні видання, 26 тис. за чужі й 129 тис. за торгівлю канцтовара-
ми [32, 222]. Оберти «Пролетарія» за 1925/26 р. з реалізації власної продукції складали 
920 тис., чужої – 291 тис., канцтоварів – 423 тис., а в 1926/27 р. – з реалізації власної 
продукції складали 837 тис., чужої – 519 тис., канцтоварів – 675 тис. [24, 8]. Торгові 
оберти видавництва «Час» за 1927/28 р. з реалізації власних видань складали 33734.01 
крб., чужих – 7967.27 крб., канцприладдя – 313.09 крб. [19, 50]. Таким чином, власна 
продукція цих видавництв (це показово для всіх видавництв) рік у рік зменшувалась 
при значному зростанні обертів і співвідношення в їх обертах книг чужих видань (в 
основному, російських) та канцприладдя. Такий універсалізм (на думку керівництва 
ДВУ) перетворював апарати дрібних видавництв у виключно торгові підприємства, 
які становляться «чинником штучного затримання поширення української книги, що 
призводив до дорожнечі книг через невеликі тиражі та високі торговельні видатки (на 
приміщення, адміністративно-господарські, зайвий штат)» [24, 8 зв., 10]. Тож, на думку 
правління ДВУ, прагнення видавництв мати свою книготоргову мережу вело до змен-
шення обертів і збільшення накладних витрат.

Щоб «оздоровити» книготоргівлю в Україні, ДВУ пропонував зосередити всю ро-
боту по розповсюдженню книг в системі ДВУ та «Книгоспілки», всі інші книготоргові 
підприємства ліквідувати, а їх продукцію, на підставі відповідних умов, поширювати 
через свої канали [24, 9]. «Книгоспілка», із свого боку, пропонувала згорнути сітку фі-
лій ДВУ й передати їх функції кооперації, так як «розгортання кооперативної книготор-
говельної сітки, швидкий зріст її обертів та питомої ваги на українському книгоринку 
відбувалися виключно коштами й силами самої кооперації без будь-якої матеріальної 
допомоги з боку держави» й оберти книготоргової кооперації по декількох округах 
(Кременчук, Полтава, Зінов’ївське), не дивлячись на монопольне положення ДВУ, як 
видавця й постачальника наросвітам підручників, переросли оберти філій ДВУ. Також, 
«Книгоспілка» пропонувала зміцнити мережу райкнигарень та посилити роботу з орга-
нізації книжкових полиць. Адже досвід роботи з книгою на селі довів, що при наявнос-
ті ще дуже низького попиту на книгу з боку селянства та при низькій рентабельності 
сільської книготоргівлі з цією роботою може справитись лише кооперація, яка забез-
печує культурно-громадський напрям роботи з книгою. Крім того, через те, що ДВУ 
при своєму монопольному положенні, не міг задовольнити потреби ринку на українські 
підручники, «Книгоспілка» вимагала, щоб ДВУ залучило до виконання плану видання 
підручників й інші видавництва, в першу чергу «Книгоспілку» [24, 12–14].

Взявши за основу пропозиції ДВУ, «Книгоспілки» та Комітету у справах друку 
(КСД), ЦК КП(б)У в постанові від 23.01.1929 р. «визнав за потрібне» підняти якість 
роботи двох основних книготорговельних апаратів – ДВУ і «Книгоспілки», які повинні 
були стати основними каналами поширення всієї книжкової продукції України [24, 4, 6] 
але з тим, що в міру зміцнення кооперативної торгівлі ДВУ згортатиме свій роздрібний 
апарат» [8, 51; 25, 9]. Аргументом «за» було не тільки збільшення на 66% обертів на 
книгоринку, в основному, за рахунок активності кооператорів, а, головним чином те, що 
«книготорговельна сітка залишається невпорядкованою», тобто процеси в ній погано 
керовані з «центру» [12, 22].
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Нова генеральна угода «Книгоспілки» з ДВУ передбачала ліквідацію паралельної 
контрагентури ДВУ та перехід всієї роздрібної торгівлі книгою в кооперативну мережу 
«Книгоспілки». Інтереси Держвидаву були застережені 50 обов’язковими відсотками 
асортименту ДВУ, який «Книгоспілка» зобов’язана поширювати на селі [15, 707]. Також 
«Книгоспілка» отримала контроль над ринком підручників (їх розподіл на селі пере-
ходив до рук кооператорів «на комісійних підставах»). Держвидав розподіляв наклад 
навчальної книги на паях 50 на 50 (а не 75 на 25, як було раніше) [17, 296]. Але ДВУ 
звинувачувало «Книгоспілку» в тому, що вона «поширює переважно російськомовну 
книжку, а в реалізації продукції ДВУ посідає мізерну роль» [25, 9] й чинило перепони 
анексуванню «Книгоспілкою» своїх низових філій та контрагенств. Під виглядом руху 
книгонош, опираючись на шкільні кооперативи, Держвидав намагався створити нову 
мережу розповсюдження своєї книги. Так, наприклад, Лубенська філія ДВУ, намагаю-
чись утриматись на книгоринку, «обробляла» споживачів через спеціальних «агентів 
на відсотках», але це призвело лише до затоварювання в шкільних кооперативах літе-
ратурою пониженої ліквідності [16, 41]. Передання контрагенств ДВУ в кооперативне 
підпорядкування відбувалося також і в атмосфері шаленого спротиву контрагентів-при-
ватників та чиновників на державній службі, які «підробляли» в ДВУ, представляючи 
його книготорговельні інтереси [16, 74-75].

Тож, наприкінці 1920-х рр., передавши кооперації 11 окружних філій і понад 100 
нижче окружних одиниць, ДВУ майже втратило право мати свої книготорги на рівні 
округа й нижче. Співвідношення книготорговельної мережі ДВУ й «Книгоспілки» було 
таким: ДВУ мало 28 окружних філій, «Книгоспілка» – 40, книжкових полиць – у ДВУ 
102, а в «Книгоспілки» – 1305, книгарень і кіосків у районах ДВУ не мало, тоді як у 
«Книгоспілки» було 2 тис. [25, 9]. Події на українському ринку книги дещо втратили 
гостроту. Почалося регулярне вивчення книжкової кон’юнктури, вимог споживача, по-
треби в тій чи іншій літературі та способів найкращого просування книжки до найшир-
шого читацького загалу.

У червні 1929 р. було проведено Першу Всеукраїнську книготорговельну нараду, 
де М. Агуф заявив, що «багато пристрастей додала боротьба різних апаратів» книго-
поширення в Україні, де головна причина напруги – те, що «кооперація і ДВУ між 
собою не поділять світу». Особливо незадовільним був визнаний стан книготоргівлі 
на селі. Одна з причин цього у відсутності регулювання книготоргівлі. В одних міс-
цях існувало 15-20 представництв книготоргових організацій в той час, коли в бага-
тьох селах книга не продавалась зовсім. Також, в резолюції наради «до хиб книго-
торговельної роботи» було віднесено «брак кваліфікованих ідеологічно витриманих 
працівників книготорговельних організацій» [10, 50-51]. Звичайно, думок про погану 
керованість інформаційного обігу УСРР в матеріалах часописів та звітів не висвіт-
люється. Була тільки виразна й тривожна тенденція – під виглядом «упорядкування» 
книжкового обігу починалося чергове його «удержавлення» [6, 107]. Комітет у спра-
вах друку УСРР прийняв постанову «Про поширення масової літератури» та «Про 
врегулювання книготоргівлі». Були впорядковані взаємини між книготорговими ме-
режами РСФСР і України [5, 448].

Згідно з директивою КСД «Про врегулювання торговельної сітки», остаточне ви-
конання директиви щодо скорочення торговельної мережі видавництв припадало на 
1929/30 р. [26, 11]. Але книготорговельна мережа УСРР зросла й мала 918 книгарень, з 
них 798 припадало на кооперацію та 4275 кіосків-поличок (4032 – кооперативних) [20, 
13]. ДВУ мало 72 книгарні та 30 кіосків у робітничих центрах [25, 16].
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У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального поділу: ліквідацією округів 
й утворенням районів [21, 57], у 1930 р. ДВУ та «Книгоспілка» реорганізовують свої 
філії з окружних на районні [13, 25; 14, 37]. А вже в наприкінці 1930 р. «з метою по-
кращення організації книжкової торгівлі в республіці» КСД прийняв рішення «Про впо-
рядкування книготоргівлі» і поставив питання про розмежування книготорговельної 
мережі між кооперацією та створеним у системі Державного видавничого об’єднання 
України (створене на базі ДВУ 21 серпня 1930 р. [9, 144–148]) Укркнигоцентром [3, 
258], якому видавництва повинні були передати свої торгівельні мережі. Зокрема, Укр-
книгоцентрові передавалась вся книготорговельна мережа «Українського робітника» та 
«Наукової думки» [13, 26–27]. Згідно з директивою ЦК КП(б)У, розповсюдженням книг 
в Україні займались кооперація і держторгівля, а саме, Вукопспілка і Укркнигоцентр 
[27, 74]. Причому, основним книгорозповсюджувачем була кооперація, яка своєю ме-
режею охоплювала всі адміністративні райони й торгувала книгами навіть там, де іс-
нувала державна книготоргівля [14, 39], а державна торгівля мала свої філіали лише в 
промислових районах Донбасу та великих містах (всього в 27 районах) [27, 54]. Мережа 
Укркнигоцентру з 280 одиниць на 1.10.1930 р. зросла до 655 одиниць на 1.04.1931 р. 
[27, 75]. Отже, по-суті, основним книгорозповсюджувачем була «Книгоспілка».

Хоча взаємини між «Книгоспілкою» та Укркнигоцентом й було встановлено на 
базі договору, який зобов’язував кооперацію забирати 65% всієї продукції видавництв 
Державного видавничого об’єднання України (до речі, ця угода підписувалась майже 
протягом 3-х місяців), та «Книгоспілка» звинувачувалась в тому, що поширюючи свою 
мережу, вона не вивчала попиту районів й механічно розподіляла наклад, не забезпечу-
вала книжкових крамниць приміщеннями, зрізувала обігові капітали тощо [27, 75]. Та 
й Укркнигоцентр, будучи єдиною постачальницькою організацією в Україні й віддаючи 
65% продукції «Книгоспілці», «далі не здійснював ніякого контролю над тим, як прово-
диться розподіл книги і робота з нею на місцях». Із 35% продукції, яку Укркнигоцентр 
залишав собі, жодної книжки до своїх філій він не надсилав [27, 77]. Відсутність кон-
такту між «Книгоспілкою» та Укркнигоцентром призводила до «браку потрібної літе-
ратури в одних місцях і зайвин її в інших» [27, 77] та «несвоєчасного доведення книг до 
споживача». Наприклад, «масово-політична література, яку видавництва видавали для 
Донбасу в максимально короткий термін (за 8-10 днів), йшла з Харкова 3 тижні, місяць 
і більше; книги для Донбасу можна було зустріти в Києві, літературу з посіву – в робо-
чих районах Донбасу, технічну книгу, яку неможливо було дістати в жодному великому 
місті, знайшли в глухих прикордонних районах, де її ніхто не купував» [27, 74]. Щоб 
«налагодити» справу книгорозповсюдження та «уникнути надалі неправильного роз-
поділу літератури по районах», у доповідній записці «Про стан книгорозповсюдження 
на Україні до Секретаріату ЦК» пропонувалось: «надати можливість Укркнигоцентру 
перевіряти, як «Книгоспілка» використовує та розподіляє продукцію по районах» та 
«цим обом організаціям під керівництвом Комітету у справах друку встановити точні 
райони, яка і куди повинна бути завезена література» [27, 77].

На початку 1931 р. у книжкову торгівлю впровадили так звану 100% розверстку, 
тобто розподіл літератури між книготорговельними установами без їхніх заявок. А у 
другому кварталі 1931 р. почалась реорганізація кооперативного книготоргу (передача 
Райспілками й Робкоопами своєї книготорговельної мережі Вукопкнизі та утворення 
роздрібних філій Вукопкниги). Вукопкнига на 1.01.1932 р. мала філії в 217 районах й 
протягом року планувала створити їх по усіх районах України. Розповсюдження книги 
на селі, як і раніше, проводилось в основному сільськими споживчими товариствами, 
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які повинні були збільшити кількість книжкових відділів й поличок в загальних крам-
ницях (з 8377 в 1931 р. до 9345 в 1932 р.). А по найближчих селах Вукопкнига повинна 
була створити власні книгарні з окремим приміщенням та штатом. Також, Вукопкнига 
повинна була збільшити кількість торгових одиниць при МТС, радгоспах, колгоспах 
(з 180 до 710). Причому, з 710 одиниць 460 повинні були бути пересувними й обслуго-
вувати протягом року певний колгоспний кущ [28, 18]. Та, ця реорганізація «надто за-
тяглась» й обумовила невиконання торговельного плану. Так, «Книгоспілка» виконала 
план на 1-ше півріччя 1931 р. лише на 63% по набуттю краму й на 66,4% по реалізації, 
Укркнигоцентр – на 86,4%, а весь торговельний план виконано на 76%. [11, 13].

Перебудова книговидавничої справи в республіці у 1934 р. викликала в свою чергу 
реорганізацію книготоргової мережі. У постанові Оргбюро ЦК від 9.03.1934 р. та поста-
нові РНК УРСР від 21.03.1934 р. про ліквідацію Державного видавничого об’єднання 
України вказувалося також й на припинення діяльності «Укркнигоцентру» та утворен-
ня на його базі при РНК УРСР нового торговельного апарату – «Укркниготоргівлі», 
якому були передані як основний капітал всі книгарні та фінанси [2, 13–14; 29, 15–16]. 
Керівник «Укркниготоргу» при РНК УРСР Полоцький, який прийшов на роботу в черв-
ні, застав його в «загрозливому» стані – «система, через відсутність коштів, майже 
припинила замовлення нової літератури й замовляла лише найбільш ходову літературу 
(дитячу, красне письменство) та зовсім відмовилась від нацменівської, технічної, сіль-
ськогосподарської літератури, що вимагала більшого часу на своє обертання. Одеська, 
Київська та Дніпропетровська філії перестали платити «Радянській школі» та «Нацмен-
видаву» за підручники. Жодна філія не платила базам по рахунках за транспортні ви-
трати, за підручники, що, в свою чергу, ставило бази, які були на госпрозрахунку, під 
загрозу припинення відправки підручників» [30, 77].

Щодо кооперативної книготоргівлі, то її «злили» з державною системою Укркни-
готоргу – вийшов Укркнигокульттогр [1, 39]. Тож, від системи кооперативної книго-
торгівлі залишилися тільки книжкові полички в сільських крамницях і відділи кни-
жок у райкультмагах. Радянська влада більше не потребувала послуг кооперації: а ні 
торговельних, ні інформаційних чи освітніх [6, 116]. Система книгокультторгу стала 
основною книготорговельною організацією й мала свою мережу в усіх без винятку 
містах і райцентрах УРСР. Постановою ЦВК та РНК УРСР від 4.12.1936 р. «Укркни-
гокультторгу» було передано й систему бібліотечних колекторів НКО УРСР. Тобто, на 
книгокультторг покладалось також і комплектування всіх бібліотек (міських, сільських, 
профспілкових, шкільних, навчальних, колбудівських, колгоспних тощо) [31, 66]. Згід-
но з постановою РНК УРСР від 17.04.1937 р. «Про торгівлю книгами на селі», для 
дальшого розгортання торгівлі книгою на селі було вирішено залучити до цієї роботи 
магазини споживчої кооперації [4, 258]. Тож, в райцентрах, які не увійшли в систему об-
слуговування державною торгівлею, продаж книг знову стала організовувати споживча 
кооперація. Ця книготорговельна система проіснувала до 1940 р., коли «Укркнигокуль-
тторг» був поділений на дві окремі організації «Укркниготорг» і «Укркультторг» [7, 91]. 
Скрізь на книжкову продукцію запровадили фіксовану ціну і ввели крайній коефіцієнт 
надбавки на фактичні виробничі витрати при друці книг (папір, видавничі й друкарські 
витрати, авторські гонорари тощо). Госпрозрахунок більше не був актуальним: видання 
здешевлювалися адміністративним способом, ціноутворення в книжковій галузі стало 
винятково директивним, книготоргівля й видання – державним підприємством і моно-
полією правлячої партії [1, 39]. Книжкова торгівля стала будуватися на основі системи 
самооберту: в торговельну мережу надсилалися списки літератури і на основі замов-
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лень на неї визначалися наклади книг [7, 92]. Але, в цілому, проблема розповсюдження 
книги не була розв’язана.

Висновки. Отже, якщо в умовах нової економічної політики видавництвам була надана 
відносна самостійність у проведенні торговельних операцій, видавництва, враховуючи нові 
умови, намагалися створити свій торговий апарат та мережу, то наприкінці 1920-х рр. осно-
вними каналами поширення всієї книжкової продукції України стали Державне видавни-
цтво України і «Книгоспілка». Причому, основним розповсюджувачем була кооперація, яка 
своєю мережею охоплювала всі адміністративні райони й торгувала книгами навіть там, де 
існувала державна книготоргівля. На початку 1930-х рр. розповсюдженням книг в Україні 
займались кооперація і держторгівля, а саме Вукопспілка і Укркнигоцентр. А після того, як 
в середині 1930-х рр. кооперативну книготоргівлю «злили» з державною, основною книго-
торговельною організацією, яка мала свою мережу в усіх без винятку містах і райцентрах 
УРСР, стала система «Укркнигокультторгу», тобто, державне підприємство.
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА В УКРАЇНІ 1920 – 1930-Х РР. ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

У статті висвітлено процес становлення системи радянських державних свят у 1920 – 1930-
х рр., їх політичне спрямування та ідеологічне наповнення. З 1920 р. в Україні більшовики почали 
поширювати радянські свята. Особлива увага зверталася на державні свята, як засіб формування 
радянської ідентичності. Головним серед них був День пролетарської революції, згодом – свято Ве-
ликої Жовтневої соціалістичної революції. Було запропоновано державну концепцію пролетарської 
революції як продовження попередньої боротьби та початок світової комуністичної революції. 
Формувалися ідейне наповнення кожного свята та методика їх проведення. Головним завданням 
офіційних заходів була популяризація радянської держави, формування поваги до органів влади, 
утвердження певних ідеологічних стереотипів та політичних цінностей серед громадян України.

Ключові слова: радянські державні свята, політичні цінності, День пролетарської революції.
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PUBLIC HOLIDAYS IN UKRAINE 1920 – 1930’S AS A FORM 
OF SOVIET POLITICAL VALUES

The article shows the process of establishing the Soviet system of public holidays during the 1920 
– 1930’s, directing their political and ideological content. Since 1920 in Ukraine, the Bolsheviks began 
to spread the new Soviet holidays. Particular attention was paid on public holidays, with their help it 
convenient to promote formal power to fi x certain ideological stereotypes, build respect for public bodies, 
in other words – to form the Soviet identity. The main holiday was the day of the proletarian revolution, 
which later turned into a celebration of the Great October Socialist Revolution. In the early 1920’s state 
concept of the proletarian revolution was established, it is considered a continuation of the previous struggle 
and the beginning of the world communist revolution. Also, the Day of January 9, 1905, overthrow of the 
autocracy Day, Day of the Paris Commune, Day International were offi cially marked. During these days 
rallies, concerts, lectures, conversations, evening’s memory that explained the political objectives promoted 
the history of Bolshevism, praised the party and the Soviet power were organized. The ideological content of 
each public holiday and method of implementation were formed. The main objective was to promote offi cial 
Soviet state and the establishment of Bolshevik political values among the citizens of Ukraine.

Keywords: Soviet public holidays, political values, Day of the proletarian revolution.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 1920-1930-Х ГГ. КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

В статье раскрыт процесс становления системы советских государственных праздников в 
1920 – 1930-х гг., их политическое направление и идеологическое наполнение. С 1920 г. в Украи-
не большевики начали распространять советские праздники. Особое внимание обращалось на 
государственные даты как средство формирования советской идентичности. Главным среди них 
был День пролетарской революции, позже – праздник Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Было предложено государственную концепцию пролетарской революции как продолже-
ние предыдущей борьбы и начало мировой коммунистической революции. Формировались идейное 
наполнение каждого праздника и методика их проведения. Главным заданием официальных меро-
приятий была популяризация советского государства, формирование уважения к органам власти, 
утверждение отдельных идеологических стереотипов и политических ценностей среди граждан 
Украины.

Ключевые слова: советские государственные праздники, политические ценности, День проле-
тарской революции.

Лит. 11.

Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах нової хвилі декомунізації, коли війна на 
Сході України особливо гостро поставила питання української ідентичності, а ідеологіч-
не зіткнення радянської системи координат з українськими державницькими цінностями 
має визначальний характер для майбутнього розвитку України, особливої актуальності 
набула історія створення радянської сакральної системи цінностей, методів радянського 
маркування, які мали формувати радянську ментальність і далі підтримувати колективну 
свідомість громадян СРСР. Серед цілого комплексу заходів, які застосовувалися радян-
ською політико-ідеологічною машиною для формування гомосовєтікус, не останнє місце 
посідав комплекс державних більшовицьких свят, які на офіційному рівні мали закріплю-
вати радянські цінності, популяризувати історичний міф неоімперії під назвою Радян-
ський Союз. 

Аналіз досліджень. Проблема радянської обрядовості привертає увагу істориків, ет-
нологів, філософів, які досліджували етапи формування радянської обрядовості в УРСР 
[1], особливості становлення «нових» радянських свят, виникнення соціалістичних тру-
дових традицій [2]. У контексті філософського аналізу Ю. Слуцька розглядає радянські 
ритуали як компонент державотворення та один із найпотужніших ідеологічних засобів, 
а головною функцією радянської обрядовості визначає подолання релігійності [6, 169]. 
Подальшого аналізу потребують питання соціокультурних трансформацій в Україні 
1920 – 1930-х рр., вплив ідеологізованих офіційних заходів на ціннісні орієнтири насе-
лення.

Мета статті: проаналізувати процес становлення системи радянських державних 
свят протягом 1920 – 1930-х рр., показати їх політико-ідеологічне спрямування, довести, 
що офіційні свята виступали засобом прищеплення більшовицьких політичних цінностей 
широкому загалу громадян України. 

Виклад основного матеріалу. На період 1920 – 1930-х рр. припадає процес форму-
вання радянської системи офіційних свят, ідуть пошуки нових обрядових дій, ритуалів та 
церемоній, котрі б склали ідеологічний супровід державного офіціозу, сприяли боротьбі 
з релігійним світоглядом, а згодом заповнили вакуум від руйнації традиційної народно-
релігійної культури. Крім того, радянські свята та обряди мали сприяти уніфікації народів 
неоімперії СРСР під знаменом радянських цінностей. Дослідники відзначають символіч-
ний характер обрядовості, її соціальну природу. Обряди, свята, звичаї завжди виступали 
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особливою формою спілкування між людьми, виконували пізнавальну, навчально-ви-
ховну, емоційно-психологічну та естетичну функції. Найхарактернішу дефінітивну рису 
обряду дослідники вбачають у його символізмі, оскільки кожен обряд складає систему 
дій, що виступають символами (знаками) певних соціальних ідей, цінностей, норм. Через 
обряди виробляються стереотипні форми масової поведінки, відбувається автоматичне 
прилучення до домінуючої системи нормативних вимог. Дуже важливо, що обряди впли-
вають не лише на розум, а й почуття учасників [5]. Дієвість цього потужного засобу впли-
ву на масову свідомість чудово розуміли радянські керманичі. 

З перших днів радянські органи почали впроваджувати державні свята, за допомо-
гою яких найбільш зручно популяризувати офіційну владу, закріплювати певні ідеоло-
гічні стереотипи, формувати повагу до державних органів, іншими словами – формува-
ти радянську ідентичність. Дослідники виділяють три типи радянських свят: 1) свято-
реконструкція (обґрунтовує теперішнє через сакралізацію і репрезентацію минулого) 
– найважливіша група свят, що пов’язані із становленням держави, обумовлює основи 
світопорядку і впливає на формування ідентичності; 2) свято-витіснення, покликане ви-
тіснити з культурної пам’яті певні фрагменти минулого за рахунок їх «виключення» та/
або «заміни» символічно переробленої історичної події; 3) свято-закріплення, що має 
затверджувати вже існуючий світопорядок за допомогою додаткового повторення осно-
вних цінностей. Загалом свята радянської епохи мали зафіксувати основні віхи історії та 
культури нової держави і транслювати їх через покоління вже як традиційні радянські [2, 
198]. До першої групи свят віднесено офіційні державні радянські свята День Жовтневої 
революції, День Міжнародної солідарності трудящих тощо.

29 грудня 1917 р. прийняттям «Декрету про необхідність впровадження нових свят і 
про всебічне сприяння організації масових торжеств і видовищ» було покладено правову 
основу для створення системи радянських свят і формування нової обрядовості. Останні 
активно розроблялися і впроваджувалися в РРФСР, щоб згодом бути перенесеними на 
український ґрунт. Протягом 1919 – 1920 рр. більшовиками було зроблено низку спроб 
організації революційних свят у Києві та інших містах України – «Визволення праці», 
«Інтернаціонал» тощо [1, 40]. Однак, в умовах запеклої військової боротьби за владу в 
Україні такі свята могли проводитися лише в великих промислових містах або в місцях 
дислокації Червоної армії.

У сучасних історичних розвідках констатується, що багато радянських свят були на-
думаними, не прив’язаними до історичних реалій. Особливо, якщо врахувати специфіку 
революційних подій і історичного процесу в Україні після 1917 р. Однак, з точки зору по-
літичного впливу на населення це не мало жодного значення. Набагато більше уваги при-
ділялося ідеологічному обґрунтуванню тієї чи іншої події, дати чи ювілею, роз’ясненню 
цих питань особливими циркулярами та висвітленню в засобах масової інформації. 

Вже перші радянські декрети визначали святкові і вихідні дні, які скорочували кіль-
кість православних церковних вихідних днів і вводили радянські, котрі з часом зазна-
вали певних змін. Із дореволюційних свят більшовиками визнавався Новий рік (1 січня), 
а постановою від 2 грудня 1918 р. встановлювалися нові державні свята: День 9 січня 
1905 року (22 січня), День повалення самодержавства (12 березня), День Паризької ко-
муни (18 березня), День Інтернаціоналу (1 травня), День пролетарської революції (7 лис-
топада). Правовою основою для перенесення більшовицьких свят з радянської Росії в 
УСРР став декрет Всеукревкому від 27 січня 1920 р. «Про об’єднання діяльності УСРР та 
РСФРР», згідно якого «всі декрети та постанови УСРР касуються і замінюються декрета-
ми РСФРР. Останні набувають чинності і підлягають негайному виконанню» [3]. Спробу-
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ємо виявити ідеологічну складову цих свят у 1920 – 1930-х рр., простежити формування 
через них політичної концепції радянської державності в Україні.

У 1920 р. в зоні Південно-Західного фронту в рамках заходів пропагандистської агі-
таційно-масової роботи серед солдат та місцевого населення України радянськими орга-
нами було зроблено спробу організувати масове святкування революційних подій 1917 р. 
Однак, особливість історичного розвитку України відобразилася і в історії запровадження 
радянських свят. Про святкування жовтневих подій цього року в Україні не йшлося, а 
серед червоноармійських мас проводилися заходи щодо святкування третьої річниці лют-
невої революції, котрі проходили в березні місяці і супроводжувалися мітингами на фрон-
ті і в прифронтовій зоні [7, 4, 6 зв.], лише згодом закріпилося свято Великої Жовтневої 
Революції, для чого знадобився певний перехідний період. В умовах військової боротьби 
ці святкування відзначалися відповідними революційними заходами – спектаклями, мі-
тингами, концертами-мітингами, засіданнями комосередків, розповсюдженням преси ін. 

У березні 1920 р. паралельно відмічалася 3-тя річниця ІІІ Інтернаціоналу, у зв’язку з 
чим приймалися привітальні резолюції Інтернаціоналу і компартії, проводилися відпо-
відні тематичні мітинги. Певні заходи приурочувалися і до дня Паризької комуни (напри-
клад, концерт-спектакль, випуск відповідного бюлетеню). Характерно, що революційні 
питання часто пов’язували з поточними проблемами в Україні – завданнями Червоної ар-
мії, земельним питанням, заслуховувалися доповіді про Шевченка [7, 14, 20, 21 зв.]. Ідео-
логічним завданням цих свят, як і всієї агітаційно-пропагандистської роботи, у фронтовій 
та прифронтовій зоні було «піднесення культурного рівня мас, вироблення свідомого від-
ношення до поточного моменту» [7, 17]. Ще одним прагматичним завданням організації 
революційних свят була мобілізація військової, політичної активності, а також трудової 
діяльності якомога ширших мас. Так, у зв’язку з конгресом ІІІ Інтернаціоналу у 1920 р. 
ЦК РКП у телеграмі до своїх колег в Україні серед різних заходів пропонував перераху-
вати одноденний заробіток у фонд Інтернаціоналу і підтримки світового пролетаріату, 
на користь жертв громадянської війни [9, 22–22 зв.]. Однак, затяжні військові дії, втома, 
дезертирство, значне поширення «петлюрівських» настроїв в Україні не дали можливості 
більшовикам в 1920 р. широко розгорнути святкування революційних подій. Відзначення 
радянських свят не мало системності і носило популістський характер, не вдалося при-
щепити й ідеологічну тезу Жовтневої революції. 

1921 рік став своєрідним рубежем в історії радянської влади в Україні. З одного боку, 
він ознаменувався переходом до мирного життя (що, однак, не виключало більшовиць-
ких репресій щодо мирного населення), а з другого, – початком непу, що зумовило певну 
лібералізацію соціально-економічних процесів. Змінювалася методика проведення масо-
вих офіційних свят. «Оскільки життєрадісна сила трудових мас вибивається з-під бойової 
броні», рекомендувалося надавати їм характер святковості, разом з тим наголошувалося 
на недоречності зайвих видатків [10, 59, 123].

На даний період вже було вироблено певну методологію щодо трактування проле-
тарської революції. Оскільки по гарячих слідах більшовицькі лідери трактували події 
жовтня 1917 р. в Росії як «жовтневий» або «більшовицький переворот» – «єдиний ви-
хід із тупика війни» і звільнення від імперіалізму (наприклад, статті Й. Сталіна 1918 р. 
«Октябрьский переворот», «Логика вещей»), населенню України, котре нещодавно зви-
нувачували в «петлюрівщині» і «бандитизмі», слід було прищепити «правильний» погляд 
на жовтневі події. Тому в програмах політграмоти для короткотермінових професійних 
курсів та професійно-технічних шкіл пропонувалася цілісна концепція революції в Росії 
1917 – 1921 рр.: з одного боку, як продовження революційної боротьби 1905 – 1906 рр. 
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та революційного руху 1912 – 1914 рр.; з другого, – як початок світової комуністичної 
революції. У рамках даної програми передбачалося викриття імперіалістичної суті цариз-
му і тимчасового уряду, показ участі й керівної ролі більшовиків у революційному русі, 
основних напрямків радянського будівництва [10, 15–17]. Хоч поруч із словосполученням 
«Жовтнева революція» в 1921 р. ще вживається термін «переворот». 

Підготовці Жовтневих роковин у 1921 р. було приділено чималу увагу. У циркулярних 
листах до всіх радянських органів України з приводу святкувань четвертої річниці Жовтневої 
революції чітко простежуються ідеологічне спрямування заходів та їх політичний зміст. Серед 
пропагандистських завдань проведення свята можна виділити: 1) підведення підсумків рево-
люційних змін на Україні; 2) роз’яснення історичного змісту, закономірності і всесвітнього 
значення Жовтня, як початку багаторічної світової революції; 3) висвітлення своєрідності про-
тікання революції в Україні в умовах іноземної інтервенції та внутрішньої контрреволюції; 
4) підготовка до боротьби за створення Радянської Федерації; 5) пояснення політики непу, не 
як відмови від комуністичної програми, а її продовження. Вище керівництво УСРР визнавало, 
що для українського села значення Жовтневої революції залишається незрозумілим, а тому 
всі заходи рекомендувалося пов’язувати з поточними проблемами і спрямовувати на боротьбу 
з «бандитизмом». Тиждень Жовтневих роковин мав початися вшануванням Червоної армії та 
героїв революції. Серед різноманіття культурно-масових заходів пропонувалося проведення 
вечорів пам’яті, комуністичних поминок, встановлення пам’ятників, перейменування вулиць 
та установ тощо [10, 123–126]. До проведення святкувань мали залучатися всі наявні пропа-
гандистські та культурно-освітні засоби. Особлива увага зверталася на організацію широкої 
пропаганди серед жіночої частини населення з метою мобілізації їх трудового потенціалу на 
вирішення завдань соціалістичного будівництва [10, 140]. 

Власне, вказані інструкції свідчать, що на початок 1920-х рр. вже було складено офі-
ційний ритуал проведення врочистих заходів, аж до офіційно розроблених лозунгів і 
гасел. З наступного року циркуляри лише уточнювали та поглиблювали зміст офіціозу, 
відповідно до політичних завдань та перспектив поточного моменту [11, 72]. У 1922 р. до 
святкування п’ятої річниці Жовтня було залучено мистецькі сили пролетарського спряму-
вання, які засобами літературного слова створювали романтичний образ борців за рево-
люційні радянські ідеали [8, 130–132]. 

26 жовтня 1927 р. Президія ЦВК СРСР встановила щорічне святкування річниці Жов-
тневої революції протягом двох днів – 7 и 8 листопада, які ставали неробочими. Свято 
стало головним у СРСР і відмічалось найбільш широко й масово, особливо в ювілей-
ні роки, мало широке пропагандистське спрямування. За керівництва Й. Сталіна оста-
точно оформився святковий канон: демонстрації трудящих на головних площах міст з 
обов’язковою трибуною для політичних і державних керівників; святкові мітинги у селах 
за участі керівників колгоспів і радгоспів; демонстрації та військовий парад на Червоній 
площі у Москві. Навіть 7 листопада 1941 р. по Червоній площі Москви пройшли полки, 
більшість з яких відразу пішли на фронт [4]. 

На початковому етапі ідеологічно обґрунтовувати закономірність більшовицької ре-
волюції мало й офіційно встановлене свято 9-го Січня 1905 р., під час якого «робітничий 
клас і революційне селянство України зобов’язані … згадати про перших тисячах безві-
сних борців революції». У циркулярному листі з приводу проведення траурних заходів 
(мітинги, доповіді, вечори) указувалося їх завдання – показати довгий шлях звільнення 
від ілюзій, «дитячої віри в бога і царя», боротися з релігійними пережитками та політич-
ними ілюзіями, особливо меншовизмом [10, 151]. Отже, в 1921 р. в Україні створюється 
концепція більшовицької пролетарської революції, корні якої виводяться з подій кривавої 
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неділі та революції 1905 р., брехливо відкидаючи її буржуазно-демократичний характер. 
Риторика будується на тезі підступності експлуататорів і попів (в образі «авантюриста 
і провокатора» Гапона, який повів на розстріл демонстрацію) та наївності робітничого 
люду, зрадженого панівним класом, що мало вселяти довіру до комуністичних ідей і біль-
шовиків як лідерів трудящих. У подальшому відзначення цієї дати рекомендувалося су-
проводжувати широкою лекційною роботою з питань історії «першої російської револю-
ції», особливим відзначенням ролі РСДРП – єдиної керівної і об’єднуючої сили [11, 54].

Ще однією офіційною подією в УСРР визнавався День повалення самодержавства. 
Оскільки лютнева революція в Україні зумовили не лише повалення самодержавства, а й 
великий сплеск громадянської, національної активності та початок державницьких зма-
гань, яким не могло бути місця в радянській святковій риториці, радянські ідеологи мали 
запропонувати власну концепцію лютневих подій. Навесні 1922 р. перед відзначенням 
цього Дня було зроблено наголос, що він має пройти «без зовнішнього ефекту, без доро-
гих декорацій, масових демонстрацій і т.д.». Його рекомендувалося проводити на партій-
них і масових робітничих зборах, у Профсоюзах, на підприємствах, у клубах та інших по-
літпросвітніх закладах, тобто в більш закритій формі. Завданням цих заходів визначалося 
поглиблення пропаганди, «роз’яснення змісту лютневої революції, як прологу до жовтня 
і ролі в ній комуністичної партії». Вводилося поняття «вузької революції», а завданням 
агітпропаганди визначалося пояснення її характеру, перспектив розвитку, історії дискусії 
з меншовиками тощо. Рекомендувалося пов’язувати ці питання з поточними завданнями 
радянського будівництва в місті чи селі. Заборонялися асигнування спеціальних сум на 
організацію святкувань, видання на місцях спеціальних агітаційних матеріалів. Всі наяв-
ні літературні сили пропонувалося використати для випуску спеціальних номерів газет чи 
журналів [10, 63]. Дані вказівки, на наш погляд, спрямовувалися на посилення контролю 
за ідейним наповненням святкування лютневої революції. Таким чином, офіційно не від-
міняючи цю дату, її торжество відсунули, перенісши акценти на Жовтневі свята.

З переходом до непу в Україні продовжувалося відзначення офіційних подій, 
пов’язаних з діяльністю Комуністичного Інтернаціоналу, для організації яких надходили 
циркулярні розпорядження ЦК РКП стосовно форми, змісту, ідеологічного наповнення 
заходів [10, 60]. Поступово оформлювалася концепція святкувань 1 травня як Міжнарод-
ного пролетарського свята. При його проведенні рекомендувалося, з одного боку, акцен-
тувати увагу на міжнародних подіях пролетарського характеру, з другого, – поширювати 
ідею єдності пролетаріату і селянства, пролетаріату і Червоної армії. У Пасхальні дні 
святкування мало відволікати від релігійних заходів. Серед форм проведення свята визна-
чалися організація параду Червоних частин, робітничої ходи, зборів, офіційних процесій, 
вшанування героїв та трудівників, окремих трудових колективів, а також влаштування 
масових вуличних розваг – концертів, спектаклів, інсценувань, спортивних і дитячих свят, 
кіновистав, виїздів на природу із залученням мистецьких колективів та ін. [11, 67; 10, 
59]. У руслі масового втягнення жінок до радянського будівництва набувало поширення 
і свято 8 Березня, організація якого на початковому етапі носила більше мобілізаційно-
трудовий та ідеологічно-пропагандистський характер [11, 61]. 

Визначене коло офіційних свят із сформованим ритуалом їх проведення у досліджу-
ваний період залишалося сталим. У другій половині 1920-х рр. на 22 січня було ще при-
значено День пам’яті В. І. Леніна, а в 1936 р. 5 грудня визначалося днем Сталінської 
Конституції СРСР. У 1929 р. замість «свят» вводився термін «революційні дні». Певні 
видозміни у назвах державних дат не змінювали основи концептуальних підходів їх іде-
ологічного наповнення.
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Висновки. Протягом 1920 – 30-х рр. в Україні було визначено коло державних свят, 
головним серед яких був День пролетарської революції. Формувалося ідейне наповнення 
кожного офіційного свята, методика їх проведення. Основним завданням офіційних за-
ходів була популяризація радянської держави та утвердження більшовицьких політичних 
цінностей серед громадян України.
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ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ШКІРИ 
НА ТЕРЕНАХ ПОДІЛЛЯ

Стаття присвячена питанню розвитку художньої обробки шкіри на території Поділля. Роз-
глядаються промисли (чинбарство, лимарство, шевство, кушнірство, палітурництво), типологія 
предметів (взуття, одяг, сідла, ремені, чохли для зброї і мисливських ножів, обкладинки для книг), 
основні техніки художньої обробки шкіри (тиснення, вишивання, ажурне вирізування, плетення 
кольоровими ремінцями, аплікація сап’яном) та декорування шкіряних виробів подільського регі-
ону. Водночас, зазначаються прізвища майстрів народного декоративного мистецтва кінця ХІХ 
– початку ХХІ століття, які займалися виготовленням виробів зі шкіри. Наводяться приклади 
художніх особливостей шкірообробництва Поділля.

З’ясовується, що художні особливості декорування шкіряних виробів на Поділлі є унікальним 
етнокультурним явищем, складовою частиною національної мистецької спадщини подільського 
краю. Автор відмічає високу значущість творчості народних майстрів у відродженні та розви-
тку декоративного мистецтва України.

Ключові слова: декоративне мистецтво, художня обробка шкіри, творчість, Поділля.
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THE ARTISTIC PROCESSING OF LEATHER 
ON THE TERRITORY OF PODILLIA

This article is devoted to the theme of developing of the artistic processing of leather on the 
territory of Podillia. The crafts (leather-dressing, saddlery, boots crafting, furriery, cover mak-
ing), typology of items (shoes, clothes, saddles, straps, cases for weapons and for hunting knives, 
book covers), basic techniques of the artistic leather processing (stamping, embroidery, openwork 
cutting, weaving with colored straps, morocco appliqué), and decorations of leather goods of the 
Podillia region are being considered. At the same time, the names of the craftsmen of the folk 
decorations of art of the late XIX-early XXI centuries are being indicated, that ones who engaged 
the production of the leather goods. The examples of the artistic features of the leather processing 
of Podillia are given. 

It is revealed that the artistic features of the decoration of leather goods on the territory of Podillia 
are the unique ethno-cultural phenomenons, which are integral parts of the national artistic heritage of 
Podillia region. The author observes the high importance of the creativity of folk artists in the revival and 
the development of the decorative arts of Ukraine.

Key words: decorative art, artistic leather processing, creativity Podillia.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬЯ

Статья посвящена вопросу развития художественной обработки кожи на территории По-
долья. Рассматриваются промыслы (кожевничество, лимарство, сапожничество, кушнирство, 
палитурництво), типология предметов, основные техники художественной обработки кожи 
(тиснение, вырезание, плетение цветными ремешками) и декорирования кожаных изделий. В то 
же время, указываются фамилии мастеров народного декоративного искусства конца XIX – 
начала XXI века, которые занимались изготовлением изделий из кожи. Приводятся примеры 
художественных особенностей кожеоброботки Подолья.

Выясняется, что художественные особенности декорирования кожаных изделий на Подо-
лье являются уникальным этнокультурным явлением, составной частью национального худо-
жественного наследия подольского края. Автор отмечает высокую значимость творчества 
народных мастеров в возрождении и развитии декоративного искусства Украины.

Ключевые слова: декоративное искусство, художественная обработка кожи, творчество, 
Подолье.

Лит. 8.

Постановка проблеми дослідження визначається тим, що художньому виро-
бленню зі шкіри речей на Україні приділяло уваги чимало науковців та мисте-
цтвознавців, зокрема західним територіям, а саме Буковині, Волині, Гуцульщині 
та ін. Проте майже поза увагою залишається територія Східного, Центрального та 
Західного Поділля. Шкіряне виробництво на Поділлі становить вагому складову 
скарбниці українського мистецтва, акумулює багатий естетичний досвід поділь-
ських майстрів – спадкоємців вікових традицій. Подільські майстри своєю прак-
тичною діяльністю, поєднуючи працьовитість з глибокими технічними знаннями 
та народну мудрість, переконливо довели велике значення шкірообробництва в 
соціально-економічному розвитку країни. Без загальноукраїнських і регіональних 
особливостей історичного розвитку художнього виготовлення виробів зі шкіри, 
неможливо зрозуміти в різноманітності та складності історію прикладного мис-
тецтва України.

Аналіз досліджень. Історіографія з визначеної теми розпочинається ще з сар-
матських часів. Знайдені археологами зразки знарядь на території України свідчать, 
що їх застосовували для обробки шкір у добу скіфо-сарматського мистецтва. Відо-
мості про художні вироби зі шкіри висвітлені в працях Л. Артюшок, В. Г. Балушок, 
З. Є. Болтарович, В. Гульдмана, Б. В. Книш, С. М. Єсюніна та ін. Шкіряні промис-
ли Західних областей України другої половини ХІХ – початку ХХ століття дослі-
джував Г. Й. Горинь, декоративно-прикладне мистецтво Хмельниччини розглядала 
Н. О. Урсу. Деякі аспекти історичної еволюції українського кустарного чинбарства 
та чоботарства представили у наукових дослідженнях В. Білецька, М. З. Ковалев-
ський та ін.

Аналізуючи матеріал представлений в науковій, мистецтвознавчій літературі 
з’ясовуємо, що художня обробка шкіри на території Поділля недостатньо висвітлена 
та потребує більш детальнішого вивчення. 
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Мета статті – проаналізувати промисли та типологію предметів шкіряного асор-
тименту, приділити особливу увагу вивченню основних технік художньої обробки 
шкіри та декоруванню шкіряних виробів саме подільського регіону.

Виклад основного матеріалу. Вичинка та оздоблення шкіри – найдавніше ремес-
ло людини. Однак прослідкувати розвиток технік та технології обробки шкіри у світі, 
та в Україні зокрема, проблематично. Якщо про давню кераміку, різьбу по кістці, об-
робку металу ми маємо уяву з археологічних знахідок, то шкіра є таким матеріалом, 
який не зберігається тисячоліттями. Основним чинником руйнування шкіряних ви-
робів є вологість. Тому закономірно, що найдавніші вироби зі шкіри збереглись там, 
де сухий клімат, а також в умовах вічної мерзлоти. Однак серед археологічних зна-
хідок можемо знайти інструменти та приладдя для вичинювання й оздоблення шкіри, 
ґудзики і шпильки для застібання одягу, кістяні прикраси та металеві пластини, що 
нашивались на шкіряну чи хутряну основу. З цих фактичних матеріалів можна склас-
ти уяву про способи вичинки, конструкцію та характер декору шкіряних виробів [3]. 
Ґрунтово-кліматичні умови Поділля дають підстави припускати, що шкіра та хутро 
рослинного дублення перегнивають близько 60 – 80 років.

Основи виробничої культури в даній галузі закладались ще в епоху Київської Русі, 
накопичувався досвід художнього оздоблення шкіри. На той час на території Поділля 
були відомі фарбування шкіри та виробництво кольорових сап’янів.

На Поділлі художня обробка шкіри не належала до провідних видів народного 
мистецтва, але все ж таки мала значні традиції, які сягають глибинних пластів історії. 
Найдавніші археологічні пам’ятки V – VIII ст. н.е. [5], історичні письмові джерела 
пізнішого часу вказують на давність шкіряного виробництва на території сучасного 
Поділля та дають певні уявлення про види шкіряних виробів, знаряддя та способи їх 
виготовлення.

Інвентарні описи, реєстри майна, дарчі грамоти ХVI – XVIII ст., а також окремі 
згадки в мемуарній літературі містять незначний матеріал відносно номенклатури ви-
робів; це передусім взуття, одяг, сідла, ремені, чохли для зброї і мисливських ножів, 
обкладинки для книг. Враховуючи сформовані на той час традиції художньої обробки 
шкіри в інших центрах України, можемо припустити, що й на Поділлі вони вже були 
чималі, принаймні у тих потужних осередках, як Кам’янець-Подільський, Могилів-
Подільський, Тульчин. У XVIII ст. Кам’янець-Подільський був одним з найбільших 
центрів формування ремісничих кадрів (кушнірів) усієї України, тут набували фаху й 
посланці з Росії, Польщі, Молдавії [1, 430].

Вироби зі шкіри характеризуються насамперед гармонійним поєднанням ма-
теріалу, форми, конструктивних прийомів та художньо-технологічних засобів. На-
родні майстри виробили чимало способів оздоблення виробів зі шкіри, їх компо-
зиційних вирішень. Різноманітність засобів і технік художньої обробки виробів 
зі шкіри залежали від виду сировини, способу вичинки. Вичинена шкіра, різна 
за структурою і фізичними якостями, з хутром і без нього, мала свої прийоми 
художнього оформлення, які відзначались великою варіативністю у кожному ет-
нографічному регіоні [2].

Внаслідок механічної або хімічної обробки шкір тварин їм надавали найрізнома-
нітніших фізико-технологічних властивостей і естетичних якостей: стійкості й міц-
ності при стискуванні, розтягуванні, стиранні; гнучкості й еластичності; придатності 
до зшивання, вишивання, тиснення, плетіння, інкрустації, аплікації тощо. Натуральну 
шкіру класифікують за технологією дублення та видами сировини. Поширеними ґа-
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тунками шкір є: сириця (вичинена, але недублена шкіра великої рогатої худоби); пер-
гамент (вичинена, недублена, тонка шкіра буйволів та свиней); шевро (тонка, м’яка, 
щільна, вичинена і дублена шкіра молодих кіз або козенят); сап’ян (тонка, м’яка, ду-
блена шкіра кіз, овець, телят найрізноманітніших кольорів); замша (м’яка, гнучка, 
оксамитова шкіра сарн, лосів. диких кіз, овець, телят); юхт (м’яка, тонка, дублена 
шкіра коней і свиней) та ін.

Дослідники вважають, що на території Поділля заняття, пов’язані з виготовленням 
ужиткових речей і обробкою шкіри, виникли насамперед у міщанському середовищі, 
якому більше, ніж селянському, була під силу складна технологія вичинки сировини.

Витоки традицій ремесла обробки та оздоблення шкіри сягають часів, коли люди-
на засвоїла способи обробки шкури, а зооморфні зображення й хутро почала асоцію-
ватися із добробутом, силою та владою. З тієї доби шкура тварини, а пізніше кожух, 
добротні чоботи стали символами багатства, родючості і обов’язково використовува-
лись у весільних обрядах, на хрестинах та, закладинах хати, передпосівних ритуалах 
та ін. [3]. Баранячі шкіри, як подає грецький історик Геродот, йшли на виготовлення 
кожухів, що були таким чином одним з найстаровинніших видів одягу на території 
сучасної України [4]. Багато шкіри йшло на збрую, як судити по вуздечках; реміння 
було здебільшого з сириці. З такого ж ременя робили підкладки під панцир у вигляді 
плетеної з вузького чотиригранного реміння – сорочки.

Важливим джерелом для дослідження технології вичинки та оздоблення шкіри є 
відомості про розвиток ремесла в інших країнах та сусідніх етнічних регіонах. Тор-
гові й ремісницькі зв’язки сприяли досить широкому і швидкому ознайомленню на-
родних майстрів якщо не з усіма новинками, то, у всякому разі, з усіма напрямами 
розвитку декоративно-ужиткового мистецтва, які, залежно від запитів населення, 
творчо переосмислювалися. З’являлися типові для свого часу форми виробів і посту-
пово трансформувалися традиційні, ставали іншими способи і прийоми оздоблення, 
в ужиток входили нові матеріали, вдосконалювалися й видозмінювалися техніки та 
прийоми обробки[8].

На досліджуваній те риторії часто у вжитку були неорнаментовані кожухи, тому 
основне есте тичне навантаження несли матеріал і колір виробу. Уже на етапі пер-
винної обробки сировини подільські кушніри прагнули добитись високих фактурних 
якостей, потрібного кольору. На даній території, як і скрізь на Україні, дав нішою була 
вичинка овечих шкір на біло [1, 431]. Обробка шкір на землях усіх слов’ян проходи-
ла в трьох головних напрямах: через видушування-м’яття, викручування. Це виправа 
сиром’яті в народному ливарництві, відтак через квашення шкір хлібною заквасою, 
це народне кушнірство і дублення шкір, яке розвинулося в народне чинбарство. Ви-
права шкіри без волосу, тобто чинбарство і лимарство використовується при взуттє-
вих і лимарських виробах [4, 85].

Подільські майстри використовували загальновідомі способи вичинки шкіри і 
мали свої секрети, а саме надавали білим овчинам певних відтінків. Так у Зінькові 
кушніри досягали світло-жовтого відтінку овечих шкір.

Були секрети і при дубленні та фарбуванні овечих шкір. Змішуючи у різних про-
порціях кору дуба, вишні, верби, рідше слив, майстри досягали значної різноманіт-
ності відтінків вишневого і коричневого кольорів. На По діллі вдавались також до 
підфарбовування овечих шкір зі сторони хутра. Особливо якісно це робили кушніри 
Миколаєва і Городка. Повсюдно також вичиняли смушки і шкірки хутрових звірів, які 
згодом застосовували для оздоблення кожухів [1, 431].
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В Тернопільській області визначними осередками кушнірства були м. м. Гримай-
лів, Залівці, Кременець, Бучач, Борщів. В Кременці і Почаєві відбувався виріб шкір на 
підошву, хром, м’яку, сиром’ятну і білу шкіру. У Бучачі, Чорткові, Гусятині і Залищи-
ках крім кушнірства розвивалося ще чинбарство і лимарство [4, 86].

В оздоблені кожухів застосовували такі матеріали як: бавовняні, вовняні, рідше 
шовкові нитки, вовняні ґудзики, тасьму, шнурки, хутро, сап’ян. На даній територій 
домінуючою технікою оздоблення була вишивка, а також нашивання шнурків, ґудзи-
ків, аплікація сап’яном та сукном. Кожухи, які були призначені на повсякдень, не 
орнаментували.

Певної їх худож ньої виразності досягали завдяки по єднанню різних за кольором і 
факту рою шкір тла виробу і коміра, густи ми зборками на лінії відрізу в стані, підкрес-
ленням конструктивних ліній вставленими у шви ремінцями тощо. Скрізь на Поділлі 
на комір, обшиття всіх країв і рукавів уживали тільки чорний смушок. На Вінниччині 
часом орнаментальну смугу на манішці об шивали вузькою смужкою будь-якого ху-
тра, навіть шкіркою з коня (зі сто рони шерсті), яка служила виключно як декоратив-
ний засіб [1, 431].

В етнографічних регіонах України, зокрема на Поділлі, народні майстри в оздо-
блені кожухів поєднували кілька технік характерних для конкретної місцевості. 
В оздоблені подільських кожухів виділяється кілька варіантів.

Окремий різновид представляють кожухи східної частини Поділля, відмінні 
як за кроєм, так і за всією системою орнаментально-композиційного розв’язання. 
У розробці орнаментальних мотивів тут спостерігаються знач на стриманість і ста-
більність. Найбільш поширеним був геометричний або стилізований орнамент із 
скісних і ламаних ліній («кривульки», «бігунець»). Такі узори, вишиті кількома ря-
дами різних видів стібків, а також доповнені нашиттям крученого шнур ка чи тась-
ми, обрамляли рівною сму гою всі краї виробу і низ рукавів біля хутра, найширшою 
смугою виступали в нагрудній частині або ж вузькою тільки на кишенях чи лінії 
стану (у відрізних жіночих кожухах). На Вінниччині (зокрема, у сучас ному Мо-
гилів-Подільському районі) оздоблення кожухів вишивкою збагачувалось за раху-
нок нашивання вовня них ґудзичків. На цій території кожу хи в кінці XIX ст. оздо-
блювали також поліхромним рослинно-квітковим ор наментом з досить умовним 
трактуван ням листків і квіточок, вишитих глад дю й обрамлених довкола стебнівкою 
чи ланцюжком [1, 432].

У західній частині Поділля побутували також широкі шкіряні ремені, які були 
оздоблені плетенням, ремінцями, тисненням, аплікацією кольоровими металами.

Домінуючими кольорами в оздоб ленні кожухів східних районів Поділ ля, як і вов-
няного верхнього вбрання, були червоний і зелений з доповнен ням жовтого. На почат-
ку XX ст. у по ліхромній вишивці на дублених кожу хах Хмельниччини та Тернопіль-
щини із втратою локальної специфіки в оздобленні кожухів інколи виявлялися яскраві 
фіолетові й рожеві кольори, але вони не були визначальними. Орнамент розміщували 
за загаль новідомим принципом, залежно від крою виробів. Так, на двобортних ко-
жухах східної частини Поділля, в яких одна пола заходила глибоко за другу, оздо-
блювали лише манішку або край поздовж верхньої поли. На одноборт них кожухах 
західної частини Поділля орнамент компонували симетрично, рівномірно по краях 
обох піл. За міс цевою традицією, оздоблювали бокові шви, кишені, рідше спинку, 
лінії вши вання рукава, завжди з основним ак центом на площинах, які піддавались 
найбільшому оглядові [1, 432].
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Зіньківські кушніри були відомі майстерністю обробки шкіри – потужним цен-
тром кушнірства на Хмельниччині було це подільське містечко. У 1901 році цим про-
мислом займалося понад 120 сімей. Окрім вичинювання та обробки шкіри в домашніх 
умовах, функціонувало 2 шкіряних заводи [7, 200].

В кінці ХІХ ст. у розвитку шкіряних промислів відбуваються певні зміни, у зв’язку 
з причинами соціально-економічного характеру та модифікацією традиційного одягу. 
Художнє оздоблення виробів зі шкіри спрощується та в ХХ ст.. майже зникає. На по-
чатку ХХ ст.. цим промислом у Зінькові займалися 43 особи. Відомими кушнірами 
були Іван та Василь Рибаки, Петро Столярчук, Олексій Жук [7, 201].

У мистецькому житті Хмельниччини окреме місце посідає Ніна Косарєва унікаль-
на майстриня художньої обробки шкіри. ЇЇ роботам була притаманна краса україн-
ського орнаменту, вишивки, різьби, ткацтва, а також своєрідних форм дерев’яного 
та гончарного посуду, шкіряних чересів, гаманців і тобівок. Вони зберегли основну 
ознаку народного твору – утилітарність. Водночас, їх декоративно-образне вирішення 
визначало оригінальність почерку майстрині.

Також художньою обробкою шкіри займаються Галина та Володимир Коваль-
чук, Олександр Косарєв, Галина Бучківська. Вони виготовляють такі художньо-
ужиткові вироби, як жіночі сумки, гаманці, адресні книги, обкладинки, футляри, 
шкатулки, портмоне, пояси тощо. Майстри поряд з усталеними застосовують й 
нові художньо-технічні засоби. У сучасних виробах найбільш вживаними техніка-
ми є тиснення по шкірі, ажурне вирізування з підкладуванням, аплікація шкірою і 
металом, вишивання кольоровими нитками, плетення ремінцями по краях виробів, 
аплікація.

Висновки. Народні майстри художньої обробки шкіри відроджували й розширю-
вали сфери розвитку декоративного мистецтва України. Художні особливості декору-
вання шкіряних виробів на Поділлі є унікальним етнокультурним явищем, складовою 
частиною національної мистецької спадщини подільського краю.
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ВИДОВІ І СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ 
ХУДОЖНИКІВ С. КУКУРУЗИ, Д. БРИКА ТА З. ГАЙХА

У статті висвітлено деякі питання розвитку графічного мистецтва Кам’янеччини у 
ХХ столітті. Зокрема розглянуто графічну спадщину художників Сергія Кукурузи (1906 – 
1979), Дмитра Брика (1921 – 1992) та Збігнева Гайха (1923). Автором охарактеризовано 
видову та сюжетно-тематичну специфіку творчих робіт митців. На основі проведеного 
аналізу підсумовано, яким різновидам графіки надавали перевагу художники, до яких тем 
найчастіше зверталися. Також визначено перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. 

Ключові слова: графіка, мистецтво, гравюра, тема, сюжет.
Літ. 16.
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ASPECTUAL AND PLOT-THEMATIC PECULIARITIES OF THE 
CREATIVE WORK OF THE ARTISTS S. KUKURUZA, D. BRYK AND Z. GAIH

Some issues of graphic art development in Kamianets region in the 20th century are revealed in the 
article. In particular, graphic heritage of the artists Serhiy Kukuruza (1906 – 1979), Dmytro Bryk (1921 
– 1992) and Zbignev Gaih (1923) is studied. The author makes type and subject characteristics of the 
artists’ works. On the basis of the conducted analysis it is concluded which graphical types the artists 
preferred and to which ones they applied more often. The article also defi nes the prospects of the further 
research in this direction.

Key words: graphic arts, art, engraving, theme, plot.
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ВИДОВЫЕ И СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ С. КУКУРУЗЫ, Д. БРИКА И З. ГАЙХА

В статье освещены некоторые вопросы развития графического искусства Каменеччины в 
ХХ веке. В частности рассмотрены графические наследия художников Сергея Кукурузы (1906 
– 1979), Дмитрия Брика (1921 – 1992) и Збигнева Гайха (1923). Автором осуществлена видовая 
и сюжетно-тематическая характеристика творческих работ художников. На основе проведен-
ного анализа подведено, какие разновидности графики предпочитали художники, к которым из 
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тем чаще обращались. Также определены перспективы дальнейших исследований в данном на-
правлении.

Ключевые слова: графика, искусство, гравюра, тема, сюжет.
Лит. 16.

Постановка проблеми. Українська графіка ХХ століття є важливою складовою ві-
тчизняного мистецтвознавства. Її цілісність формують художники різних регіонів Укра-
їни, які своєю творчістю зробили неоціненний вклад в історію українського мистецтва. 
Необхідність глибокого дослідження графічної спадщини Кам’янеччини, як одного з 
культурних осередків Поділля, актуалізується загальновизнаною у сучасному мисте-
цтвознавстві тенденцією осмислення значущості окремого регіону, необхідністю ви-
вчати провідні художні школи.

Аналіз досліджень. Творчість художників-графіків Кам’янеччини, діяльність яких 
припадає на 50 – 70 рр. ХХ століття, характеризується багатоманітністю тем і сюже-
тів, зверненням митців до різних видів графічного мистецтва. Прізвища С. Кукурузи, 
Д. Брика та З. Гайха неодноразово з’являлися в публіцистичних виданнях попереднього 
століття. Зокрема їм були присвячені статті В. Ільїнського, І. Лашкарьова, М. Слободя-
на, А. Алексєєва, І. Кішинського, Б. Пишкіна, Є. Когана, П. Корнілова та ін. Проте жод-
на з праць не містить цілісного аналізу графічної спадщини митців. Їх автори в осно-
вному висвітлюють біографію зазначених особистостей і дуже поверхнево торкаються 
самої творчості художників. Разом з тим, зміст видань часто повторюється. 

Тому мета статті – на основі комплексного мистецтвознавчого аналізу графічної 
спадщини митців визначити, яким різновидам графіки вони надавали перевагу, до яких 
тем найчастіше зверталися.

Виклад основного матеріалу. Можливості застосування графіки досить широкі, а 
її види і форми є дуже різноманітними: станкова (станковий рисунок, естамп), робоча 
(начерки, ескізи, замальовки, учбовий рисунок), книжкова (ілюстрації, художньо-тех-
нічне оформлення друкованих видань), газетно-журнальна (журнальний та газетний 
рисунок, шрифт, карикатура), прикладна (грошові знаки, листівки, буклети, поштові 
марки, екслібрис), плакат.

Досліджено, що провідне місце у графічному доробку С. Кукурузи, Д. Брика та 
З. Гайха займала станкова графіка, в якій і була виконана більша частина їх творів. Ско-
ріше, це було пов’язано із значним розвитком виставкової діяльності тих років, в якій 
художники брали активну участь.

У книжковій графіці працювали С. Кукуруза і Д. Брик. У творчості С. Кукурузи да-
ний різновид графіки займає особливе місце. Художник був великим книголюбом і це 
наклало відбиток на його художню діяльність. Він не лише збирав рідкісні видання, але 
й сам ілюстрував твори класиків і тогочасних письменників, створював книжкові знаки. 

У двотомному виданні М. Смирнова-Сокольського «Моя бібліотека» в розділі 
«Окремі твори» повідомлено про те, що автору книги подаровано рідкісне видання 
«Гавриліади» О. С. Пушкіна, виконане художником С. Кукурузою. 

«24 ілюстрації», – описує бібліограф, – виконані офортом, і до них від руки при-
писаний текст. Художник – С. Кукуруза. Ручні відбитки. Всього було відбито 15 ну-
мерованих екземплярів. Мій – № 1, з автографом: «Уважаемому Николаю Ивановичу 
Смирнову-Сокольскому, бывшему знатоку и любителю русской книги, мой скромный 
дар». С. Кукуруза. 30.09. 1960 р.» [13].

С. Кукуруза у 1936 році навчався в Московському художньому інституті імені 
В. І. Сурикова. У той час в країні широко відмічалося століття з дня загибелі О. С. Пуш-
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кіна, що і підштовхнуло художника створити декілька гравюр на теми пушкінських 
творів. Водночас С. Кукуруза розпочав роботу над ілюстраціями до знаменитої поеми 
великого поета «Гавриліада». Художник на ручнім станку надрукував всі ксилографії 
до «Гавриліади» тиражем в 15 екземплярів і зброшурував їх. Один екземпляр книги 
ручного друку передав для музею образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна в Мо-
скві, у відділ гравюри. Другий екземпляр зберігався в домашній бібліотеці скульптора 
Маріанни Мотовилової. 

В 1960 році, розбираючи власний архів, художник знайшов серед книг свій перший 
друкований твір з ілюстраціями до поеми «Гавриліада» і направив його в Москву бі-
бліографу М. І. Смирнову-Сокольському. В зустрічному листі колекціонер подякував 
художнику за щедрий дар, пообіцявши включити роботи художника у свій збірник і 
надрукувати. Проте, через раптову смерть Смирнова-Сокольського, обіцянка так і не 
була виконана [13]. 

У 1940 році в Москві вийшло видання повісті М. Гоголя «Тарас Бульба», оформлене 
малюнками Сергія Кукурузи. Також С. Кукуруза працював над ілюстраціями й до іншої 
повісті М. Гоголя «Сорочинський ярмарок», ілюстрував Шевченка. Крім ілюстрацій до 
безсмертних творів О. Пушкіна, М. Гоголя та інших великих класиків літератури, ху-
дожник створював композиції до народного епосу – казахської лірично-епічної поеми 
– «Баян-Слу» [15].

Книжкова ілюстрація відноситься до раннього періоду творчості С. Кукурузи. Ху-
дожник займався нею, коли жив у Москві. Перебуваючи в Казахстані, він поступово 
відійшов від книжкової графіки і перейшов виключно на станкову гравюру. 

З мистецтвом оформлення книги був знайомий і художник Д. Брик. Малюнками 
історичного жанру художника проілюстровані буклет і книга історика Б. Кушніра «Сві-
танок зустрічаємо в дорозі» [9].

Художник-графік З. Гайх у своїй творчості надавав перевагу станковій гравюрі, в 
якій виконана переважна більшість графічних композицій митця. 

В області промислової графіки багато працював Д. Брик. До даного виду мистецтва 
відносяться численні нагрудні знаки, сувенірні медалі, листівки, буклети, запрошення, 
маркіровані конверти із зображенням видів Кам’янця-Подільського, видані за ескізами 
Д. Брика.

Художник звертався і до графіки малих форм – екслібрису. В Державному історич-
ному архіві Хмельницької області зберігаються рисунки екслібрисів А. Розенбліта [7], 
А. Терлецького [5] і самого Д. Брика [6], виконані автором у графічній манері.

Важливе місце мистецтво екслібрису займає і в творчому доробку С. Кукурузи, 
який за своє життя зробив 145 книжкових знаків. Екслібриси художника не раз друку-
валися у Москві видавництвом «Книга». Їх із задоволенням наклеювали на свої книги 
власники бібліотек. Серед тих, хто користувався екслібрисами С. Кукурузи, – відомі 
художники, актори, літератори [8]. 116 книжкових знаків художника-графіка С. Ку-
курузи зберігається у фонді колекціонера Олексіїва Ростислава Івановича в ЦДАМЛ 
України [16]. 

В області газетно-журнальної графіки багато років пропрацював Д. Брик. Со-
тні графічних малюнків митця оформили сторінки місцевої газети «Прапор жов-
тня», позаштатним художником якої він був. В газеті у 60-х рр. виходила рубри-
ка «З історії рідного краю», яку вели дослідники історичної спадщини Поділля: 
Б. Кушнір, Є. Пламеницька, Н. Козлова, І. Винокур. Д. Брик проілюстрував де-
сятки історико-мистецтвознавчих статей науковців, відображаючи найвизначніші 
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місця та пам’ятки подільського краю. Яскравими є його привітання для місцевих 
жителів, приурочені до визначних дат і народних свят, надруковані на перших 
сторінках газети. В газетній графіці Д. Брика втілена галерея портретів видатних 
діячів історії, мистецтва та культури, представників робочого класу. Малюнки ху-
дожника не раз друкувалися в міських газетах, а також обласних та республікан-
ських виданнях.

Оскільки оформлення сторінок періодичної преси відповідало основним вимогам 
часу, то в газетно-журнальній графіці періодично працювали і художники С. Кукуруза 
та З. Гайх. З газетною графікою пов’язане звернення З. Гайха до мистецтва карикатури. 
В «дружніх шаржах» митця, що періодично з’являлися на сторінках місцевої преси, 
яскраво простежуються соцреалістичні тенденції.

Робоча графіка С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха представлена численними ескіза-
ми, начерками і замальовками, виконаними з натури в різних графічних техніках. Вона 
містить в собі як малюнки, в яких лише намічені найважливіші, загальні риси майбут-
ніх творів, їх окремі частини, так і закінчені композиції, що сприймаються як готовий 
художній твір. 

Над агітаційним плакатом працювали художники С. Кукуруза та З. Гайх. 
В 50 – 70-х рр. ХХ ст. тематика графічних творів українських митців ускладню-

ється, художники звертаються до багатьох сюжетів, працюють в різних жанрах. По-
стійним джерелом натхнення для кам’янецьких графіків завжди було Поділля, зокрема 
Кам’янець. Історія та сучасність цього краю лягли в основу творчості багатьох митців. 
Ні в один з періодів розвитку графічного мистецтва, починаючи з кін. ХІХ ст. – часу по-
ширення станкової графіки на Кам’янеччині, розробка подільської тематики не перери-
валася, щоразу збагачуючись новими змістовими якостями, новими ідейно-естетични-
ми оцінками тих чи інших історичних, побутових явищ. Така популярність пояснюється 
географічними особливостями міста, а також наявністю на його території численних 
старовинних пам’яток. Художники різних історичних часів шукали тут духовного за-
тишку, нових вражень, ліричності.

Тема рідної землі є провідною в творчості художника С. Кукурузи. Рідному краю 
присвячені серії гравюр «Село Подільське», «Поділля», «З літопису району». 

Окраїни міста Кам’янця-Подільського відображені художником в роботах «Стара 
Ушиця» (1968), «Дністер у селі Бакота» (1968), «Берег Дністра» (1970), «Дністер у селі 
Студениця» (1970) та ін.

Своєю творчістю художник охопив й інші реґіони України. В одній зі своїх експеди-
цій по Волині та Поділлю він створив цілу серію гравюр, присвячених архітектурним 
пам’яткам Меджибожа, Старокостянтинова, Ізяслава, Летичева, Сатанова, Жванця, Па-
нівців тощо [1].

На основі українських вражень С. Кукурузою виконана серія гравюр «Кельменці» 
(образи сучасного села).

Над темою Поділля багато працював Д. Брик. У 1968 р. в Кам’янці-Подільському 
відбувся Міжнародний симпозіум, до якого Д. Брик приурочив буклет «Історичні 
пам’ятки Поділля» з 40-ма видами історичної архітектури міста. Лише в журналах, рес-
публіканській та місцевій пресі було опубліковано понад 800 робіт Д. Брика, присвяче-
них рідному місту і Поділлю [2, 193].

Подільська земля стала однією з тем, до якої звертався художник З. Гайх. Він час-
то брав участь в експедиціях по Поділлю, робив замальовки, а потім відтворював їх у 
ліногравюрах. 
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Серед робіт подільської тематики виділяється архітектурний пейзаж Кам’янця-
Подільського, який займає центральне місце в творчості всіх представників другого 
періоду. 

Архітектура Кам’янця-Подільського стала невід’ємною складовою творчості С. Ку-
курузи. Образи міста, відтворені в багатьох графічних аркушах митця, об’єднані в 
альбоми «Кам’янець-Подільський», «Архітектурні пам’ятки Поділля» [4, 167]. Велику 
увагу художник приділяв індустріальній тематиці, особливо будівництву заводів, що 
було відлунням часу. Новобудовам міста присвячені цілі серії гравюр «Кам’янець-
Подільський цементний», «Колгосп «Україна», «Кам’янець-Подільське заводоуправ-
ління будівельних матеріалів». 

Кам’янецька ведута стала провідною в гравюрах художника З. Гайха. Серед чис-
ленних естампів виділяються роботи «Христовоздвиженська дерев’яна церква» (1965), 
«Петропавлівська церква» (1965), «Фортеця» (1965), «Руська брама» (1965), «Кармелю-
кова вежа» (1966), «Кушнірська башта» (1966), «Кафедральний костьол» (1966), «Ку-
точок старого Кам’янця» (1966), «Вірменська вежа» (1967), «Міська ратуша» (1967), 
«Кам’янецький пейзаж (1960-ті) та ін.

Архітектурну спадщину Кам’янця-Подільського відображено і в багатьох творах 
Д. Брика. Сьогодні вони мають велике мистецько-культурне та історичне значення. В них 
достовірно передано первинний вигляд пам’яток архітектури, багато з яких до нинішньо-
го дня не дійшли або збереглися пошкодженими, напівзруйнованими. З низки графічних 
рисунків можна назвати: «Загальний вигляд Старої фортеці» (1957), «Міський будинок 
культури» (1960), «Палац піонерів» (1961), «Хрестовоздвиженську церкву» (1962), «Ві-
рменський торговий двір» (1962), «Кушнірську вежу» (1963), «Казематну вежу» (1963), 
«Будинок відпочинку в м. Кам’янці-Подільському» (1965), «Міську браму» (1967), «Ста-
рий Кам’янець» (1968), «Філію музею-заповідника» (1967), «Вірменську дзвіницю» 
(1968), «Куточок міста-заповідника Кам’янця-Подільського» (1969) та багато інших. Зна-
чне місце в графічному доробку Д. Брика займає індустріальний пейзаж нових районів 
сучасного Кам’янця, відтворений художником в роботах «Новий стадіон» (1964), «Кі-
нотеатр Юність» (1960-ті), «Бальнеологічна лікарня» (1960-ті), «Залізобетонний завод» 
(1960-ті), «Новий корпус сільськогосподарського інституту» (1960-ті), «Загальний вигляд 
будівництва ТЕЦ» (1980-ті), «Вулиця Дружби народів» (1981) та ін.

 Д. Брик не обмежувався лише тематикою свого міста, в результаті поїздок по ново-
будовам області та іншим місцям з’явилися його роботи «Будівництво Теофіпільсько-
го сахзаводу» (1960-ті), «Пам’ятник Островському в Шепетівці» (1960-ті), «Фортеця у 
Меджибожі» (1960-ті), «Будівництво електростанції на Дніпрі» (1960-ті) та ін. 

У своїй творчості художники часто зверталися і до образів видатних діячів історії 
та культури. У 1963 р. художником С. Кукурузою був зроблений портрет О. С. Пушкіна, 
який отримав продовження в друці. Гравюра-портрет О. С. Пушкіна, поряд з роботами 
В. Фаворського, А. Кравченко, П. Павлінова, була надрукована у французькім журналі 
«Кур’єр-графіки» (1967) [3, 136]. 

Образ О. С. Пушкіна давно привертав увагу художника. Про це свідчать численні 
гравюри і офорти, присвячені окремим сторінкам життя поета «О. Пушкін серед циган» 
(1950-ті), «О. Пушкін з дружиною Н. Гончаровою» (1950-ті), «Зустріч О. Пушкіна з 
Бекендорфом» (1950-ті). Над пушкінською темою С. Кукуруза продовжував працювати 
і в Казахстані. Деякі з його гравюр експонувалися на виставці в Алма-Аті, організованій 
Союзом художників Казахської РСР. Там же експонувався збірник гравюр С. Кукурузи 
до «Гавриліади» О. С. Пушкіна [14]. 
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Особливе місце в творчості С. Кукурузи займає образ українського поета Т. Г. Шев-
ченка. Художник об’їздив, як дослідник, всі куточки в Казахстані, де перебував Шев-
ченко на засланні, побував у пам’ятних місцях, спілкувався з жителями, які зберегли 
спогади, що переходили з покоління в покоління [15]. Результатами поїздки стали чис-
ленні начерки пером, олівцем і аквареллю, що ввійшли в серію з 50-ти гравюр «По 
Шевченківських місцях Казахстану», яку С. Кукуруза подарував київському музею 
Т. Г. Шевченка [3, 136]. 

Також митець виконав портрети О. М. Горького, політичного і суспільного діяча 
Патріса Лумумби, працював над образом В. І. Леніна. Серед інших портретів С. Ку-
курузи «Сергій Єсенін» (1968), «Поет-байкар М. П. Годованець» (1970), «Письменник 
В. С. Бабляк» (1970), «Артистка К. Г. Савіна» (1971), «Художник-педагог В. М. Гаґен-
мейстер» (1976), «Письменник М. О. Островський» (1972), «Письменник А. П. Брин-
ський» (1972), «Устим Кармелюк» (рік невідомий) та ін. До портретного жанру відно-
ситься і серія гравюр митця «Жінки України» (серія образних портретів). 

Цикл гравюр до поем Т. Г Шевченка створив художник З. Гайх. Вона представляє 
собою жанрові сцени на мотиви з творчості поета. На жаль, через нез’ясовані обста-
вини, вона так і не побачила світ, а зберігається в майстерні художника в чорновому 
варіанті. 

Неповторну галерею видатних діячів історії, науки і культури залишив художник 
Д. Брик: У. Кармелюка, Л. Толстого, О. Пушкіна, художників В. Савіна і В. Розвадов-
ського, композитора М. Леонтовича, байкаря М. Годованця, професора І. Збарського, 
письменника В. Даля та ін. 

В області портретного жанру творив графік З. Гайх. Серед його портретів багато 
жіночих образів, військовослужбовців, педагогів, які сьогодні важко уніфікувати, так 
як художник, в основному, не підписував своїх робіт. Всі вони увійшли в одну загальну 
серію «Мої сучасники». Серед низки графічних портретів З. Гайха виділяється образ 
національного героя У. Кармелюка, інтерпретований митцем в декількох варіантах. Та-
кож художник працював в жанрі автопортрету.

Одночасно художники створили ряд цікавих творів побутового жанру. Наприклад, 
гравюра С. Кукурузи «Віртуоз на дудці» (1950-ті), рисунок Д. Брика «Все життя разом» 
(1968), «Довга дорога додому» (1960-ті) З. Гайха. Проте жанрова сцена не є доміную-
чою в творах митців. 

Пейзажі, портрети і побутові сцени не вичерпують тематики митців. У 1950-1970-х 
рр. провідним у мистецтві був метод, так званого, «соціалістичного реалізму», що мав 
багатьох прибічників серед митців краю. Художники-графіки С. Кукуруза, Д. Брик та 
З. Гайх у своїй творчості часто зверталися до важливих соціальних тем. В їх графіч-
них композиціях знайшли відображення і пафос колгоспної праці, і мотиви, що роз-
кривають духовне багатство радянських людей – будівників комунізму. До цієї теми 
відноситься серія ліногравюр «Колгосп «Україна»« (1975) С. Кукурузи, а також робота 
«Перша борозна в с. Летава» (1967) Д. Брика. На соціальну тематику художники ство-
рили і декілька портретів Героїв соціалістичної праці. Про життя колгоспного селянина 
розповідає робота С. Кукурузи «Герой соціалістичної праці чабан Нурман Алдакєшев» 
(1960-ті). Образ людини праці розкритий в роботі З. Гайха «Інженер-будівельник Сте-
панова» (1971). Значну кількість портретів людей робітничого класу створив у 1967 
році художник Д. Брик. Серед них: «Доярка», «Голова сільради», «Муляр», «Шофер 
Василь Колищук», «Електрозварник», «Бригадир комплексної» та ін. Всі вони були 
надруковані на сторінках місцевої газети «Прапор жовтня».
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В творчості художників-графіків С. Кукурузи та З. Гайха важливе місце займає тема 
Великої Вітчизняної війни. В серію «30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні» 
С. Кукурузи ввійшли роботи «Могила невідомого солдата і пам’ятник героям-танкіс-
там» (1974), «Радянські танки ведуть бій з фашистами» (1974), «Танк Т-34 на підступах 
до Старої фортеці» (1974), «Курган слави. Село Гаврилівці» (1975). 

Над темою війни З. Гайх почав працювати ще під час військової служби на флоті. 
Цим трагічним подіям присвячені такі роботи художника, як «По чорному Дунаю» 
(1950-ті), «Севастополь після бою» (1950-ті), «На рейді» (1950-ті). До теми війни від-
носиться естамп, виконаний в жанрі морського пейзажу «В обіймах Чорного моря» 
(1950-ті). Всі гравюри воєнної тематики створені З. Гайхом на основі фронтових за-
рисовок часів Великої Вітчизняної війни і мають не лише художню, але й історичну 
цінність.

Графічна спадщина митців відзначається широтою і різнобарвністю теми. Крім ви-
світлених вище напрямків творчого пошуку митців, існують й інші, яким художники 
присвятили свої роботи. 

Під час навчання С. Кукуруза багато працював для періодичного друку. В той пе-
ріод ним створена цікава серія гравюр на червоноармійські теми. Гравюри художника 
«В атаку» (1930-ті), «В бій» (1930-ті), «На маневрах» (1930-ті) по достоїнству були оці-
нені критиками [15].

В творчості С. Кукурузи важливе місце займають природа та історія казахської зем-
лі. В роки перебування у Казахстані С. Кукуруза підготував велику серію гравюр, що 
розповідає про красу казахських степів, яка отримала назву «Степ прекрасний». Деякі 
роботи з серії експонувалися в 1961 році на Всесоюзній виставці образотворчого мис-
тецтва в Москві [10].

До 40-річчя Казахської РСР С. Кукуруза створив три альбоми гравюр: перша серія 
творів художника присвячена робітникам Ярославського радгоспу Карабутакського ра-
йону; друга серія – людям Актюбінського відділу Казахської залізної дороги; в третій 
художник розповідає про місто Актюбінськ [11].

В Актюбінську С. Кукуруза був відомий як автор гравюр про природу і життя Ка-
захстану, його історію, людей робітничого класу. В серії з 16-ти гравюр, присвяченій 
350-річчю Уральська, важливе місце відводиться темі «Пушкін в Уральську». Також на 
гравюрах художника відображені найвизначніші куточки міста – «Обеліск в Ханському 
гаю» (1960-ті), «Педагогічний інститут» (1960-ті), «Драматичний театр ім. Островсько-
го» (1960-ті), «Кінотеатр «Мир» (1960-ті) та ін. [12].

Привернули увагу С. Кукурузи і місця, пов’язані з глибокою давниною. Це – буди-
нок Устиньї Кузнєцової, де побував Ємельян Пугачов, набережна річки Урал, де збе-
реглися курені яїцьких козаків, будинок, в якому працював Короленко, і будинок, де 
зупинялися Пушкін, Грибоєдов, Даль і Толстой [12].

Особливою є і серія графічних рисунків З. Гайха, що зображує дерева Поділля, в яку 
ввійшли роботи «Віковий свідок» (1973), «Гай» (1973), «Залишки вікового гаю на горі 
Кармелюка» (1973), «Птахи» (1973) та ін. 

Графіка Кам’янеччини 50-70-х рр. ХХ ст. характеризується розмаїттям тем і сюже-
тів. Проте, варто відмітити і спільні риси в творчості усіх митців. Насамперед, це тема 
Поділля і звернення до національної історії. Окремо хочеться звернути увагу на відо-
браження всіма художниками архітектурних пам’яток Кам’янця-Подільського, а також 
подій, пов’язаних з життям керівника селянського руху на Поділлі у 1813 – 1835 рр. 
Устима Кармелюка, образ якого зустрічається в творчості усіх митців.
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Висновки. Художня спадщина митців С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха стала міц-
ною основою для подальшого розвитку мистецтва графіки на теренах Кам’янеччини. 
Художники-графіки наступного покоління перейняли творчий досвід попередніх мит-
ців, проте пішли вже зовсім іншим шляхом. Послаблення методу соцреалізму в мисте-
цтві кінця ХХ ст., прийняття Україною незалежності створили нові умови культурного 
розвитку України, що безпосередньо вплинуло на подальший розвиток мистецтва і гра-
фіки, зокрема.

Подальші розвідки в області дослідження мистецтва графіки Кам’янеччини ХХ сто-
ліття будуть пов’язані з визначенням основних тем і сюжетів, а також видової специфі-
ки творчої спадщини художників-графіків наступних поколінь, які у власній художній 
діяльності спиралися на досвід своїх попередників С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ШУМУ В КУЛЬТУРІ

У статті здійснено спробу філософського осмислення шуму як особливого феномену куль-
тури. Автор пропонує інтерпретацію шуму як конструктивного та деструктивного фактора, 
що визначає характер культури ХХ століття. Структурно-функціональний підхід дозволяє роз-
глядати шум як опозиційну естетичну категорію до порядку, тиші та культурного смислу. На-
томість антропологічний підхід діагностує вплив шуму на людське світосприйняття, суттєву 
його трансформацію. 

Ключові слова: шум, філософія культури, онтологія, естетика, хаос, аванґард.
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THE PHILOSOHPICAL UNDERSTANDING OF NOISE IN CULTURE

This article is an attempt to propose a philosophical refl ection of noise as a special phenomenon 
of culture. The noise as a constructive and destructive factor determines the nature of the culture in 
the twentieth century. The development of the avant-garde provided a rethinking of traditional culture 
from the standpoint of noise, where the classic order of things has been constructed by the artists, 
writers, and philosophers. As a result, the modern culture has absorbed noise experiments into its 
essential semantic fi eld, creating conditions for the development of a number of phenomena, including 
performance, deconstruction, abstract expressionism, and neo-avant-garde.

The structural and functional approach consideres noise as an oppositional aesthetic category 
to the order, silence and cultural meaning. In this case, noise is a complex cultural phenomenon that 
can be interpreted as «the repressed experience of culture. At the same time, the anthropological 
approach diagnosis certain effects of noise in human perception of the world, and also a signifi cant 
transformation in the postmodern consciousness as well.

Keywords: noise, philosophy of culture, ontology, aesthetics, chaos, avant-garde.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ШУМА В КУЛЬТУРЕ

В статье сделано попытку философского осмысления шума как особого феномена 
культуры. Автор предлагает интерпретацию шума как конструктивного и деструктивного 
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фактора, который определяет характер культуры ХХ века. Структурно-функциональный под-
ход позволяет рассматривать шум как оппозиционную эстетическую категорию к тишине и 
культурному смыслу. Антропологический подход диагностирует влияние шума на человеческое 
мировосприятие, существенную его трансформацию.

Ключевые слова: шум, философия культуры, онтология, эстетика, хаос, авангард.
Лит. 7.

Постановка проблеми. Логіка культури стереотипно передбачає розуміння та 
врахування раціональних компонентів її буття, автоматично виключаючи ірраціо-
нальне, алогічне як щось таке, що суперечить будь-яким конструктивним основам 
культури. Хоча ще в античності було враховано складний діалектичний зв’язок між 
хаосом та космосом – ще не оформленим та вже оформленим сущим. Уже тоді хаос 
намагались «приручити» у більш цивілізованій формі полісного закону, хоча більш 
первинною формою приборкання неконтрольованого/несвідомого культури було 
табу. Зважаючи на це, можна зафіксувати наявність маргінальних, деструктивних 
і незрозумілих потоків у культурі, що завжди розцінювались негативно. Своєрідим 
інваріантом (якщо не безпосереднім його втіленням) хаосу є шум, який, на наш 
погляд, у культурі завжди відіграє ключову роль, а в сучасній* взагалі займає пара-
дигмальне місце. 

Аналіз досліджень. Філософське осмислення шуму в культурі не є предметом 
класичних гуманітарних студій, адже практики шуму в культурі завжди були мар-
гінальними, а їх легітимація припадає лише на ХХ ст. Попри це, найбільш близько 
до проблеми шуму є Фрідріх Ніцше [4], який розглядає його як прояв діонсісійської 
енергії. Відповідно, проблему шуму осмислюється в естетиці, зокрема у контексті 
авангарду, тому питання піднімається Теодором Адорно, Михайлом Бахтіним, Гас-
тоном Башляром, а пізніше Роузлі Голдберг, Сюзан Зонтаг, Аленом Бадью. Корисним 
є «Лексикон нонкласики» В. В. Бичкова, який торкається проблеми шуму завдяки 
аналізу авангарду, додекафонії, театру жорстокості, конкретної музики тощо. Як пра-
вило, шум розуміється як вираження природи хаотичного, тому більшість філософів 
протягом історії зважали це цю характеристику. Також варто додати представників 
постсруктуралізму, а саме Мішеля Фуко, Жака Дерріда, Жиля Дельоза та Фелікса 
Гваттарі. Однак для нас особливо важливою є праця «Далі – шум. Слухаючи ХХ сто-
ліття» [6] американського музичного критика Алекса Росса, у якій він намагається 
розглянути музичну карту ХХ ст. крізь призму шуму як нового естетичної парадигми 
в культурі. Не зважаючи на це, філософія шуму як онтологічної підвалини в культурі 
є досі частковою проблемою, що виникає на перетині культурології, естетики, мис-
тецтвознавства.

Мета статті. Важливо з’ясувати, яким чином шум впливає на буття культури та 
людини загалом, конкретизуючи це у двох теоретичних площинах: конструктивну та 
деструктивну функцію шуму. Не потрібно виключати й те, що шум може набувати чо-
гось ситуативного, етапного або невизначеного, не будучи ані хаосом, ані порядком. 
Тому метою цієї розвідки є виявленні культурно-онтологічних формовиявів шуму, 
враховуючи специфіку соціокультурної ситуації ХХ ст., зокрема на у контексті аван-
гарду та постмодернізму.

* Уточнимо, що під сучасною культурою маємо на увазі не тільки своєрідну фазу постмодерну, але 
й загалом усю культуру ХХ ст. Така вільна типологія наявна тому, що легітимний характер шуму 
відбувається саме на початку минулого століття в руслі аванґарду й досі має сутнісне значення, а 
тому розривати таку генеологію є неправомірним.
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Виклад основного матеріалу. Із феноменологічної перспективи осмислення 
шуму практично неможливе, адже шум ейдетично не редукується до своєї сутності, 
залишаючись у межах переживання. Справді, що ми можемо сказати про шум більше, 
аніж поза його відчуттям, переживанням? Складність «схоплення» сутності шуму в 
тому, що він практично є тим, що поза розумінням – витіснене, неважливе й рутинне. 
Водночас відкриття невидимих боків нашого життя істориками (Ж. ле Гофф, Л. Февр) 
й культурологами (Й. Хейзінга, М. Бахтін) підштовхують до якісного переосмислен-
ня природи шуму. Основна ідея відкриттів повсякденності полягає в тому, що саме 
невидимий бік нашого життя визначає його внутрішню динаміку, керує основнми 
процесами завдяки складному механізму та глибинним принципам. З іншого ж боку 
маємо потужні естетичні дослідження шуму, що пов’язані з нетиповими естетичними 
практиками ХХ ст., зокрема аванґардом, футуризмом, колажами, а пізніше – перфор-
мансами, інсталяціями, відеоартом. 

Основним тут є локальне досліження музики, адже саме вона безпосередньо ре-
презентує (або торкається) природи шуму – тобто (анти)звуку. У цьому полі дослі-
джень перебуває багато підказок до розуміння онтологічної природи шуму, але самі 
підказки не є безпосередньо стратегією пояснення цього складного феномену. Не 
менш важливе місце шум займає в театрі, зокрема в театрі жорстокості. Антунен Арто 
переконаний, що саме театру належить чи не основна роль в апробації нерозвіданих 
територій шуму: «Тому крик, який я щойно випустив, спочатку звертає до щілини 
мовчання, – до того ж мовчання все більш стисненого; згодом він притягує шум водо-
спаду, шум води, і це цілком нормально, бо кожен шум пов’язаний з театром. Ось так 
у всякому справжньому театрі панує цілком зрозумілий ритм» [1, 162]. У сучасному 
театрі шум використовують для глибшого занурення в дійство, тому виконує роль 
своєрідного зближення умовного (театральної постановки) та безумовного (життя). 
Так, у нещодавній постановці «Макбета» Уіяльма Шекспіра глядачі та актори пере-
бували майже на одному рівні, що було досягнуто перетворенням сцени у своєрідну 
зону дійства, де проливали воду, кров, місили бруд, палили багаття. Усе це немов при-
глушувало репліки героїв, які за своєрідною постмодерною згодою «ідеальний гля-
дач» уже мав знати. У такій динаміці є місце небагатьом тихим моментам [7], зазначає 
рецензент Мерилін Стасіо, які ще більше набувають смислової повноти, своєрідної 
винятовості в неконтрольованому хаосі.

Повсякденність переповнена шумом, що розцінюється як щось загрозливе для на-
шої психіки. Складається враження, що все життя спрямоване на повну ізоляцію від 
шуму, тому воно випрацьовує все нові й нові стратегії подолання неприборканого 
хаосу. Особливо в цьому контексті видається дивним, коли люди слухають і роблять 
шум як повноцінну музику, сприймаючи і насолоджуючись його мелодією. Якщо ж 
задуматись, то все ХХ ст. постає своєрідною консервацією шуму та всіх його диво-
вижних, а часто й убивчих різновидах: починаючи від акварельних арабесок Кло-
да Дебюссі і закінчуючи вбиванням цвяхів у піаніно учасниками рок-групи «Sonic 
Youth», починаючи від епічних симфоній Густава Малера і закінчуючи тривожними 
абстрактними творами Мортона Фельдмана. Відповідно, тут же множаться інші пи-
тання, зокрема про музику модернізму й постмодернізму (хоча цими поняттями дале-
ко не вичерпується історія ХХ ст.), проблему автора та аудиторії, елітарної і масової 
культури, а основне – питання про онтологічну зміну культурних смислів, в основі 
якої шум відіграє основне значення. Вихідним пунктом розмислів може бути думка 
про те, що шум стає новим порядком, символічним і реальним, далеким і близьким, 
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у спектрі культурної ситуації ХХ ст., вбираючи в себе як чорна діра стильові особли-
вості людського життя, а потім розсіюючи їх у мовчазній прірві хаосу. Водночас шум 
стає новим досвідом культури, який виконує роль документа епохи. 

У ще доволі актуальному бестселері Алекса Росса «Все інше – шум. Слухаючи 
ХХ століття» [6] (The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century) розгорнуто 
складну, неймовірно заплутану історію класичної музики прийдешнього століття. Пи-
тання, що непрямо виникають у розвідках Алекса Росса, стосуються не тільки сфери 
класичної музики, адже йдеться і про дисгармонію в музиці, і про шумові ефекти 
сучасного життя. Саме це ускладнює дефініцію шуму: його не можна виміряти, його 
неможливо вписати в якісь стереотипні схеми. Навіть більше, шум не є раціональним 
поняттям чи явищем, тому всі наші спроби надати йому якоїсь логіки приречені на 
поразку. З цієї причини ми часто змушені звертатись до асоціативного, літературного 
і взагалі метафоричного ряду, щоб підступитись до шуму культури і водночас культу-
ри шуму. Безумовно, тут потрібно чітко розрізняти, про що йдеться, адже дуже часто 
репрезентації шуму порівнюють із самим шумом у культурі, що є помилковим. До 
прикладу, записаний галас на вулиці і безпосередньо галас на вулиці – це різні речі. 
Як тільки митець або загалом творець обрамлює шум у концептуальні рамки – шум 
перетворюється на значно більше, аніж природне явище. Можна сказати, що він стає 
надприродним культурним феноменом. Усе ж, нас цікавить більше перша ситуація, 
коли шум перебуває в основі буття культури, створюючи в ньому надломи, розхитую-
чи його або й зовсім розламуючи.

Генеалогію шуму можна відслідковувати по-різному. З одного боку, шум – це ре-
зультат інтенсивних урбанізаційних процесів, прискорення яких спостерігається в но-
вочасній культурі й сягає свого апогею в китайських чи будь-яких інших мегаполісах. 
Будучи символом галасливого життя городян, шум немов постає антитезою спокою 
природи, її незворушності і неквапливості. Цивілізація і культура не можуть бути 
пізнані поза шумом: вони виникають із шуму і водночас повсякчас його продукують. 
Наведемо показовий приклад із початку роману Роберта Музіля «Людина без власти-
востей», де за шумом, особливість якого описові не піддається, людина після багато-
річної відсутності навіть із заплющеними очима могла впізнати Відень: «З вузеньких, 
глибоких вуличок на обмілини світлих майданів виринали авта (...) Сотні звуків сплі-
талися в могутній гуркіт, з якого вихоплювалися поодинокі стрімчаки, вздовж якого 
тяглися й сходили нанівець гострі кряжі, від якого відколювалися й відлітали чисті 
відлуння. Наслухаючи цей гуркіт (хоч і важко сказати, щó в нього аж такого особли-
вого), людина, яка повернулася сюди через багато років, із заплющеними очима здога-
далася б, що вона – у Відні, столиці держави й резиденції імператора» [3, 37–38]. Уже 
на початку роману Музіль подає виразу картину шуму в місті – ірраціонального, але 
настільки суттєвого, що будь-яка людина «здогадалася б» про Відень лише зі звуків. 

Крім того, що в романі завдяки фігурі Ульріха здійснено спробу окреслити межі 
«нової людини», автор одночасно намагається окреслити межі шуму через тілесність 
міста. Не дарма Роберт Музіль згодом пише, що міста можна впізнавати за ходою. 
Цікаво, що в Алекса Росса, музичного критика й дослідника класики, столиця Австрії 
теж виокремлена як осередок уже мистецького шуму, тобто так званого Віденського 
атонального гуртка і його «ватажка» – Арнольда Шенберґа. Однак справді дивним 
видається те, що Росс жодного разу ні в першій, ні в другій книжці не згадує Музіля, 
надаючи повну авторську увагу іншому культовому персонажеві – Доктору Фаустусу 
із однойменного роману Томаса Манна. Це можна пояснити намаганням головного 
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героя роману, композитора Адріана Леверкюна, відшукати через музику таємницю 
світобудови, коли Ульріх конституюється не через проекти і цілі, а через їх принци-
пову відсутність. 

В обох випадках можна зробити припущення: шум не тільки є онтологічною ха-
рактеристикою культури, але й тим, що безпосередньо конституює характер її буття 
(у цьому випадку буття міста). Шум визначає відкритість культури, у якій може тра-
питись будь-що. Така ситуація екзистенційно виснажує людину, яка будує своє життя 
як певну послідовність подій та історій. Натомість шум розриває сталість буття, вно-
сить до нього перспективу розвитку. До прикладу, вже в іншому ключовому модер-
ністському романі «Шум і гнів» Уільяма Фолкнера шум є метафорою вічного непо-
розуміння поколінь, своєрідного прокляття як блукання в історії. Голосом такого блу-
кання є бурмотіння аутиста Бенджаміна Компсона (Бенджі), який наче розуміє суть 
проблеми, але виразити її вербально не може. Шум завжди є чимось невиразним або 
й навіть забороненим у культурі, що наближує його до табу. Це збережено і в сучасній 
культурі, де «несанкціонований» шум карається законом чи загальним осудом людей. 

Табу на шум генеологічно триває з архаїчних часів. Вочевидь, це пов’язано з 
обережним поводженням із природніми силами та богами, які можуть бути розгні-
вані підвищеним голосом. Водночас здійснювати шум (ламати дерева в лісі, вбивати 
тварин, кричати) означає ламати заданий вищими силами порядок, наближувати не-
буття до хитких кордонів буття. Пізніше носіями шуму в культурі дуже часто були 
божевільні (звільнені Богом від відповідальності), тому їх у середньовічному місті 
виганяли за мури. Голос божевільного – це голос диявола, що не стільки загрожувало 
звичному порядку речей (середньовічна культура, як і всі наступні типи культури, не 
були позбавлені шуму), скільки могло заблокувати можливість потрапити до раю. 
Особливо яскраво це проявилось в атональній музиці, часто вираженій забороненою 
диявольською вібрацією, що роздратовує людський слух, – diabolus in musica. Такий 
принцип покладений в основу скандальної опери Ріхарда Штрауса «Соломея», у гамі 
якої «зіставлені не просто дві ноти, але дві тональності, дві протилежні тонально-
гармонічні сфери» [6, 22]. 

Якщо подивитись із іншого боку, шум є певним проектом культури, поступовою 
актуалізацією її діонісійської, якщо довіряти теорії Фрідріха Ніцше, внутрішньої 
сили. Філософ навпаки вбачає у діонісійському повернення до природи, витоків люд-
ського: «Під чарами Діоніса не тільки знову змикається союз людини з людиною: 
сама відчужена, ворожа або поневолена природа знову святкує примирення зі своїм 
блудним сином – людиною» [4, 18]. Завдяки актуалізації діонсійської стихії можливо 
виправити кризову ситуацію в культурі, декаданс як такий, що спричинений Сокра-
том – найбільш яскравим втілення аполонівського начала. Безумовно, вся культура до 
Ніцше рухається в межах порядку, раціонального та впорядкованого, а вже посткуль-
тура характеризується трансгресивним подоланням традиційних цінностей, розхиту-
ванням їх до абсолютної відносності.

Алекс Росс у вступі до своєї книги «Все інше – шум» зазначає про тривожну, 
неприборкану природу шуму, якому уподібнюється академічна музика ХХ ст. Якщо 
спробувати уникнути такої гострої абсолютизації, то достеменним і однозначним шу-
мом є аванґард, враховуючи навіть те, що аванґард теж буває різним. Усе ж він є шу-
мом, оскільки є жестом – епатажним, бунтівним і тому галасливим. Тут же наступним 
етапом рецепції шуму в культурі можуть бути акції дадаїстів чи концептуальні про-
екти футуристів, занурених, зовсім не випадково, у дискурс міського світу. Одночасно 
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варто зазначити, що на теоретичному рівні (зрештою, так само, як і на емпіричному) 
гра із шумом є доволі небезпечною, оскільки практично все можна вважати шумом. 
Ключова для історії культури п’єса Джона Кейджа «4’33», у якій оркестр весь час 
робить те, що нічого не робить, спрямована на з’ясування фізичних і метафізичних 
меж музики. Однак реалізація цього перформансу, тобто реалізація тиші, неможлива 
без шурхотів, підкашлювань та інших дрібниць, які й створюють щоразу нову музику 
й, відповідно, нове її прочитання. 

Порівнюючи тишу й шум в онтології культури, найбільш поширені антиномії, то 
виявиться зовсім протилежна ситуація: шум простіше може бути редукованим, аніж 
тиша. Парадоксально, але редукція тиші відбувається посередництвом шуму, що до-
датково свідчить про тотальний онтологічний статус шуму в культурі. Іншими слова-
ми, буття реалізує себе в культурі лише через шум, а небуття – через тишу. У поезії 
Анни Ахматової «Перше попередження» вказано на взаємозалежність тиші й шуму 
в таких рядках: 

«И гул затихающих строчек, 
И глаз, что скрывает на дне 
Тот ржавый колючий веночек 
В тревожной своей тишине» [2].
Тривожна тиша немов заряджена шумом, у ній прихована небезпека того, що має 

статись рано чи пізно. Основним онтологічним атрибутом шуму є його становлення в 
часі. На відміну від тиші, що немов розливається буттям, шум завжди має чітку траєк-
торію, своєрідну зону ураження буття. Однак саме імпульси шуму дають можливість 
буттю культури вийти поза межі традиції у поле інновацій. Звідси невипадковим є 
вираження шуму саме в аванґарді – найбільш продуктивному для культури жанрі. 

Аванґард як вихід поза межі традиції у ХХ ст. трансформується з фази у певну 
самодостатню естетичну чи навіть політичну систему. Щодо цього висловлювався 
Валентин Сильвестров: мова аванґарду не повинна претендувати на роль системи, 
котра скасовує все, що було до неї [5, 43]. Митцям не достатньо лише розхитувати 
межі традиції (що так чи інакше супроводжувалось шумом), загравати з нею. У ХХ 
ст. принципова зміна полягає ще й у тому, що розтягування кордонів – це і розламу-
вання, і пручання символічних структур культури, яка вразлива до будь-яких іннова-
цій. Відбувається перманентна спроба зруйнувати будь-яку можливість традиції і, як 
правило, визначеного порядку. Така собі ідея фікс численних «ізмів» у тому, щоб не 
давати культурі загуснути в банальності чи простоті. У цьому контексті неможливо, 
щоб мистецтво перебувало поза напругою. Воно завжди повинно турбувати, навіть 
тоді, коли ці спроби перетворюються в банальність. Уже в іншій площині виникає 
цілком риторичне питання: чи доцільно мистецтву завжди рухатись на повідку часу? 
Можливо, старомодність мистецтва в певному сенсі й зберігає цілісність духовного 
ядра культури? У цьому випадку видається цілком зрозумілим, чому провідні євро-
пейські модерністи шукали натхнення в етнічних зразках: Бела Барток, Леош Яначек 
записували народні пісні й мотиви, щоб потім майстерно вмонтували їх у власну сис-
тему значень; Поль Гоген змушений був переїхати на Таїті, а Пабло Пікассо, ще один 
«голос» шумової культури, шукав натхнення в африканських культурах.

Шум у культурі та всі його прояви спрямовані на трансцендентальну умову пере-
живання іншого досвіду або досвіду Іншого, вибудовування альтернативного життя, 
позбавленого реальних колізій та проблем. Дивовижним чином така передумова на-
гадує романтичну ідею ескапізму завдяки творчості й мистецтву загалом. Тобто ато-
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нальна музика Арнольда Шенберґа, наприклад, повинна створити таку ситуацію, де б 
ми усвідомили характер тих чи інших проблем (тому й атональна музика є проблем-
ною для сприйняття!), не переживши їх особисто. Алекс Росс теж вбачає нерозривний 
зв’язок атональної музики й абстрактного живопису, тому в його розумінні концеп-
цію шуму найбільш повно виразив Василь Кандинський. Має рацію Алекс Росс, коли 
підкреслює відмінність досвіду сприйняття картин Кандинського від переживання 
атональної музики, що «мала на меті роздратовувати», адже коли в галереї можна 
рухатись від одного об’єкта до іншого, то на концерті ти є заручником рецептивного 
дискурсу: людина змушена дослухати твір до кінця, яким би тяжким таке слухання 
не видавалось. 

Симптоматично, що з наростанням шуму в культурі процес слухання музики (як і 
сприйняття культури, а ширше – характер буття загалом) теж змінився. Перші твори 
нью-йоркських мінімалістів слухали на дахах старих будинків чи навіть у спортза-
лах. Неодадаїсти групи Fluxus могли виконувати свої перформанси на вулиці або в 
громадському транспорті. Якщо ж навіть узяти абсолютно строгі канони класичної 
музики, то сьогодні їх виконання в публічному парку є нормою. Шум тепер не за-
важає і не блокує виконання разом із прослуховуванням – до нього адаптуються і 
сприймають як даність культури. Інша річ, що легілазація шуму в культурі мимоволі 
маргінізувала протилежне йому – перетворила гармонію, спокій та мімезис у щось 
другорядне. Бажання декадансу здійснити радикальне переосмислення цінностей ви-
лилось у складну й незворотну трансформацію культурної реальності, у якому процес 
творення мистецтва замінює саме мистецтво, а динаміка життя остаточно блокує над-
чуттєвий, трансцендетний світ.

Культурна парадигма минулого століття послідовно розширювала рамки сприй-
няття шуму до тієї межі, коли його сприймали як нову раціональність. Такий пара-
докс є типовим для некласичної естетики, але в ньому наявний перегляд ніцшеан-
ського діонісійства, давньої хтонічної енергії. З біологічної точки зору, звичайно, це 
не є природним для людини, адже існує допустима шкала сприйняття звуків. Цілком 
можливо, що над цією нормальністю добре попрацювала культура, створивши міф 
про очевидність шуму. Уся внутрішня енергія культури немов була спрямована на 
виховання «ідеального слухача», тому всі її практики й дискурси були спрямовані 
на адаптацію до шуму.. В американському, доволі малому за своєю традицією му-
зичному середовищі найбільш неочікуваним, хоча й історично обумовленим, було 
прийняття радикала й експериментатора, уважного послідовника італійських футу-
ристів і їх «мистецтва шуму», Едгара Вареза. Про це пише Алекс Росс: «Музика Ва-
реза багато в чому зобов’язана своїми жорсткими гармоніями і збудженими ритмами 
«Весні священній», із якої хірургічним чином видалені сліди будь-якої фольклорної 
чи популярної мелодії. Його перша велика робота називається «Америки», що була 
гігантським симфонічним полотном, створеним у 1919 – 1922 рр. Воно копіює звуки 
і ритми Нью-Йорка – берегами Ґудзона і в районі Бруклінського мосту – шум тран-
спорту і гул сирен» [6, 151]. Парадоксально, але слухачі відчули лірику в розламаних 
ритмах і темах Вареза, таким чином першими впустивши культуру шуму (чи шумове 
безкультур’я?) до своїх квартир. Пригадуються слова Сталкера з однойменного філь-
му Андрія Тарковського про те, що ж резонує в нас у відповідь на перетворений у 
гармонію шум? І що перетворює його для нас у джерело високої насолоди? Якщо не 
поринати у філософсько-естетичні розмисли, імовірно, що саме відсутність культур-
ної тривалості допомогла американській аудиторії сприйняти те, що, за стереотипною 
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схемою розуміння, мало б бути їм неприйнятне. Саме тривалість європейської тради-
ції «забуксувала», відтягла шум на безпечну для людського вуха дистанцію. Інакше 
кажучи, європейська культура зачекала із впусканням шуму в консерваторії і театри, 
такі собі осередки тиші і спокою, тобто всього того, що створює атмосферу неспіш-
ного вдумливого сприйняття. 

У певному сенсі шум культури ХХ ст. є екстремальним способом випробування 
людських сил і можливостей та постає пограничною онтологічною ситуацією. Що 
змушує про це стверджувати? Насамперед те, що шум у культурі завжди є пере-
ходом від одного стану до іншого, від народження до смерті. Культура й сама є 
переходом, можливо, тим ніцшеанським канатом, тим «між», що потрібно подолати. 
Навть більше, шум нерозривно пов’язаний із людиною, яка теж з’являється у світ не 
в повній тиші, а завдяки крику. Тому, як би нам не хотілося, символом шумової куль-
тури є ні каплиця Марка Ротко, ні атональна музика Віденського кола чи постать 
Адріана Леверкюна, а картина «Крик» Едварда Мунка – затверділе кліше, тиражо-
вана листівка й об’єкт безкінечних мемів масової свідомості. Саме робота Мунка є 
метафорою, а подекуди й безпосереднім фактом життя попереднього століття. Крик 
як звільнення шуму зі скриньки Пандори є водночас і раною культури, і її ліками. 
Саме з нього випурхують інші шуми – абстрактні (Джексон Полок, Уільям де Ку-
нінґ), конкретні (musique concrète) й ті, що перебувають поза жодною можливою 
семантикою. Перше бажання, яке виникає в ході перегляду деформованої фігури 
в картині, – або подалі втекти, або закрити вуха, щоб не чути цього вереску. На-
певно, саме так і вчинили з іншим символом – полотном «Герніка» Пабло Пікассо, 
яке просто під час одного саміту ООН закрили шторою, щоб не турбував чуттєві 
душі послів. Насправді ж приховування гобелену було викриттям і явним натяком 
на розв’язання війни з Іраком. 

Додатковим виміром для розуміння онтології шуму в культурі є поступове зник-
нення таємниці і, як наслідок, сакрального. Авангард у своїй основі не претендує 
на серйозність та глибину – він принципово поверхневий. Якщо шум є поверхнею 
культури, то чи можна стверджувати, що тиша – її глибина? Така ідея протилежна тезі 
про шум як несвідоме культури, адже за цією логікою саме тиша є несвідомим. Однак 
тут нема протилежності, лише є потреба уточнення: шум є наповненням несвідомого 
культури, витісненим та за-бутим. Розширюючи межі буття культури, випробовую-
чи їх на міцність, унаслідок шуму відбувається селекція потрібного та непотрібного. 
Відповідно, потрібне є матеріалом для роз-будови буття культури людиною (так само, 
як і буття людини культурою), а непотрібне – за-мовчується, за-бувається, а тому 
перебуває у «тривожній тиші». 

Висновки. Отже, шум у культурі ХХ століття посідає чільне місце, отримує ле-
гітимний статус як естетична категорія, стає предметом рефлексії та загалом обу-
мовлює характер соціокультурного буття. Філософське осмислення шуму пропонує 
вийти поза межі логіки культури модернізму й постмодернізму в поле культурної уні-
версалії, що повсякчас визначає людське буття в його історичній експлікації. Інша річ, 
що методологічне розуміння шуму достатньо складне, тому й будь-яка рефлексія має 
здійснюватись на основі культурних формовиявів шуму.
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РЕПЕРТУАР ДЛЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 
КОЛЕКТИВІВ ЯК ЧИННИК ФАХОВОЇ РОЗМАЇТОСТІ 

У статті здійснено спробу розглянути репертуарне напрацювання для ансамблів та орке-
стрів народних інструментів (із обов’язковим використанням баяна-акордеона) композиторів 
України та зарубіжжя. Виявлено напрацювання А. Онуфрієнка, Ю. Кіцили, О. Сурових, А. Ци-
ганкова, Я. Олексіва, В. Зубицького, В. Власова, Є. Дербенка, Л. Колодуба, М. Стецюна та ін., ряд 
перекладень, інструментувань, аранжувань керівників колективів, а відтак, показано склад того 
чи іншого ансамблю (оркестру) для якого здійснювалися компонування. За основу взято колек-
тиви-переможці Всеукраїнських (імені Анатолія Онуфрієнка, «Поліський вернісаж», «Візерунки 
Прикарпаття») та міжнародних («Perpetuum mobile», «KrimAcco») конкурсів, зокрема – ансамблі 
викладачів початкових мистецьких навчальних закладів, студентські ансамблі та оркестри се-
редніх й вищих навчальних закладів, професійні колективи.
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The article is an attempt to consider achievements of repertoire for ensembles and orchestras of folk 
instruments (with the obligatory use of bayan-accordion composers of Ukraine and abroad. Achievements 
by A. Onufrienko, Yu. Kitsyly, O. Surovykh, A. Tsyhankov, Ya. Oleksiv, V. Zubytskiy, V. Vlasov, E. Derbenko, 
L. Kolodub, M. Stetsun are discovered. Based on collectives – the winner of Ukrainian (named af-
ter Anatoliy Onufrienko, «Polesskiy Vernissage», «Vizerunku of Prykarpattya») and international 
(«Perpetuum mobile», «KrimAcco») competitions, in particular – the ensemble teachers elementary art 
educational institutions, student ensembles and orchestras secondary and higher education, professional 
collectives.

Key words: repertoire, ensemble, orchestra, the composition of collective, competitions.
Ref. 17.

Марьян ПАНЬКИВ,
доцент кафедры режиссуры и хореографии

Львовского национального университета имени Ивана Франко,
преподаватель-методист Великолюбинской детской школы искусств,

заслуженный действие эстрадного искусства Украины
(Украина, Львов) maryan.pankiv.79@mail.ru



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   129

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïàíüê±â Ì. Ðåïåðòóàð äëÿ íàðîäíî-±íñòðóìåíòàëüíèõ êîëåêòèâ±â...

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

РЕПЕРТУАР ДЛЯ НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ

В статье осуществлена попытка рассмотреть репертуарные наработки для ансамблей и 
оркестров народных инструментов (с обязательным использованием баяна-аккордеона) компо-
зиторов Украины и зарубежья. Раскрыто наработки А. Онуфриенко, Ю. Кицылы, А. Суровых, 
А. Цыганкова, Я. Олексива, В. Зубицкого, В. Власова, Е. Дербенко, Л. Колодуба, М. Стецюна и 
др., ряд переложений, инструментовок, аранжировок руководителей коллективов, а затем, пред-
ставлен состав того или иного ансамбля (оркестра) для которого делались творческие компоно-
вания. Приоритетом выступили коллективы-победители Всеукраинских (имени Анатолия Онуф-
риенко, «Полесский вернисаж», «Узоры Прикарпатья») и международных («Perpetuum mobile», 
«KrimAcco») конкурсов, в частности – ансамбли преподавателей начальных художественных 
учебных заведений, студенческие ансамбли и оркестры средних и высших учебных заведений, 
профессиональные коллективы.

Ключевые слова: репертуар, ансамбль, оркестр, состав коллектива, конкурсы.
Лит. 17.

Постановка проблеми. Репертуар для колективного народно-інструментального 
виконавства був завжди затребуваним із позиції комплектації інструментів того чи ін-
шого колективу. Інспірація компонувань, перекладень, інструментувань чи аранжувань 
завжди супроводжувалась ціленаправленістю до колективу для якого створювалась му-
зика, а відтак для іншого – потрібно було здійснювати іншу виконавську редакцію у 
відповідності до складу інструментів. Сьогодні ми маємо наочний показ різноманітних 
творчих експериментів із репертуарним надбанням який проявляється у конкурсно-
фестивальному русі й сприяє виявленню нових авторів, твори яких виконують профе-
сійні, навчальні та аматорські колективи.

Аналіз досліджень. Наукові пошуки у світлі репертуару простежуються у: істо-
рико-виконавському аспекті академічного народно-інструментального ансамблевого 
мистецтво України ХХ ст. (Л. Пасічняк); питаннях тембрової еволюції української на-
родно-оркестрової музики (О. Трофимчук); жанрі перекладення як процесу переосмис-
лення засобів оркестрової виразності (В. Дейнега); довідникові літературі (А. Семешко, 
А. Душний та Б. Пиц); окремих розвідках (М. Давидов [1; 2], Т. Сідлецька, В. Гуцал, 
Ю. Лошков, Л. Посікіра, В. Власов, Л. Понікарова, А. Душний, В. Шафета, О. Личенка 
[4] та ін.).

Варті уваги навчальні посібники С. Карася та Я. Олексіва «Робота з оркестром 
українських народних нстурментів» (Львів, 2008), В. Дейнеги «Методика перекладан-
ня симфонічних творів для оркестру народних інструментів» (К., 2008), Є. Іванова та 
Г. Радченка «Інструментовка для народно-інструментальних ансамблів (деякі питання 
теорії та методики)» (Суми, 2009), І. Снєдкова «Ансамбль у навчальному процесі та 
концертні практиці» (Тернопіль, 2010) та ін. у яких компонуються методичні та компо-
зиторські сентенції ансамблево-оркестрового мистецтва.

В руслі нашого дослідження актуальними виступають програми та буклети 
конкурсів та фестивалів, зокрема – «KrimAcco» [5], імені Анатолія Онуфрієнка 
[8; 9], «Поліський вернісаж» [10], «Perpetuum mobile» («Вічний рух») [11; 12; 13; 
14], «Візерунки Прикарпаття» [15; 16; 17], сайт Національної філармонії Укра-
їни [6].
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Мета статті – провести репертуарну лінію народно-інструментальних колективів 
України (з використанням баяна-акордеона) в умовах академічного виконавства сього-
дення на прикладі конкурсних програм.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку та пропаганди колективного 
народно-інструментального мистецтва постає постійним майданчиком творчих експе-
риментів у різних його складових. А саме, розмаїття колективів яке можна спостерігати 
сьогодні у навчальному, концертному та конкурсно-фестивальному русі України – вра-
жає. Наша увага зосереджена на колективах у яких незалежно від складу, пріоритетом 
виступає баян або акордеон (інструментальні, однорідні, мішані чи народні ансамблі, 
оркестри, тощо). Сьогодні, знані колективи України (дует «Каданс» – Іван (баян) та 
Олена (скрипка) Єргієви (Одеса); дуети – Андрій Дубій (баян) та Ірина Харечко (орган), 
Євгенія Черказова (акордеон) та Ганна Нужа (віолончель) й Юрій (баян) та Людмила 
(бандура) Федорови із Києва; тріо – Сергій (баян) і Оксана (скрипка) Максимові та 
Іриней Турканик (скрипка) із Дрогобича, «Болеро»: Віктор Губанов (баян), Валентина 
Нагірняк (домра), Л. Виговський (балалайка) із Житомира; народно-інструментальні 
професійні колективи «Високий Замок» (Львівська ОФ), «Сузір’я Блюз» (Житомирська 
ОФ), «Товтри» (Хмельницька ОФ), «Гармонія» (Закарпатська ОФ), «Веселі музики», 
«Рідні наспіви», «Дивограй», «Джерело» (Національної ФУ) [6], «Мозаїка» (Одеська 
ОФ), «3+2» (Харківська ОФ) та ін.; квартет баяністів ім. М. Різоля (Національна ФУ), 
«Прикарпатський дует баяністів» (Дрогобич), «Ніжинський дует баяністів» (Ніжин), 
тріо баяністів «Гармонія» (Житомирська ОФ) та ін.; народний оркестр «Шaravaraband», 
оркестр народних інструментів «Святограй», Квартет «Лабіринт» (Київ), Кавер група 
«Orchestra Vito» (Львів), та ін.) пропагують мистецтво на концертних сценах держави 
та далеко за її межами, постають візитною картою національної школи колективного 
академічного виконавства.

Відтак, введення номінацій «ансамблі народних інструментів (малих та великих 
форм)», «інструментальні ансамблі», «оркестри народних інструментів», «оркестрова 
номінація» в конкурси та фестивалі [8–17] дають можливість наочного переконання у 
вагомості даного елементу музикування як складової творчого розвитку особистості 
музиканта, й виявити зразки нового оригінального репертуару, перекладень, інструмен-
тувань, тощо.

Хочемо звернутися до викладацьких колективів та їхньої творчості які функціо-
нують при початкових мистецьких навчальних закладах. Їхня діяльність – зацікав-
лення та стимул підростаючого покоління до занять музикою, як результат – приклад 
для наслідування. Отже, звертаючись до колективів які функціонують при музичних 
школах, ми хочемо відзначити ансамбль народних інструментів «Колорит» із Горлів-
ської ДМШ № 1, переможець конкурсів «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, 2012) та 
«KrimAcco» (Сімферополь, 2013). До його складу входить баян, 2 акордеони, контр-
абас, перкусія, творчий керівник колективу – Геннадій Дружин. Репертуар ансамблю 
складається із творів Й.С. Баха у перекладенні для 3-х баянів А. Нижника (Хоральна 
прелюдія c-moll), В. Зубицького («Західноукраїнський танок»), Ю. Романова у пе-
рекладенні Г. Дружина («Воронезькі награвання»), А. Гайденка («Вечір в горах»), 
Е. Серафімова («Інтродукція і Хайтарма»), Є. Глєбова («Золота осінь»), В. Чернікова 
(«Джазовий вальс») [15, 26; 5, 23].

Ансамбль викладачів Прилуцької ШМ під керівництвом Любові Гавриш неоднора-
зовий переможець конкурсів «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, 2013, 2015) та «По-
ліський вернісаж» (Семенівка, 2013). До колективу входять баян, 2 домри, контрабас, 
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інколи – скрипка та віолончель. Репертуар охоплюють твори В. Грідіна («Пустотливі 
награвання»), А. П’яцолли («Лібертанго», «Весна» з циклу «Пори року»), Попурі на 
мелодії з репертуару групи «АББА», В. Клименка («Українська жартівлива»), В. Аза-
рашвіллі («Ноктюрн»), Л. Ніхауза («Мінор – мажор»), К. Соколова («Святкова хора»), 
обр. В. Широкова («Смоленський гусачок»), Я. Гаде у перекл. В. Самофалова (Циган-
ське танго «Ревнощі») [10, 29; 16, 39; 17, 23].

Своєю різноманітністю дивує ансамбль народних інструментів «Дністрові зорі» 
Жидачівської ДМШ під керівництвом Мирослава Жовтого. Колектив учасник та пере-
можець конкурсів ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007) та «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 
2010). Його склад – баян, акордеон, цимбали, сопілка, домра-кобза, бандури, скрипки, 
віолончель, кларнет, контрабас, ударні, вокальна група. У репертуарі композиції Є. Ко-
зака – М. Корчинського («Буковинська полька»), В. Короленка («Карпатські весільні 
награвання»), Р. Бажиліна («Ринок любові»), М. Жовклого («Давайте, хлопці, нашої!»), 
Т. Мурена (Вальс), В. Василенка (Аркан), записи із лемківського весілля в опрацювання 
М. Колесси «Гудаки», угорський народний наспів «Журавлі», Є. Козака до слів Б.-І. Ан-
тонича («Молитва»), на слова Т. Шевченка («Наш отаман Гамалія», «Плавай, плавай, 
лебедонько»), М. Лисенка (Пісня Наталки Полтавки з опери «Наталка Полтавка») [8, 
41; 12, 32].

Ансамбль народних інструментів «Одеські музики» ДМШ № 4 м. Одеси (керівник – 
Сергій Літвінов) включає 2 баяни, скрипку, трубу, кобзу, сопілку, най, контрабас, ударні. 
Програму, яку колектив репрезентував на конкурсі ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007) 
включала твори В. Попадюка (Концертна полька), М. Свидюка («Ой, обріжу чуба»), 
В. Матвійчука («Ватра»), композиції «Буковинський мотив» та «Верховино, світку ти 
наш», українську народну пісню «Там де ятрань круто в’ється» [8, 40].

Потужним чинником колективного народно-інструментального мистецтва вва-
жається навчальний процес, і формування особистості музиканта через сольне та ан-
самблево-оркестрове виконавство. Навчальний план народників-інструменталістів у 
середніх та вищих музичних закладах, як ніякий інший, сприяє вихованню комплексу 
вундеркінда, а саме – високопрофесійне сольне, ансамблеве, оркестрове виконавство, 
творчий аспект у написанні оригінальної музики, транскрипцій, концертних обробок, 
та перекладень для окремих інструментів і ансамблів, інструментовок для оркестрів і 
вокально-інструментальних ансамблів, диригування, методику, методологію та естети-
ку інтерпретаторського мистецтва [1, 82].

На думку Л. Пасічняк: «Професійно-академічне ансамблеве виконавство «народ-
ників» з перших кроків свого становлення та подальшого активного розвитку функці-
онувало у трьох взаємозумовлених категоріях: виконавець – інструмент – репертуар … 
Поява в репертуарному списку ансамблів великих циклічних творів стала однією з го-
ловних ознак академізації української народно-інструментальної ансамблевої культури. 
Розвиток великих жанрів став актуальним для подальшої академізації та камернізації 
народно-ансамблевого інструментального мистецтва, входження народних інструмен-
тів до кола концертних інструментів камерно-інструментальної ансамблевої музики» 
[7, 236–237].

В цьому плані, чималу творчу діяльність проводить студентський ансамбль народ-
ної музики «Тернопільські хулігани» Тернопільського МУ ім. С. Крушельницької під 
керуванням Михайла Дмитришина. Колектив – учасник різних мистецьких акцій краю, 
лауреат конкурсів ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009) та «Perpetuum mobile» (Дрого-
бич, 2009, 2011). До його складу входять – домра І-ІІ, домра-альт, домра-бас, акордеон, 
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балалайка-контрабас, ударні. Репертуар торкається творчості А. Вівальді (І ч. з Концер-
ту g-moll), В. Вілли-Лобаса (Арія із «Бахіани»), А. Шнітке (Менует і фуга), К. Мяскова 
(Варіації на теми народних пісень), Г. Кукузенка («На берегах річки Міссіані», «В барі 
Н’ю Орлеана»), Й. Тамаріна («Мисливський ряд»), А. П’яцолли («Грішний ангел», 
«Забуття»), Є. Дербенка («Старий мотив»), Ю. Зацарного («Бриньківський козачок»), 
Ю. Кіцили («Тернопільські хулігани», «Запрошення до кави») [9, 35; 11, 34; 13, 59].

В руслі оркестрового мистецтва варто звернутися до репертуарних стереотипів ор-
кестру народних інструментів домро-балалаєчного складу Ужгородського МУ ім. Д. За-
дора під батутою Світлани Стегней. Оркестр – переможець конкурсу ім. А. Онуфрієнка 
(Дрогобич, 2007), «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2010, 2013), «Закарпатський едель-
вейс» (Ужгород, 2011), «Яскрава симфонія Прикарпаття» (Трускавець, 2015). Реперту-
ар колективу компонується із творів А. Кос-Анатольського (Увертюра до опери «За-
грава», Коломийка «Гонивітер» з балету «Сойчине крило»), Дж. Россіні (Увертюра д 
опери «Італійка в Алжирі»), Ф. Ліста (Ноктюрн «Мрії кохання»), Л. Колодуба (Фінал 
з «Карпатської рапсодій № 2», «Троїсті музики»), П. Чайковського (Інтродукція до ба-
лету «Лебедине озеро»), О. Холмінова («Присвячення»), обр. О. Дарбіня («Українська 
святкова»), А. Циганкова («Російська мозаїка»), Ю. Кукузенка (Хоровод), С. Ледовского 
(Фантазія на тему пісні «Кінь») та ін. [8, 43; 12, 32; 14, 71].

Серед оркестрових колективів вирізняється оркестр українських народних інстру-
ментів Львівської НМА ім. М. Лисенка під керівництвом Ярослава Олексіва. До складу 
колективу входять бандури І-ІІ, скрипка І-ІІ, скрипка-альт, цимбали І-ІІ, кобзи І-ІІ, флей-
та, сопілка, кларнет, акордеон І-ІІ, віолончелі, балалайка-контрабас, контрабас. Оркестр 
– активний учасник мистецьких проектів Львова та України, переможець низки конкур-
сів, серед яких – ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009), «International music competition» 
(м. Бєлград, Сербія, 2012) «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2010, 2011). Репертуарну 
основу колективу складають твори Я. Олексіва (Українська фантазія, Лірична фанта-
зія «Яворина»), А. Онуфрієнка (Фантазія), М. Стецюна («Калинонька»), А. П’яцолли 
(«Смерть янгола», «Танго вулиць», «Забуття»), А. Кос-Анатольського (Полька з балету 
«Сойчине крило», «Решето і коломийка» із балету «Хустка Довбуша»), В. Раду («Вес-
няна хора»), А. Бабаджаяна (Ноктюрн), Дж. Вільямса («Колискова» із фільму «Список 
Шиндлера»), М. Костильова («New Star» і «Lind Erebros» із саундтрека до комп’ютерної 
ігри «Аллоди Онлайн»), Дж. Хорнен, аранжування Дж. Мосс, перекладення Я. Олексіва 
«Сюїта на теми із фільму «Титанік»« [9, 39; 12, 33; 13, 64].

Оркестр народних інструментів ім. В. Воєводіна Донецької ДМА ім. С. Прокоф’єва 
під керівництвом Артема Нижника включає струнно-щипковий склад інструментарію. 
До слова, за визначенням В. Дейнеги: «оркестри сформовані на основі чотирьохструн-
ної домри, можна вважати художнім надбанням українського музичного мистецтва» 
[3, 6]. Оркестр ім. В. Воєводіна – потужно пропагує академічну школу, учасник кон-
курсів, фестивалів, мистецьких проектів в регіоні та Україні. Для прикладу, концерт-
на програма колективу в рамках IV-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2011) включала твори перекладені або інструментовані 
для оркестру А. Нижником. Серед них: «Танець скоморохів» з музики до весняної каз-
ки М. Островського «Снігуронька» і Фінал з Концерту d-moll П. Чайковського; «Ци-
ганські наспіви» П. Сарасате; Увертюру до опери «Квартал ангелів» М. Теодоракіса; 
«Мелодію» з к/ф «Високий первал» М. Скорика; «Циганську рапсодію» та «Разсипуху» 
В. Грідіна; «Присвячення Астору Пяццолi» В. Зубицького; «Концерт-поему» для баяна 
з оркестром А. Рєпнікова; «Два кольори» О. Білаша до слів Д. Павличка; «Пісня про 
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рушник» П. Майбороди до слів А. Малишка; «Я піду в далекі гори» на слова та музику 
В. Івасюка. З колективом на одній сцені співпрацювали – вокаліст, професор К. Ся-
тецький (Дрогобич), дует акордеоністів: Олег Мірошниченко та Денис Глущенко й ба-
яніст-віртуоз Борис Мирончук (Донецьк), композитор, виконавець-баяніст, заслужений 
діяч мистецтв України Володимир Зубицький (Італія – Україна), домристи-виконивиці 
Тамілла Литвинець та Світлана Колесник [13, 67].

Водночас, варто звернутися до колективів професійного рівня. В цій когорті ми від-
дали перевагу ансамблю народних інструментів «Мозаїка» Одеської обласної філармо-
нії. До складу колективу входить домра-прима, домра-альт, баян, балалайка, балалайка-
контрабас. «Мозаїка» – лауреат конкурсів «Harmonie» (Лімбург, Німеччина, 1999) та 
«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2011). Концерта програма різножанрова та різноплано-
ва, зокрема – твори С. Прокоф’єва («Фінал» з Сонати для ф-но № 7 «Precipitato»), К. Де-
бюсі (Рух), Д. Лігеті («Musica ricipitato № 8»), Р. Щедріна («Наслідування Альбенісу», 
«Гумореска»), А. Циганкова («Тустеп»), В. Власова («Бублички»), Є. Дербенка («Мос-
ковський візник»), О. Сурових («Танець вітру», «Легенда», «Осіння», «Молодецький 
танець», «Парафраз на теми опери Кармен», «Варенички»), В. Королєвського (Концерт 
«Лабіринт» для баяна з камерним орк. ІІ ч.), В. Грідіна (Парафраз на тему російської 
народної пісні «Утушка луговая», Парафраз на тему української народної пісні «Роз-
прягайте, хлопці, коней»), «Жарт Баха» із репертуару ансамблю «Терем-квартет» та ін. 
[13, 60; 14, 74].

Саме конкурсний рух сприяє виявленню нових зразків композиторських компону-
вань для ансамблів та оркестрів. Результати творчих змагань дають можливість уніфіку-
вати репертуарні переваги, прояв компонувань керівників колективів, стильові уподо-
бання в жанрі інструментування та перекладання. Репертуар для навчальних колективів 
формується шляхом творчої діяльності педагогів – керівників колективів, практичних 
творчих занять студентів – учасників народних оркестрів (ансамблів), а також шляхом 
адаптації існуючий видань і замовлень професійним композиторам [4, 120].

Висновки. Отже, у процесі нашої розвідки виявлено стержневі переваги репертуа-
ру для ансамблів та оркестрів народних інструментів України. Це оригінальна музика 
(А. Онуфрієнко, Ю. Кіцила, О. Сурових, А. Циганков, Я. Олексів, В. Зубицький, В. Вла-
сов, Є. Дербенко, Л. Колодуб, М. Стецюн та ін.), перекладення, інструментування, аран-
жування здійснені керівниками та учасниками колективів у відповідності до складу та 
стильових уподобань. За визначенням професора М. Давидова: «Утворився могутній 
пласт української сучасної музики створеної для народних інструментів, ансамблів, ор-
кестрів … який, не поступаючись композиторським професіоналізмом та художньою 
якістю сучасній камерній та симфонічній музиці, несучи в собі українську менталь-
ність, полістилістику, притаманну сучасній композиторські творчості, вельми певно й 
природно посів у ній свою неповторну оригінальну нішу» [2, 6].

Тому, репертуарні пріоритети для народно-інструментального колективного вико-
навства найбільше проявляються саме у процесі конкурсно-фестивального руху й спри-
яють утвердженню народних інструментів у руслі національної академічної школи.
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ЛЕВ ТУРКЕВИЧ І ЄВГЕН-ОРЕСТ САДОВСЬКИЙ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧИХ СИЛУЕТІВ 

ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ

Стаття присвячена порівняльній характеристиці двох хорових диригентів, які походили з Га-
личини та закінчили свій життєвий шлях на північно-американському континенті. Простежено 
основні етапи творчості митців, включаючи здобування освіти, хормейстерську працю на рідній 
землі, в «таборовому періоді» еміграції на теренах Західної Європи, згодом за океаном. Визначено 
роль кожного у формуванні та успішному концертуванні хору «Ватра» впродовж 1946 – 1949 
років. Вказано на найбільші досягнення в концертній діяльності, педагогіці та праці зі світськими 
та церковними колективами в Америці й Канаді. Відзначено певні відмінності у диригентській 
манері, виборі репертуару й видавничій діяльності.

Ключові слова: диригент, хор, репертуар, турне, концерт, діаспора.
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LEV TURKEVYCH AND YEVHEN-OREST SADOVSKYI: 
COMPARATIVE STUDIES OF CREATIVE WORKS OF CHOIR 

CONDUCTORS

The article deals with comparative study of two choir conductors – L. Turkevych (1901 – 1961) and Y.-O. 
Sadovskyi (1913 – 2014). They came from Halychyna, where were born to the families of priests and died on 
the North-American continent. Though their age difference was 12 years, their life roads crossed and for some 
period were parallel: at fi rst under national, political, social and cultural circumstances in Halychena until 1944 
and then in emigration in America. The aim of the article is to make a comparative analysis of creative fi gures 
of L. Turkevych and Y.-O. Sadovskyi in such spheres as background and studying, conducting choral groups, 
conducting manner, choral works and publishing activities. The main stages of creative works, including studying, 
conducting choirs in Ukraine and in emigration in Western Europe and later in America are shown. Their role 
in organizing the choir «Vatra» and its successful concerts during 1946-1949 is stressed. The most important 
achievements in concerts, pedagogics and work with secular and church choirs in America and Canada are 
pointed out. Both conductors propagated Ukraine among foreigners. That is why their works were so multifaceted. 
Certain differences in conducting manner, choice of repertoire and publishing activities are marked.

Key words: conductor, choir, repertoire, tour, concert, diaspora.
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ЛЕВ ТУРКЕВИЧ И ЕВГЕНИЙ-ОРЕСТ САДОВСКИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКИХ 

СИЛУЭТОВ ХОРОВЫХ ДИРИЖЕРОВ

Статья посвящена сравнительной характеристике двух хоровых дирижеров, которые про-
исходили из Галичины и закончили свой жизненный путь на северо-американском континенте. 
Прослежены основные этапы творчества художников, включая получение образования, хормей-
стерский труд на родной земле, в «лагерном периоде» эмиграции в Западной Европе, впоследствии 
за океаном. Определена роль каждого в формировании и успешном концертировании хора «Ва-
тра» в течение 1946 – 1949 годов. Указано на наибольшие достижения в концертной деятельнос-
ти, педагогике и труде со светскими и церковными коллективами в Америке и Канаде. Отмечено 
определенные различия в дирижерской манере, выборе репертуара и издательской деятельности.

Ключевые слова: дирижер, хор, репертуар, турне, концерт, диаспора.
Лит. 10.

Постановка проблеми. Лев Туркевич (1901 – 1961) – оперний, оркестровий і хо-
ровий диригент, педагог, піаніст, концертмейстер, віолончеліст, музикознавець, ком-
позитор і аранжувальник, організатор музичного життя. Євген-Орест Садовський 
(1913 – 2014) – хоровий диригент, актор, співак, педагог, композитор, музично-громад-
ський діяч. Не зважаючи на різницю в віці, життєві дороги обох перетиналися та пев-
ний час протікали паралельно: спочатку в національно-політичних і соціокультурних 
обставинах Галичини до 1944 року та після цього – в еміграції за океаном. 

Аналіз досліджень. Актуальність теми викликана мінімумом музикознавчого 
осмислення внеску двох диригентів до українського хорового мистецтва діаспори. 
Якщо про О.-Є. Садовського написана стаття Г. Карась, то про Л. Туркевича не існує 
жодної літератури, крім книжки Л. Левицької та І. Бодревича і спорадичних згадок в 
монографії Г. Карась «Музина культура української діаспори у світовому часопросторі 
ХХ століття». Мета статті полягає у тому, щоб здійснити компаративний аналіз творчих 
силуетів Л. Туркевича та Є.-О. Садовського в таких ракурсах, як походження й освіта, 
керування хоровими колективами, диригентська манера, хорова творчість і видавнича 
діяльність.

Виклад основного матеріалу. Л. Туркевич народився у відомій своєю музикальніс-
тю священичій родині отця-катехита Івана, в містечку Броди. З раннього дитинства у 
хлопчика виявили абсолютний слух. Співав у церковних хорах Собору св. Юра у Львові 
та церкви св. Варвари у Відні, проваджених батьком. Поруч з тим, як і інші діти, змалку 
знав народні обряди, звичаї, пісні. 

Лев отримав ґрунтовну освіту: Українська Академічна Гімназія і паралельно Вищий 
музичний інститут ім. М. Лисенка (клас фортепіано М. Криницької) [5, 402], Львівська 
консерваторія ім. К. Шимановського (клас проф. М. Солтиса), згодом Академія музики 
у Відні (музикологія і композиція у проф. Й. Маркса, фортепіано у Ф. Вірера) [7, 300] й 
Віденський університет (філософський і математичний факультети).

Є.-О. Садовський народився в селі Ріпнів на Львівщині, в родині священика о. кри-
лошанина Івана. Закінчив народну школу, після чого навчався в Золочівській гімназії. 
Вже в п’ятому класі диригував гімназійним хором і одночасно навчався гри на скрипці. 
Обдарований юнак брав участь у всіх аматорських виставах гімназистів. Також постій-
но допомагав Сестрам Василіянкам у сиротинці, підготовляючи дітей до різноманітних 
свят. Маючи гарний голос (ліричний тенор), співав з дяками у крилосі під час літургій.
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У двадцятирічному віці Євген-Орест застосував свої акторські нахили в театральній 
трупі, знаній як театр ім. М. Садовського. Кілька років працював у театрі ім. Тобілеви-
ча. Згодом перейшов до театру Йосипа Стадника, де, поруч із акторською діяльністю, 
розучував з акторами партії сольного та хорового співу. Під час окупації Галичини «ви-
зволителями» у вересні 1939 року молодий митець працював у театрі ім. І. Франка в 
Станіславові хормейстером та корепетитором. Крім праці в театрі, навчав дітей музики 
й співу в двох школах. Був заступником диригента в Гуцульському ансамблі пісні й тан-
цю (очолюваному Я. Барничем) [9], а також керував хором у військовій частині.

Л. Туркевич розпочав диригентську діяльність із хорами «Львівський Боян», «Бан-
дурист» ще у міжвоєнному Львові. Його виступи рецензували В. Домет-Садовський і 
С. Людкевич, відгукуючись про нього вельми позитивно. В. Барвінський навіть назвав 
Л. Туркевича «найкращим диригентом того часу» [10, 34]. Також Туркевич організував 
«шістнадцятку» – чоловічий хор, з яким їздив виступати Галичиною. Виручені кошти 
жертвували українським політичним в’язням та інвалідам. Збирав і видавав друком ра-
зом з двома членами цього хору нелегально передані з Наддніпрянщини народні пісні 
(в хорових опрацюваннях М. Леонтовича, М. Вериківського та К. Стеценка) під крип-
тонімом МУТУМ із серії «Підручна бібліотека «Бандуриста». 

Від 1941 р. Туркевич був призначений головним диригентом Львівської опери. 
Як писав В. Витвицький, оперний театр блискуче розвинувся під проводом режисера 
В. Блавацького та диригента Л. Туркевича. Зокрема, вражаючим стало виконання «Кав-
казу» Шевченка-Людкевича з’єднаними хорами й симфонічним оркестром опери під 
керівництвом Л. Туркевича 1943 року. Трохи раніше у Львові відбулося «Свято пісні» – 
конкурс хорів Галичини. Л. Туркевич увійшов до складу журі, а на другий день конкур-
су сам диригував усіма хорами в театрі та на спільному концерті в Стрийському парку. 
В цей час писав багато музики: світської (в тому числі, хорові опрацювання фольклору) 
й літургійної (Служба Божа для чоловічого хору, Панахида, окремі пісні до Служби 
Божої та паралітургійні духовні пісні). 

1944 року, внаслідок загрози радянської окупації, значна частина інтелігенції ви-
їхала на Захід. Під час «таборового періоду» еміграції Л. Туркевич продовжував свою 
діяльність як диригент: у Відні, в Соборі св. Стефана керував спеціально організованим 
мішаним хором на заупокійній Службі Божій за митрополитом А. Шептицьким. Очо-
лював деякий час емігрантський хор Собору св. Варвари. Побував у більшовицькому 
полоні біля табору «Брук», де його зобов’язали організувати хор із в’язнів і дати кон-
церт на свято армії [6, 258]. Це допомогло у визволенні, після чого Л. Туркевич керував 
у Філлях (Каринтія) хором ім. Кошиця. 

Є.-О. Садовський 1944 р. спочатку опинився в Самборі, де організував хор з утіка-
чів-акторів, з яким виступав у Галичині. Виїхавши до Інсбруку (Австрія), брав приватні 
лекції співу. Влаштувався дяком і диригентом братства св. Андрея, керував спочатку 
мішаним, а згодом чоловічим хором. З цим хором співав Служби Божі у церкві, давав 
концерти у багатьох таборах «переміщених осіб».

Незабаром Садовський став одним із ініціаторів нового хорового колективу, назва-
ного «Думка». Диригентуру обійняв М. Струк. Наприкінці 1945 року цей хор перенісся 
до м. Брегенц. Хористи за музичною підготовкою значно перевищували свого дириген-
та, внаслідок чого виник конфлікт, що закінчився судом. Суд уповноважив Управу хору 
знайти нового керівника. Вибрали Л. Туркевича, який разом із хористами свого хору ім. 
Кошиця влився до нового колективу. Є.-О. Садовський став заступником диригента і 
солістом-тенором. Так у серпні 1946 р. постав хор «Ватра». 



140   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

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

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

У час відсутності проф. Туркевича Садовський керував першим виступом реорга-
нізованого хору, а саме участю в українській Службі Божій в Брегенці, «щоб з Божим 
благословенням вступити на новий шлях своєї діяльності» [6, 191]. І це справді був 
дуже успішний шлях, основою якого була копітка праця. У нелегких табірних умовах 
Л. Туркевич проводив щоденні проби по 6 – 7 годин, вишколюючи як цілий колектив, 
так і окремих співаків. Відданість диригента, добрий голосовий матеріал швидко умож-
ливили улаштування турне.

«Ватра» з тріумфом гастролювала в Австрії, Німеччині та Швейцарії, здобуваючи 
захоплені відгуки фахових критиків. Упродовж 1946 – 1949 років хор дав 240 концертів, 
виступаючи у численних українських і міжнародних імпрезах. 

Рецензенти з німецької і української преси писали про досконалість співу одягне-
них у народні строї хористів і мистецьку цілісність колективу, який уважно стежить за 
вказівками «улюбленого і скромного» керівника. Кожний світський концерт відкривав-
ся піснею М. Гайворонського «За рідний край, за нарід свій», що стала гімном хору. 
Програму «Ватри» за час концертування в Європі склали 103 композиції, з них 31 лі-
тургійна пісня, 23 народних, 31 твір українського автора, 18 творів іноземних авторів 
(мовами оригіналів) [6, 246].

Л. Туркевич заслужив на титули «диригента великого формату», «ідеалістичного 
керівника», «глибокочутливого митця», який мав «уміння сугерувати й оживляти» пар-
титури завдяки властивому йому «еластичному способові диригування» [6, 252–253]. 
За проф. Вернером із Зальцбургу, «школа, яку дав хорові його керівник, досягає віртуоз-
ності». Хор бачився «одним звуковим тілом», в якому відчувалися «виразне національ-
не обличчя», «глибина народної душі», «прадідівське мистецтво» [6, 253]. Його спів ви-
різняли «блискуча дисципліна», «оркестральні ефекти», «вимова дуже виразна і добре 
зрозуміла», «надприродні можливості», «інструментальне ведення голосів» [6, 210]. 

Проливає світло на диригентську манеру Л. Туркевича спогад одного із «ватрівців», 
соліста д-ра В. Боднара, який писав, що диригент «не любив дешевих ефектів, а вико-
нував пісні згідно з інтенцією композитора. Кожну ноту треба було точно відспівати, бо 
він не любив «смарування». Диригував всіма пальцями рук і не розмахував. Кожний па-
лець в диригуванні мав своє завдання: піано, форте, крещендо чи де-крещендо. Любив 
здисциплінованість хору, був тактовним і нікого не ганив. Спочатку докладно вивчали 
партію, а опісля йшла інтерпретація і виконання в нюансах кожної пісні» [1, 308].

У той час Є.-О. Садовський, поруч із працею у «Ватрі», як соліста-тенора і заступ-
ника диригента, також провадив хор «Сурма» в Ляндеку. З ним супроводжував Служби 
Божі у церквах, брав участь у виставах місцевого театру. 1949 р., коли Л. Туркевич 
виїхав із частиною хористів до Канади, Є.-О. Садовський продовжував керувати «Ва-
трою» самостійно. Колектив здійснив турне Швейцарією, деякими містами Німеччини 
та Австрії.

В автобіографії Є.-О. Садовського наведена рецензія проф. А. Гасслінгера (Австрія) 
на виступ хору під керівництвом Є.-О. Садовського у «Моцартеумі» – всесвітньо відо-
мому залі Відня: «Ватру» з її голосовим матеріалом, а передусім тенорами, мусимо 
поставити в першому ряді подібних ансамблів. Всі ці хорові твори з гострим профілю-
ванням динаміки, з усіма нюансами тонової техніки тенорів у найбільш можливих най-
вищих позиціях та найнижчих глибинах басів, піянісіма та дзвінкі фортісіма – це той 
ефект, до якого міг дійти хор «Ватра» тут, у великій залі Моцартеум» [5, 244].

У газеті «Свобода» була опублікована стаття, в якій констатувалося: «хор був дещо 
послаблений внаслідок виїзду за океан декількох співаків-солістів, як також самого ди-
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ригента Туркевича. Здавалося, що вже успіхи славного хору закінчені. Однак зразкова 
дисципліна і зіспіваність хористів та великий вклад праці видатного диригента були аж 
надто очевидні, тому не дуже багато була надщерблена мистецька форма хору» [6, 99]. 
Л. Левицька, авторка книжки про Туркевича, відзначила, що Садовський, «чесно й со-
лідно» провадив артистів [6, 99]. 

Перебуваючи в Канаді з 1949 р., Л. Туркевич робив спроби відновлення «Ватри», 
в чому допомагав Є.-О. Садовський, який також переїхав за океан. Проте, об’єктивні 
труднощі спричинили припинення діяльності хору.

Святкування 60-ліття поселення українців у Канаді цього ж року стало свідченням 
великої майстерності Л. Туркевича. Він інструментував та інтерпретував перед багато-
тисячною публікою пісню С. Людкевича «За тебе, Україно» (присвячену емігрантам), 
канадський гімн і сцени з опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
з участю оркестру, співаків-солістів і хору. Успішно діяв заснований Л. Туркевичем 
«Український театр міста Торонта». 

Диригент виступав на заходах, влаштовуваних різноманітними українськими ор-
ганізаціями. Зокрема, при СУМі вів чоловічий хор «Прометей» і дитячий хор. Шість 
років працював із жіночим хором «Чайка» під проводом ЖС ЛВУ (Жіночої Секції Ліги 
Визволення України). Репертуар хорів складали пісні різного характеру. Аранжування, 
виконані професором, вирізнялися майстерністю і збереженням народного характеру 
пісень, а саме насиченням мелодії контрапунктами чи імітаціями, збагаченням ходами 
інших голосів. Прикметною рисою праці Л. Туркевича було постійне розширення ре-
пертуару, вивчення творів українських композиторів нової генерації – Б. Лятошинсько-
го, К. Данькевича, А. Штогаренка та ін. [6, 51].

1952 р. за його ініціативою постав Музичний Інститут ім. М. Лисенка, де Л. Турке-
вич вів класи фортепіано та вокалу. Вся його громадсько-організаційна та педагогічна 
праця була скерована передусім на виховання молоді діаспори. Він дав концентрований 
вираз своїх міркувань у музикознавчому дослідженні, звертаючи особливу увагу на лі-
тургійний спів, оскільки добре розумів етично-виховні цінності національного церков-
ного обряду.

Л. Туркевич знаходив також час для праці зі своїм церковним мішаним хором при 
церкві Матері Божої Неустанної Помочі в Торонто. Для цього зробив численні аран-
жування літургійних і паралітургійних пісень. Співацька культура й складний багато-
голосий репертуар колективу приваблювали не лише парафіян, а й представників інших 
конфесій. Він отримав назву «Прославний хор», його радо запрошували для виступів. 

1957 р. Л. Туркевич керував і диригував постановкою опери А. Вахнянина «Купа-
ло» за участю Торонтського оркестру, хору, солістів Й. Гошуляка та М. Голинського. 
Вокально-симфонічний концерт української музики з великою кількістю учасників під 
проводом Л. Туркевича 1959 р. (чоловічий хор «Прометей», жіночі хори «Чайка» та 
«Арфа»), заслужив схвальні відгуки в пресі Торонто. Резонансними мистецькими поді-
ями стали вокально-симфонічні концерти під батутою Л. Туркевича першої половини 
1961 р. – до Свята Соборності України, з нагоди 100-річчя смерті Т. Шевченка та на 
традиційній зустрічі українців Канади й Америки, присвяченій Шевченківським роко-
винам. На всіх концертах лунав, поруч із канадським, гімн України.

На жаль, у розквіті творчих сил важка хвороба призвела до передчасного відходу 
видатного диригента у Вічність у листопаді 1961 року (на 61 році життя).

Є.-О. Садовський 1951 року обійняв посаду дяка-диригента при українській като-
лицькій Церкві св. Йосафата в м. Пармі (США). Відтоді очолив музично-громадське 
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життя міст Клівленду й Парми впродовж кількох десятиліть. Спочатку диригував цер-
ковним хором, а 1955 року організував світський із назвою «Дніпро». Хор «Дніпро» 
поповнився в 1962 році жіноцтвом, а в 1968 році малим симфонічним оркестром [3, 
3]. Є.-О. Садовський керував хором до 1987 р., вони концертували в Америці й Канаді, 
виступали в залах багатьох університетів, на телебаченні, різноманітних національних 
святах. У Клівленді Є.-О. Садовський почав компонувати. Його твори, як духовні, так і 
світські, швидко здобували популярність поміж емігрантами, декотрі, як «Де гори Кар-
пати», стали «емблемами» хору «Дніпро».

У червні 1964 р. відбулося відкриття пам’ятника Т. Шевченкові у Вашингтоні. Мі-
шаний хор «Дніпро» під орудою Є. Садовського виконав молитву із кантати-симфо-
нії «Кавказ» С. Людкевича, кантати «Шевченкові» К. Стеценка та «До 50-х роковин 
Т. Шевченкові» М. Лисенка [5, 184]. Крім цього, хор «Дніпро» брав участь у таких 
акціях, як ювілейний концерт на честь М. Лисенка (1963), на міжнародній виставці 
ЕКСПО-67 в Монреалі (1967), на концерті, присвяченому 50-річчю УНР в Карнегі-Хол 
у Пітсбургу (1968), у 80-ліття патріарха Йосифа Сліпого у Пітсбургу (1972), з нагоди 
державності України, в академіях у честь Симона Петлюри та ін. [5, 231].

Репертуар хору «Дніпро» складала переважно українська класика,хорова музика 
українських композиторів другої половини ХХ століття: А. Гнатишина, І. Шамо, Є. Ко-
зака, Г. Верьовки та самого Є. Садовського [4, 109].

За Г. Карась, індивідуальний диригентський стиль Садовського вирізняли добрий 
контакт з хором і повний контроль над ним, жвавий темперамент, увага на зовнішньо-
виразові елементи, використання театральних ефектів, енергійний жест, рухи ділові і 
зрозумілі, впевнена рука, організаторські здібності [4, 109]. Ці риси диригентської ма-
нери Садовського доповнив відомий український диригент і композитор А. Гнатишин із 
Відня. 1970 року він побував у США і описав, серед іншого, свої відвідини Клівленда. 
Був присутній на пробі хору «Дніпро». На думку А. Гнатишина, «хор «Дніпро» – це 
добре згармонізоване й здисципліноване тіло, з гарними голосами, повне експресії та 
сили, яка виявилася в проспіваних піснях. Сам диригент теж повен динамізму й дири-
гуючи всіма мускулами тіла витягає з хору все можливе. Оркестра, якщо б її доповнити 
ще деякими інструментами та з нею повправляти, творила б враз з хором поважну во-
кально-інструментальну капелу» [2, 152]. 

Важливою сторінкою діяльності Є.-О. Садовського за океаном була праця з дітьми 
в школі св. Йосафата в Пармі. Навчаючи їх співу й гри на музичних інструментах, він, 
як давній і досвідчений артист театру, ставив з ними сценічні твори композиторів діа-
спори, а також оперу М. Лисенка «Коза Дереза». Щороку давав концерти у виконанні 
шкільного хору й оркестру за участю до 200 дітей. 

Навесні 1988 року, коли у світі широко відзначалося 1000-ліття Хрещення Руси-
України, хор «Дніпро» з керівником Є.-О. Садовським відбув урочисті святкування в 
єпархії св. Йосафата у Пармі. Твори «Молитва за Україну», «Київські дзвони», «Слався 
на віки» були написані ним до цього ювілею [5, 209–210].

За свою музичну й громадську діяльність Є.-О. Садовський отримав відзнаки до 
60-ліття та 40-ліття творчості, що святкувалися 1973 року: Головна Пластова Управа в 
Нью-Йорку та хор «Дніпро» нагородили його почесними грамотами, від Головної Упра-
ви Братства Дивізійників на 13-му Краєвому З’їзді в Клівленді дістав медаль св. Архи-
стратига Михаїла. За працю при церкві – медаль «За церкву та папу».

Видання вокально-хорових творів Садовського були здійснені трьома авторськими 
накладами в 1973, 1990 та 2002 pp. До останнього композитор включив понад вісім-
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десят вокально-хорових творів, написаних у різні періоди діяльності. Вийшла також 
накладом автора 1996 р. у США автобіографічна книжка «Життя і творчість Євгена 
Ореста Садовського». Поряд із розповідями і спогадами, що охоплюють період від 
народження до 80-річчя митця, вміщено цитати та статті із періодики, відгуки відомих 
музикантів, диригентів, політиків, духовних осіб про діяльність Є. Садовського.

Є.-О. Садовський дожив до визнання і в далекій Батьківщині – Україні: 1997 року на 
Всеукраїнському конкурсі в Києві одержав нагороду за пісню «Вставай, Україно» для 
чоловічого хору в супроводі фортепіано. В 2000 році був іменований Папою Павлом ІІ 
лицарем Ордену св. Григорія. Після здобуття незалежності України митцю пощастило 
побувати на рідній землі. Так, своє 90-ліття він відсвяткував 2003 р. у Львові автор-
ським концертом, за участю провідних колективів Львівщини [4, 113]. Доля обдарувала 
Є.-О. Садовського довгим віком. Він відійшов у вічність на 102 році життя – на початку 
серпня 2014 року.

Висновки. Оминаючи великі заслуги Туркевича в доеміграційний період діяльності 
(які потребують окремого висвітлення), варто наголосити, що обидва диригенти насам-
перед сповнювали місію пропагандистів України та її мистецтва серед чужинців. Тому 
їхня праця була такою багатогранною. Вихідці із священичих родин, високодуховні й 
обдаровані особистості, багато уваги й творчих зусиль прикладали до літургійної галузі 
хорового мистецтва. Дбали про молодь українського зарубіжжя, активно працювали з 
дітьми, залучаючи їх до здобутків національної музичної культури. Це щодо спільних 
прикмет творчих силуетів. 

Відмінності полягали в освітній базі, в індивідуальних психологічних рисах. По-
казовими свідченнями цього є вище наведені уривки з відгуків на концерти, де про 
успіхи Садовського переважають загальні фрази, а рядки про Туркевича рясніють 
епітетами, похвалами, захопленням. Вислови про манеру диригування Л. Туркеви-
ча дають уявлення про вищу професійну майстерність, у той час коли Садовського 
характеризують у стриманому тоні. Репертуар хорів також є віддзеркаленням про-
фесійного рівня диригента: в програмах Туркевича велика кількість складних творів 
зарубіжних композиторів мовами оригіналів, а також модерних українських компози-
торів (Лятошинського, Данькевича та ін.); в Садовського домінувала українська кла-
сика та його власні композиції. Читаючи про Туркевича як про скромного керівника 
(і улюбленого одночасно), переконуємося, що ця риса проявилася і в його видавничій 
діяльності (видавав рідкісні тоді твори інших українських авторів, свої ж залишилися 
в рукописах, як і музикознавчі праці), і в тому, що він не удостоївся жодних нагород. 
Тим часом Садовський увіковічнив себе і в автобіографії, і в трьох збірниках власних 
пісень і аранжувань, серед яких є твори різної якості. На жаль, одна із причин по-
верхових відомостей про Л. Туркевича – його хвороба й передчасна смерть у розквіті 
діяльності і визнання. Його постать названа дружиною Й. Гошуляка, пані Мартою, 
«трагічною». Він не виставляв себе на перший план, не збирав про себе ніяких ви-
різок. Добре, що це зробили інші люди, зокрема, Л. Левицька та І. Бодревич – автори 
книжки «Лев Туркевич. Життя і творчість», до якої увійшли також спогади різних 
митців про видатного українського диригента. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ I КОМУНІКАЦІЙНИЙ: 
ОБСЯГ ТА МЕЖІ ПОНЯТЬ

Наголошується, що в умовах практичних потреб реалізації комунікації в органах державної 
влади, необхідності прийняття нормативно-правових актів та внутрішніх документів вимогою 
стає уніфікація вживаних термінів, зокрема означень комунікаційний та комунікативний. Пропо-
нується уніфікація вживаних термінів за інтегральним принципом: (1) приналежністю до визна-
чення комунікації як системи засобів, ліній зв’язку / як процесу створення спільних смислів, кому-
нікування з метою забезпечення участі та (2) за лінгвістичною пасивністю-активністю станів 
дій, пов’язаних з комунікацією в значенні створення спільних смислів.

Ключові слова: комунікація, комунікативний, комунікаційний, варіативність, термінологіч-
ний варіант.
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COMMUNICATIVE AND COMMUNICATIONAL: 
EXTENSION AND LIMITS OF NOTIONS

It is emphasized that under conditions of practical needs for implementation of communication in 
government agencies, necessity to adopt regulatory acts and internal documents, the requirement of 
common terms unifi cation in particular concerning the defi nitions communicational and communicative 
become of crucial importance. It is underlined that the communication is interpreted in dictionaries as 
(1) connecting link; (2) intercourse, message. It is noted that in Ukrainian and Russian languages a 
noun communication created two forms: one of the fi rst meaning (communicational), one – of the other 
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(communicative). It is proposed the unifi cation of used terms under integrated principle: (1) by affi liation 
to defi nition of communication as a system of means, communication links / as a process of creation of 
common meanings, communicating in order to ensure participation and (2) by linguistic passivity-activity 
states of actions related to communication in the second sense.

Key words: communication, communicative, communicational, variation, terminological alternant.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ И КОММУНИКАЦИОННЫЙ: 
ОБЪЕМ И ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЙ

Отмечается, что в условиях практических задач реализации коммуникации в органах го-
сударственной власти, необходимости принятия нормативно-правовых актов и внутрен-
них документов требованием становится унификация терминов, в частности определений 
коммуникационный и коммуникативный. Предлагается унификация применяемых терминов по ин-
тегральному принципу: (1) принадлежности к определению коммуникации как системы средств, 
линий связи / как процесса создания общих смыслов, коммуницирования с целью обеспечения учас-
тия и (2) по лингвистической пассивности-активности действий, связанных с коммуникацией в 
понимании создания общих смыслов.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный, коммуникационный, вариативность, 
терминологический вариант.
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Постановка проблеми. Процес запровадження комунікації в органах державної 
влади України зіткнувся з проблемою використання понятійно-категоріального апара-
ту, зокрема означень комунікаційний та комунікативний. Ця проблема подолала межі 
суто наукової дискусії та вийшла на практичний рівень, стала предметом для обгово-
рення фахівців ринку PR, реклами, журналістики тощо. Кожен з них, з огляду на свій 
фах, досвід та професійний сленг висуває аргументи на користь тих чи інших варіантів 
застосування слів. Не додають ясності й великі масиви перекладних документів та по-
ширені апеляції до практики вживання цих слів в інших мовах. У результаті процес 
спілкування позначається:

• хаотичним використанням названих слів, коли відсутня будь-яка система чи прин-
ципи їх вживання;

• паралельним (синонімічним) використанням, коли не вбачається різниці між сло-
вами та їх вживають як взаємозамінні;

• преференційним використанням, коли промовець обирає ту форму слова, яка від-
повідає його уявленням про комунікацію як процес.

В умовах практичних потреб реалізації комунікації, необхідності прийняття норма-
тивно-правових актів та внутрішніх документів органів влади вимогою стає уніфікація 
вживаних термінів.
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Аналіз досліджень. Український фахівець В. Литвиненко підкреслює, що у сучас-
ній науковій парадигмі досі не викристалізувалось однозначне тлумачення понять у 
контексті їх належності до систем комунікації [9].

Білоруський дослідник А. Соловйов наголошує, що процес оновлення термінів в 
області теорії і практики комунікації динамічний й безперервний. Саме тому відповід-
на система термінів позначається різноманітністю понять та варіативністю. Також він 
виокремлює низку проблемних моментів:

• неузгодженість термінології;
• нерозробленість або недостатня деталізація окремих термінів у спеціальній літе-

ратурі – науковій, навчальній, методичній;
• штучне прив’язування адаптованих (і не завжди вірно інтерпретованих) термінів 

до неіснуючих на сьогоднішній день в країні соціокультурних контекстів та реалій [16].
Російська вчена Ю. Сложенікіна порушує складне дискусійне питання сучасної на-

уки про допустимість семантичних варіантів термінів. У пошуках відповіді авторка, 
зокрема, звертається і до поняття комунікації та її похідних термінів-варіантів комуні-
кативний-комунікаційний. Вона наголошує, що перший прикметник вживається пере-
важно з іменниками, які позначають абстрактні явища, стани (наприклад, імператив, 
механізм, модель), а другий – з іменниками, що є частиною загальнолітературного слов-
ника з конкретним значенням або терміни, що належать до концепту «інформаційні 
технології» (кабель, протокол) [15].

Натомість експерти Т. Граут, Л. Побережська та Л. Гуменюк висловлюють думку 
щодо недоцільності термінологічної дискусії: «ми б запропонували альтернативну про-
позицію щодо «комунікаційно-комунікативної політики» і своєрідної термінологічної 
пастки, в яку ми себе заганяємо, намагаючись з’ясувати, який із прикметників є більш 
прийнятним. Якщо хочемо впроваджувати кращий світовий досвід, де комунікація – це 
складова всієї урядової політики, варто говорити про урядову комунікацію загалом, а не 
про окрему комунікативну (-ційну) політику» [4, 19].

З такою позицією не можна погодитися, адже однозначне розуміння вживаних термі-
нів, а відтак, і поставлених завдань, є невід’ємним складником успіху. Варто пам’ятати, 
що термінологія призначена бути передусім засобом взаємопорозуміння, а не навпаки. 
Те, що в межах міжособистісної взаємодії є ускладненням, в межах масових процесів 
(до яких, безперечно, належить запровадження комунікації в органах державної влади) 
є неможливістю. 

Мета статті. Отже, з метою зменшення деструктивного впливу термінологічної 
проблеми на вироблення конструктивних пропозицій щодо реалізації комунікації в ор-
ганах державної влади та внесення ясності у відповідний понятійно-категоріальний 
апарат пропонуємо розглянути проблему співвідношення понять комунікативний – ко-
мунікаційний та визначити певний норматив їх застосування.

Пошук відповіді на поставлені питання доцільно здійснювати принаймні в двох 
взаємопов’язаних площинах: перша пов’язана зі змістом слова (семантична), друга – з 
його формою (дериваційна). 

Виклад основного матеріалу.
I. Зміст слова
Для розрізнення означень комунікативний та комунікацій (утвердження їх пароні-

мії) цілком виправдано використовувати значення іменника комунікація, який є осно-
вою творення обох понять. Зауважимо, що саме значення спільного для обох понять 
кореня (історичного та морфемного) закладає напрями розрізнення утворюваних від 
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нього прикметників: communication – «повідомлення, передача»; і далі – «роблю спіль-
ним; повідомляю; з’єдную» [5, 515].

У слов’янську мову термін «комунікація» офіційно увійшов як запозичене іноземне 
слово за часів панування Петра І зі значенням «переговори, повідомлення». Проте вже у 
словнику В. Даля (1881 р.) слово «комунікація» тлумачилось як «шляхи, засоби зв’язку 
місць». На початку ХХ ст. інших значень терміна не було, і лише в другій половині ХХ 
ст. почав формуватися широкий спектр його значень. 

КОММУНИКАЦИЯ, -и, ж. 1. Путь сообщения, ли-
ния связи (спец.). Воздушные, водные коммуникации. 
Подземные коммуникации. 2. Сообщение, общение 
(книжн.). Речь как средство коммуникации. Средства 
массовой коммуникации (печать, радио, кино, телевиде-
ние) [11, 287].

Словарь С.Ожегова

КОМУНІКА́ЦІЯ, ї, ж.1. спец. Шляхи сполучення, 
лінії зв’язку тощо. Одна її лекція завела мене в один із 
найглухіших закутків наших гір, до села, позбавленого 
всякої комунікації (Фр., IV, 1950, 279); Водні комуніка-
ції. Ву́зол комуніка́цій – місце, де сходяться, перетина-
ються шляхи сполучення, лінії зв’язку тощо. 2. лінгв., 
рідко. Те саме, що спілкува́ння; зв’язок. Речення як 
засіб комунікації [10, 875; 14, 254].

11-томний Тлумачний 
словник української мови

Новий тлумачний слов-
ник української мови

COMMUNІCATION noun. 1 [U] the act of sharing 
or exchanging information, ideas or feelings: Radio is 
only means of communication in remote areas. <…> 2 
communіcations [pl] the methods that are used for travelling 
to and from a place or for sending massages between places: 
the telephone lines are down so communications are very 
diffi cult. 3 [C] (formal) a massage: a communications from 
head offi ce [1, 132].

Oxford Dictionary

В українській та російській мові іменник комунікація створював дві форми: одну 
від першого значення, одну – від другого. Пор.: II прил. коммуникационный, -ая, 
-ое (к 1 знач.) и коммуникативный, -ая, -ое (ко 2 знач.). Коммуникационные линии. 
Коммуникативные функции [11, 287]. 

В англійській мові означення комунікаційний (communicational) використовуєть-
ся переважно у спеціальному дискурсі: communicational receiver (комунікаційний, 
зв’язувальний приймач), communicational barrier (комунікаційний бар’єр у значенні 
фізичного бар’єру для передавання інформації в обчислюваній техніці). Означення ко-
мунікативний передається зазвичай словом communicative, хоча дуже часто замінюєть-
ся іменниковим словосполученням: communications problem (комунікативні проблеми). 
Зауважимо, що часто правильне розуміння слова, використовуване в одній й тій самій 
формі (communicative, communications+[noun], communicatory), залежить від контексту 
(технічний чи соціальний). Останнє, на нашу думку, пов’язане зі специфікою мови, 
в якій залежно від контексту слова змінюють свою приналежність до певної частини 
мови (навіть не змінюючи форми) або своє значення на протилежне.

Аналіз запропонованих словникових статей дозволяє дійти двох висновків.
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1. Оскільки словник пояснює значення слів за принципом частоти використання 
значення (на першому місці значення, що використовуються частіше, на другому – рід-
ше і так далі), то комунікація як процес спілкування на заході використовувалося час-
тіше, отже, й приділялося їй відповідно більше уваги, й можливості її використання, 
зокрема у державно управлінських процесах, оцінені більш адекватно й глибоко. 

2. Звернемо увагу на маркування рідко в українській мові. Якщо слово комунікація 
в другому значенні використовувалися рідко, то, звичайно, й найбільше (найчастіше) 
вживаним прикметником був прикметник комунікаційний на позначення непроцесуаль-
ної ознаки комунікації в другому значенні. 

Свідченням переходу від сприйняття комунікації як шляхів сполучення до міжосо-
біститісної взаємодії стала поява терміна «інформаційні комунікації» (Ч. Кулі, 1894 р.). 
Автор тлумачив його як механізм, за допомогою якого існують та розвиваються взаємо-
відносини між людьми і який охоплює всі символи свідомості разом з засобами їх пере-
дачі у просторі та збереження у часі [12]. Минуло понад століття, і в незалежній Україні 
дослідники, які вивчали процеси взаємодії у суспільстві, знову почали послуговуватися 
цим терміном: «У розвинених країнах інформація вважається стратегічним ресурсом, 
але інформація сама по собі втрачає сенс, якщо не буде відповідних каналів передання 
та обміну нею. <…> Специфіка функцій інформаційних комунікацій у життєдіяльності 
політичної системи полягає в тому, що вони забезпечують поширення політичної ін-
формації. <…> З їх допомогою передається політичний досвід, координуються зусилля 
людей, відбувається їхня політична соціалізація й адаптація, структурується політичне 
життя» [13]. У той період ще не сформувалося розуміння того, що комунікація як со-
ціальна дія має контент своїм органічним складником.

Наразі в тлумаченні поняття комунікація шляхи сполучення не тільки розта-
шовані на другому місці, а ще й відбувається виокремлення поняття комунікація 
від поняття спілкування.

СПІЛКУВАННЯ КОМУНІКАЦІЯ
вербальне вербальна та невербальна
контактне контактна та дистантна
обмежене в часі та просторі не обмежена
не послуговується засобами активізації може бути активізована за допомогою ЗМК
пов’язане переважною мірою з обгово-
ренням побутових тем

передає будь-які повідомлення та обсяг да-
них

як правило, неформальне не має таких обмежень між комунікантами

Отже, спілкування набуло сенсів, пов’язаних з побутовою безпосередньою взаємо-
дією між людьми. Натомість поняття комунікація стало використовуватися для «нази-
вання» соціально обумовленого цілеспрямованого обміну повідомленнями в умовах як 
міжособистісного, так і масового спілкування [15].

Однозначність та «вичерпність» лексикографічних (словникових) аргументів по-
рушується розвитком термінотворення, ставленням до специфіки терміна як одиниці 
мови та наукового мовлення. Дослідники зазначають, що в останні десятиліття ХХ 
ст. оформилися уявлення про термінологічну варіативність, тобто можливість термі-
нів мати змістовні (семантичне варіювання) та словотвірні (формальне варіювання) 
варіанти [15]. Основу розвитку таких міркувань становить теза про співвіднесеність 
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та взаємообумовленість мови та мислення. Одна ситуація, коли поняття можуть ви-
користовуватися носіями спеціального знання з різним рівнем компетенції (хаотичне 
та синонімічні слововживання), інша – коли носій спеціального знання використовує 
певні методологічні орієнтири. У другому випадку вчений або практик може навмисно 
виводити на перший план (актуалізувати) ті ознаки спеціального поняття, які видають-
ся йому більш значущими (преференційне вживання). У такому разі атрибутивні форми 
концепту комунікація стають принциповими. 

На нашу думку, саме виокремлення у структурі значення слова комунікація (на-
разі тлумачення поняття комунікація далеко не вичерпується значеннями, поданими у 
«класичних» тлумачних словниках; зміна уявлень про потенціал комунікації в управ-
лінських, політичних процесах, психології, вихованні тощо спричинює появу значної 
кількості визначень поняття [2]) того чи іншого складника, надання йому визначальних, 
системоутворювальних рис і стає основою підходів різних дослідників з різних галузей 
наук до преференцій у використанні паронімів комунікативний – комунікаційний.

Деякі підходи до розрізнення понять комунікативний – комунікаційний на підставі 
виокремлення різних складників поняття комунікація подано в таблиці.

Таблиця 
Підходи до тлумачення понять 

«комунікаційний» та «комунікативний» у різних науках [За мат. 18]

Дослідник Комунікаційний Комунікативний

Шарков Ф. І. (PR),
Сложенікіна Ю. В
(термінознавство)

Співвідносний з поняттям 
комунікації як структури, 
системи

Система

Співвідносний з поняттям 
комунікації як процесу

Процес
Н. Муравйова
(організаційні 
та мовні аспекти 
медійної та бізнес-
комунікації)

Характеризує комунікацію 
в широкому розумінні як 
процес взагалі. Поведінка 
комунікантів у широкому 
розумінні – процес 
встановлення відносин з 
метою обміну інформацією 
між комунікантами.

Загальне

Характеризує комунікацію як 
контакт, як деякий різновид 
контакту, як діалог;
Поведінка комуні кантів у 
вузькому розумінні – взаємодія, 
контакт

Конкретне
С. Лєщьов
(фізико-математичні 
науки та філософія)

Пов’язує з носієм 
повідомлення

Суб’єкт

Пов’язує з повідомленням
Контент (пов’язаний з поняттям 
комунікату, тобто повідомлення)

В. Тищенко 
(електронні 
комунікації)

Характеризує як належність 
каналу і засобам для 
здійснення комунікації

Засіб

Характеризує як належність 
суб’єкту комунікації

Суб’єкт
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С. Дацюк 
(проблеми мовних 
текстів)

Той, що має відношення до 
комунікації взагалі

Поняття

Той, що безпосередньо вступив 
чи знаходиться в комунікації

Процес

Отже, найпоширенішим підходом до розрізнення понять є розрізнення понять за 
принципом система – процес. Експерт Російського гуманітарного наукового фонду 
Ю. Сложенікіна визначає його як «вихідний для використання термінологічного апара-
ту» [15]. Проте, на нашу думку, слушним є твердження про потребу розрізнення понять 
«комунікативна система», «комунікаційна система» [9, 30–32]. 

Найбільш ретельно до тлумачення комунікативної системи як явища підійшла ро-
сійська дослідниця В. Конецька [8, 69–71]. Авторка також подала критерії, що визна-
чають специфіку комунікативних систем:

(1) цільове призначення системи (яка інформація повідомляється і кому признача-
ється);

(2) вибір комунікативних засобів;
(3) канали передавання і сприйняття інформації та способи обміну нею (природні 

і штучні).
Творцями поняття «комунікаційна система» можна вважати К. Шеннона та В. Уїве-

ра. Адже саме вони у 1949 р. своєю математичною моделлю комунікації зуміли поясни-
ти процес передавання інформації від джерела до отримувача.

Отже, ставлення до комунікації як до суто технічного процесу, заснованому на тлу-
маченні поняття комунікації як сукупності каналів зв’язку, засобів передачі інформації 
(математична модель К. Шеннона та В. Уївера, наприклад) дозволяє говорити про «ко-
мунікаційну систему». Вона слугує «для управління процесами передавання інформа-
ції» [9, 32]. Підхід до комунікації як до соціокультурного процесу, що має на меті, смис-
лове донесення адресантом та усвідомлення адресатом певного контенту дозволяють 
говорити про систему комунікативну. 

Співвідношення понять запропоноване українським фахівцем В. Литвиненком [9]. 
Визнаючи існування термінологічної варіативності як об’єктивного стану системи спе-
ціальних знаків (термінологічних систем різних сфер науки), ми проте підкреслюємо, 
що в умовах практичних потреб реалізації комунікації, необхідності прийняття норма-
тивно-правових актів та внутрішніх документів органів влади вимогою стає уніфікація 
вживаних термінів за певним принципом.

II. Форма слова
З погляду дериватології, або словотвору, слова комунікативний та комунікаційний є 

прикметниками, утвореними суфіксальним способом від іменника комунікація. Загалом 
саме суфіксальний спосіб творення термінів соціальних наук є високопродуктивним.

У творенні прикметників беруть участь суфікси двох груп: 
(1) ті, що виражають зменшеність, збільшеність, суб’єктивну оцінку якостей пред-

мета, і 
(2) ті, що виражають нові відтінки, уточнюючи значення кореня (твірної основи) [7]. 

Твірними основами в словотворенні прикметників виступають прикметникові основи – 
для першої групи та основи інших частин мови (іменників, дієслів, прислівників) – для 
другої групи суфіксів. 

Суфікси першої групи є мовними градаторами, які висловлюють оцінку мовця, його 
мірильне ставлення, стилістичні прагнення, вони не уточнюють/не змінюють значення 
твірної основи. Словотвірною основою зазначених прикметників є іменникова основа 
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communication [5, 515], отже, очевидно, що досліджувані нами прикметники утворені 
суфіксами другої групи. Такі суфікси, що виникли шляхом абстрагуючої роботи люд-
ського мислення, уточнюють значення твірної основи в діапазоні від надання відтінку 
(модифікаційні, транспозиційні суфікси [Дет. див. 3]) до повної зміни лексичного зна-
чення твірного слова (мутаційні). Отже, суфіксальні комплекси ійн(ий) та -ивн(ий) у 
поєднанні зі словом комунікація здатні змінювати його значення. Прикладами пар таких 
прикметників є:

інформаційний – інформативний;
емотивний – емоційний;

конструкційний – конструктивний;
операційний – оперативний;

ілюстраційний – ілюстративний;
демонстраційний – демонстративний.

Регулярна можливість суфіксів у процесі розвитку мови надавати лексемі додатко-
вих відтінків/змінювати її семантику закріпило за суфіксами певні значення, які можна 
назвати псевдолексичним. Це дозволило науковцям говорити про семантику суфіксів та 
виділяти суфікси пестливості, книжності, збірності тощо.

Дослідники використання суфіксального способу словотворення для слів іншомов-
ного походження зазначають, що гібридний суфікс -ивн- використовується на означен-
ня оцінки предметів, виявлення постійної якості, здатності володіти певною якістю у 
значному ступені: ефективний, продуктивний, суб’єктивний, експресивний, імпульсив-
ний. Натомість суфіксальне поєднання іменникового суфікса –іj та прикметникового 
н(ий) (-онн(ий) рос. мовою) створюють прикметники переважно зі значенням атрибу-
тивності, приналежності: традиційний, редакційний, дериваційний, колекційний [6; 
19]. Іншими словами, перший суфіксальний комплекс більше свідчить про певну якість 
означуваного (характеризує комунікацію), другий – про його приналежність (належить 
до комунікації, стосується комунікації, але не характеризує її). Крім того, іншомовні 
суфікси -ацій(а), -цій(а) є ознакою книжності, вони менше використовуються в загаль-
ній мові.

Аналогічні пари суфіксів утворюють відповідні прикметники в російській 
та білоруській мові: коммуникативный – коммуникационный; камуныкатыӯны – 
камуныкацыйны. В англійській мові за аналогією з твердженнями російських дослідни-
ків [17] можна зауважити, що суфікс -ive утворює прикметники на основі дієслів і імен-
ників і відповідає українському суфіксу –ив- (активний, креативний, імпульсивний). 
Насамкінець зазначимо, що на форму слова впливає ознака лінгвістичної пасивності-
активності станів дій. Проілюструємо на прикладі слів, пов’язаних з комунікацією в 
другому значенні: дія, здійснювана над комунікацією (пасив) створює непроцесуальну 
ознаку комунікаційний, а активна дія, здійснювана за допомогою комунікації, у спо-
сіб налагодження комунікації, здійснення комунікативних дій створює непроцесуальну 
ознаку комунікативний. Так, дослідженням процесів комунікації в органах державної 
влади є комунікаційний аудит, водночас діяльність, спрямована на донесення певних 
смислів, ідей – є комунікативний процес.

Висновки.
1. Словники трактують комунікацію як:
• лінії зв’язку;
• спілкування, повідомлення.
В українській та російській мові іменник комунікація створював дві форми: одну 
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від першого значення, одну – від другого. Пор.: II прил. коммуникационный, -ая, 
-ое (к 1 знач.) и коммуникативный, -ая, -ое (ко 2 знач.). Коммуникационные линии. 
Коммуникативные функции. 

2. Оскільки тривалий час в українській та російських мовах іменник комунікація у 
другому значенні вживався рідко, поширення набув прикметник комунікаційний. [Від-
булося його запозичення у професійний сленг практиків PR, реклами, журналістів.]

3. Використовуючи слово комунікаційний на позначення процесів комунікації як 
спілкування, ми штучно прив’язуємо закарбоване у свідомості поняття з реаліями, що, 
власне, не стосуються проблем, які розглядаються. 

4. За вживання термінів «комунікаційна політика», «комунікаційний процес», «ко-
мунікаційний зв’язок» акцент зміщується на засоби доставки повідомлення. Цей меха-
ністичний підхід залишає поза увагою смисли, значення, а відтак, і їх сприйняття адре-
сатом. «Комунікаційна політика» не спрямована на формування довіри й легітимацію 
влади, не знає поняття «проста мова». По суті комунікаційна політика є позначенням 
того підходу, який наразі є в органах державної влади, за якого ефективність визнача-
ють кількістю прес-релізів, розміщених на сайті та надісланих до ЗМІ.

5. Змішування понять «комунікативний» та «комунікаційний» є неправомірним. 
Вони є словами-паронімами, утвореними за допомогою відповідних суфіксів, які змі-
нюють значення твірної основи, і потребують відповідного контексту.

6. В умовах практичних потреб реалізації комунікації, необхідності прийняття нор-
мативно-правових актів та внутрішніх документів органів влади вимогою стає уніфі-
кація вживаних термінів за інтегральним принципом: 1) приналежністю до визначення 
комунікації як системи засобів, ліній зв’язку / як процесу створення спільних смислів, 
комунікування з метою забезпечення участі та 2) за лінгвістичною пасивністю-актив-
ністю станів дій, пов’язаних з комунікацією в другому значенні: дія, здійснювана над 
комунікацією (пасив) створює непроцесуальну ознаку комунікаційний, а активна дія, 
здійснювана за допомогою комунікації, у спосіб налагодження комунікації, здійснен-
ня комунікативних дій створює непроцесуальну ознаку комунікативний. Відповідно до 
цього принципу пропонуємо таку сполучуваність означень комунікативний – комуніка-
ційний з деякими іменниками:

Комунікаційний Комунікативний

П
од
ві
йн

а 
ва
рі
ат
ив
ні
ст
ь

Система Система
Процес Процес
Зв’язок Зв’язок
Канал Канал
Політика Політика
Стратегія Стратегія
Концепція Концепція
Технологія Технологія
Модель Модель
Механізм Механізм
Проект Проект
Група Група
Дія Дія
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О
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іс
ть

 в
ар
іа
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ів

Аудит
Менеджмент

Сервер Меседж
Обладнання Кампанія
Адаптер Аргумент
Аналізатор Метод
Контролер Потік
Коридор Запит
Кабель Вплив
Інтерфейс Конфлікт
Модуль Компетенція
Порт Імператив
Вузол Формат
Послуги Задум
Майданчик Навантаження
Софт Тренінг

Протокол
Цей перелік не є вичерпним і за потреби може доповнюватися. Перспективами по-

дальших розвідок є вироблення глосарію термінів і понять з комунікації органів дер-
жавної влади.
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КОЛІР У ВІДОБРАЖЕННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) 

Статтю виконано у рамках лінгвістичних, культурологічних, семіотичних досліджень. Роз-
крито значення терміну «мовна картина світу»; визначено, які кольори відображають картину 
світу в німецькій мові; за допомогою прикладів продемонстровано, що основні кольори німецької 
мови характеризуються бінарністю значень, широко представленою у мовній картині світу ні-
мецького народу фразеологізмами з позитивною та негативною конотацією

Ключові слова: мовна картина світу, кольороназва, основні кольори, німецька мова.
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Постановка проблеми. У світі, що оточує людину, немає нічого безколірного. Ко-
жен об’єкт нашої дійсності характеризується певним забарвленням, навіть якщо воно є 
ледь помітним і невиразним.

Колір – суб’єктивна характеристика світла. Він являє собою сукупність психо-фізі-
ологічних реакцій людини на світлове випромінювання, яке виходить від різних пред-
метів, що випромінюють світло (джерела світла), а також від предметів, що віддзерка-
люють та пропускають через себе (прозорі середовища) світло [7, 13]. Кожному кольору 
відповідає певний відрізок у діапазоні світлових хвиль. Хоча колір характеризується 
власною довжиною хвилі і частотою коливань, світлові хвилі самі по собі не мають ко-
льору. Колір виникає лише при сприйнятті цих хвиль людським оком та мозком [6, 35]. 
Стає зрозумілим, що поняття кольору є дуже складним та ємким. 

Аналіз останніх досліджень. Ще на початку минулого сторіччя колір став предме-
том досліджень не тільки фізиків, світлотехніків, а й фахівців інших галузей, зокрема, 
мовознавства. Н. Бахіліна, О. Василевич, В. Москович, Н. Пелевіна, Ж. Соколовська, 
Р. Фрумкіна – вчені, яким належать ґрунтовні розробки з вивчення кольорів на тере-
нах східноєвропейської філології. Однак, сьогодні колір вийшов далеко за рамки суто 
лінгвістичних досліджень, адже тільки мовних знань для аналізу дійсності вже замало. 
В останніх наукових розвідках, визначальною рисою яких є синтез філології і культу-
ри, найбільш пильна увага вчених прикута до національно-культурних характеристик 
колірної лексики. 

Кольоронім з позиції лінгвокультурології на сучасному етапі досліджують І. Бабій, 
А. Іншаков, І. Ковальська, А. Критенко, О. Кучерук, Л. Мельник, О. Науменко, Т. Огуй, 
О. Паливода, Л. Федорова, С. Циганова, М. Чікало, А. Швець та ін. 

Треба підкреслити, що в Німеччині ця тема також є наразі актуально розроблюва-
ною: у продовж останнього десятиріччя було захищено ряд дисертаційних досліджень 
на цю тему, наприклад, «Farbe zwischen Universalismus und Relativismus: Gebrauch und 
Bedeutung der Farbbezeichnungen im Französichen, mit Berücksichtigung des Italienischen 
und Deutschen» (C. Glanemann, 2003), «Zur Semantik der Farbadjektive rosa, pink und rot. 
Eine korpusbasierte Vergleichsuntersuchung anhand des Farbträgerkonzepts» (C. Kaufmann, 
2006) тощо.

Питання мовної картини світу розробляли визнані учені М. Алефіренко, Н. Ару-
тюнова, А. Вежбицька, І. Лєвонтіна, Ю. Степанов, Н. Сукаленко. Роботи цих авторів є 
підґрунтям даного дослідження. 

З огляду на актуальність наукових пошуків, об’єктом яких є специфічні лінгвістич-
ні, культурологічні, семіотичні концепти мови, ставимо за мету визначити, які кольори 
відображають картину світу в німецькій мові.

Виклад основного матеріалу. Той факт, що в семантичному наповненні лексем 
прихована етнонаціональна індивідуальність та глибинний культурний досвід народу, 
не потребує додаткових підтверджень. У результаті багатовікового процесу становлен-
ня нації і формування її менталітету в мові генерується сукупність уявлень про світ, 
утворюючи так звану картину світу, яка, у свою чергу, є відтворенням предметів і явищ 
за допомогою засобів мови [1, 102]. Сьогодні мовна картина світу (цей термін впер-
ше ужив Л. Вайсгребер) дефінується як відображення в категоріях, одиницях і формах 
мови уявлення про об’єктивну дійсність.

Таким чином, аналізуючи окрему семантичну групу слів, можна виявити типові 
риси сприйняття певним народом реалій світу. Людина, яка систематизує об’єкти на-
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вколишньої дійсності, обов’язково структурує свою концептуальну картину світу, а 
отримані результати вона фіксує у вигляді знань та уявлень за допомогою семіотич-
но-вербального коду, яким і виступає мовна картина світу [8, 285]. Так, за допомогою 
основних колірних термінів – як своєрідних концептів світобачення, що несуть у собі 
безпосереднє (за винятком слова rosa) розуміння кольору, сучасна німецька мова може 
структурувати колірне сприйняття індивідуумом та «вербалізувати» семантичний обсяг 
явища кольору в національній мовній картині світу [4, 15].

Один і той же колір презентується у мові за допомогою різних кольороназв, з них 
одне слово буде ядром даної семантичної групи (скажімо, blau), інші – позначатимуть 
відтінки та нюанси основного кольору. 

Наведемо приклад можливих відтінків блакитного кольору, презентованих німець-
кою системою стандартизації кольорів RAL (збережено оригінальну версію розташу-
вання відтінків): violettblau, grünblau, ultramarinblau, saphirblau, schwarzblau, signalblau, 
brilliantblau, graublau, azurblau, enzianblau, stahlblau, lichtblau, kobaltblau, taubenblau, 
himmelblau, verkehrsblau, türkisblau, capriblau, ozeanblau, wasserblau, nachtblau, fernblau, 
pastellblau, perlenzian, perlnachtblau [11]. Крім цього, доволі поширеними вважаються 
і прикметники dunkelblau, hellblau, mattblau, bläulich, blaufarbig тощо. Між тим, утво-
рюючи об’ємну палітру варіантів блакитного кольору, названі кольороніми не мають 
глибинної історичної семантики, а, скоріше, мають емоційно-експресивні ознаки.

Зрозуміло, що не всі кольороназви наділені властивістю нести в собі ментальні ха-
рактеристики. До їх числа не будемо зараховувати кольороніми з компонентом -farbe, 
-farbig або з суфіксом -lich (maisfarbe, rötlich); складні кольороназви, утворені з двох або 
трьох повнозначних основ (olivenbraun, königsblau); складні прикметники, одна з час-
тин яких має семантику інтенсивності кольору (dunkelgrau, blassgelb); запозичення піз-
нього періоду розвитку мови (pink, limone). Але питання стосовно того, які саме кольо-
ри є основними і відображають німецьку мовну картину світу, залишається відкритим.

Звернімося до однієї з основоположних праць на теренах німецького кольорознав-
ства, автор якої – Й. В. Ґете, видатний німецький філософ та літератор, котрий у дусі 
молоді свого століття цікавився ще й біологією, фізикою, хімією, живописом. У своїй 
роботі «Farblehre», що залишається актуальною донині, учений назвав основними 6 ко-
льорів (rot, orange, gelb, grün, blau, violett).

Згідно з напрацюваннями німецького дослідника, існує три первинні кольори: жов-
тий, червоний та синій. Якщо взяти ці кольори у повній силі і уявити їх у формі кола 
таким чином:

 червоний
                                     помаранчевий                    фіолетовий  
                                                  жовтий                  синій

зелений,
утвориться три переходи: помаранчевий, фіолетовий, зелений, при чому, знаходя-

чись чітко посередині, вони виглядають якнайкраще і являють собою чисті суміші барв 
[9, 406]. Додамо, що Ґете здійснив спробу проаналізувати фізичний аспект процесу 
сприйняття людиною кольору, напевне, тому тут відсутня кольораназва weiß, яка є од-
нією з архетипних при аналізі мовної картини світу. Однак, це не применшує значен-
ня роботи великого німецького ученого, яка стала підґрунтям для подальших наукових 
розвідок у галузі кольорознавства.

Плідними на вагомі результати є і роботи вітчизняних філологів, здійснених у цьо-
му напрямку. Так, Т. Козак було проведено діахронічний аналіз лексико-семантичної 
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групи слів, що позначають колір у німецькій мові [5]. Його результатом стало наукове 
обґрунтування того факту, що основними в різні періоди існування німецької мови слід 
вважати сім наступних кольорів: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau, braun. На думку 
української дослідниці, саме ці кольороназви у повній мірі відображають особливості 
німецької мовної картини світу.

Проте сьогодні простежується думка, згідно з якою базових кольорів в німецькій 
мові існує більше. Так, С. Кантемір наводить розгалудженішу систему кольороназв, яка 
склада ється з груп кольоронімів із різною частотністю використання в мові. До висо-
кочастотних слів науковець відводить прикметники: weiß, schwarz, rot, blau, grün, grau, 
braun, gelb. З середньою частотою у німецькій мові вживаються прикметники rosa, 
blond, lila, golden, dunkelblau. Крім того, є ще групи рідковживаних слів: blauschwarz, 
hoffnungsgrün, eierschalengelblich тощо [4, 8]. Таким чином, якщо кольороніми з висо-
кою частотністю використання в німецькій мові вважати основоположними (на відміну 
від середньо- та низькочастотних) – а саме частота застосування у мові є однією з ознак 
того, чи властиві аналізованій лексемі національно-специфічні характеристики, – то 
основними слід називати вісім кольорів, запропонованих автором даної класифікації.

Найширша палітра базових кольорів у німецькій мові – 11 (weiß, schwarz, rot, grün, 
gelb, blau, braun, violett, rosa, orange und grau). Ця позиція є поширеною у Німеччині, 
де великою популярністю користується стандарт кольорів RAL, започаткований у 1927 
р. німецьким Інститутом гарантії якості і сертифікації. Сьогодні RAL виділяє 11 осно-
вних кольорів, сформованих у групи (gelb und beige; Orangentöne; rot; violett; blau; grün; 
grau; braun; weiß und schwarz) і 210 їх відтінків [11]. Дана класифікація є насправді дуже 
об’ємною, проте, вона тяжіє до відображення особливостей функціонування кольорів у 
технічній сфері, комп’ютерному дизайні, то ж, не може бути використана нами з огляду 
на філологічний вектор даного дослідження.

Узагальнюючи наведені факти, можна констатувати, що єдиної думки стосовно 
того, які кольори є основними у відображенні німецької мовної картини світу, не іс-
нує. Але, виходячи з тієї позиції, що багато кольорів і їх відтінків, які утворюють ши-
рокий арсенал колірної лексики і активно застосовуються в сучасній німецькій мові, 
з’явились у пізній період її розвитку і тому не можуть характеризуватись глибинним 
сенсом, різнобічно віддзеркалюючи реалії дійсності протягом багатьох сторіч (а не 
останні декілька десятиліть), основними кольорами, які відображають мовну картину 
світу в німецькій мові, на наш погляд, слід вважати наступні кольороназви: schwarz, 
weiß, rot, grün, gelb, blau, braun. Протягом довгого часу функціонування в німецькій 
мові (як показало дослідження Т. Козак) названі кольороніми набули певного глибин-
ного підтексту, символічності, лінгвокультурної семантики, з якою закарбувались у 
мовній свідомості німців.

Проаналізуємо детальніше кожен з шести визначених кольорів, ілюструючи їх ста-
лими виразами з німецької мови. На наше переконання, у такий спосіб можна якнай-
краще продемонструвати, яким чином кольороназви відбивають мовну картину світу 
німецького народу, адже саме символіка кольору мотивується в національній мовній 
картині світу особливостями світосприйняття і комунікативною прагматичністю носіїв 
мови [10, 9].

Почнемо з ахроматичних кольорів schwarz та weiß. Філологи, які займаються іс-
торичним мовознавством, стверджують: серед всього колірного розмаїття прадавніми 
людьми розрізнялись лише темні та світлі кольори, які пізніше трансформувались в 
чорний та білий. 
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Білий колір сприймається в німецькій мові як світлий, яскравий, з властивістю сві-
титися, в силу його протиставлення темному, чорному викликає радісний, оптимістич-
ний настрій, символізує світле, життєрадісне начало [5, 7]: er ist ganz weiß im Gesicht 
(збліднути), eine weiße Hemdbrust (мати незаплямовану репутацію), weiße Weste haben 
(бути невинним) [2, 583].

У давньоверхньонімецьких текстах словоформа swarz вживалася для позначення 
темного кольору при протиставленні білому, світлому. Корінь swarz зустрічається і в 
дієслові слабкої дієвідміни swarzen ставати темними, темніти [7, 5]. Як і у випадку з 
попередньою кольороназвою, прикметник schwarz уживається в німецькій мові або на 
позначення предмету чорного кольору, або у переносному негативному значенні: jmdm. 
wird (es) schwarz vor (den) Augen (у когось потемніло в очах); sein Hals, der Kragen seines 
Hemdes war schwarz (шия, комірець сорочки брудний); etw. schwarz kaufen, verkaufen 
(щось купувати або продавати нелегально); das schwarze Schaf in einer Gemeinschaft 
(персона, яка діє всупереч правилам колективу; etw. schwarz malen (подавати події у 
темному світлі) [2, 330]. Додамо, що сталих виразів з компонентом «schwarz» у німець-
кій мові виявилось найбільше з аналізованих кольороназв, не дивлячись на те, що смис-
лових відтінків у цього кольороніму не багато.

Важливо наголосити, що за допомогою кольоронімів weiß та schwarz у німецькій 
мовній картині відображається протиставлення добра і зла: aus Schwarz Weiß machen 
(казати на чорне біле); das ist wie schwarz und weiß (бути різними як день і ніч) [2, 330].

За своїм символічним значенням червоний колір перевищує всі інші. З найдавніших 
часів людина виявляла особливу пристрасть до цього кольору. 

У давньоверхньонімецькій мові слово rot мало основне значення «червоний», ви-
ступало як прикметник. Іменник rota означав «червоність», «рум’янець», «заграва»; 
дієслово roten позначало «почервоніти», «мерехтіти червоним кольором». Пізніше сло-
во rot набуло значення «червоний», «рудоволосий» (rothaarig),а також могло вживати-
ся у значенні «неправдивий», «хитрий» (falsch, listig) [5, 8]. За допомогою наступних 
фразеологізмів продемонструємо, як у німецькій мовній картині світу проявляються 
описані значення кольороніму «rot»: sie bekam rote Augen (у неї почервоніли очі); rote 
Haare (руде волосся); roten Kopf bekommen (почервоніти, опростоволоситись); heute rot, 
morgen tot (сьогодні – пан, завтра пропав) [2, 268]. 

У символіці кольорів «grün» – це колір свіжої молодої зелені, виростаючих па-
гонів, колір життя і одночасно колір нестиглості, незрілості. Аналіз міфологічного 
і фольклорного матеріалу давніх германців показав вияв двох ліній, пов’язаних із 
поняттям кольору «зелений». З одного боку, це був колір духів, демонів, які прино-
сять людині шкоду; з іншого – зелень захищала її від невдачі, поганого впливу і це 
помічалось в основі розпочатих дій людини. Треба відзначити ще одну особливість, 
пов’язану з кольором grün, – це розуміння під цим поняттям початку зароджен-
ня того чи іншого об’єкта або явища [5, 9]. Продемонструємо, як вказані значення 
прикметника «grün» закарбувались у свідомості німців: grün werden (позеленіти); 
ein grüner Junge (молокосос, зелене хлопча); grüner Holz (сирі дрова); der Grüne 
Donnerstag (чистий четвер); jemandem nicht grün sein (недолюблювати когось) [3, 
576].

Міфологічний матеріал германських та інших народів свідчить про використання 
поняття «жовтий» у позитивному й негативному значеннях. У символіці жовтий ко-
лір часто співвідносять із такими людськими якостями, як нещирість, заздрість, озло-
блення [5, 11]. Саме негативне значення цього прикметника зафіксовано у фразеології 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   161

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Êàðïí±íà Ã. Êîë±ð ó â±äîáðàæåíí± ìîâíî³ êàðòèíè ñâ±òó...

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

німецької мови: der gelbe Neid (чорна заздрість), die gelbe Presse (жовта преса), sich gelb 
und grün ärgern (бути дуже злим) [3, 532].

Символічно синій колір найчастіше – це колір небесної могутності, він вказує на 
зв’язок з божественним началом, символізує союз небесного й земного світів. На від-
міну від інших кольорів усвідомлення німецьким народом синього кольору виникло у 
більш пізній час; колір має менш чітку мотивацію, що, в свою чергу, визначає вузькість 
його символічних значень. З одного боку, це колір безхмарного неба, нездійснених мрій, 
ілюзорності, вірності й відданості, а з іншого, він часто виступає як символ нещирості, 
обману, брехні, розчарування [5, 12]: die blaue Blume (блакитна ківтка – символ роман-
тизму); die blaue Ferne ( (поет) блакитна далечінь); die blaue Milch (знежирене моло-
ко); es wurde ihm grün und blau vor den Augen (він втратив свідомість); blau sein (бути 
п’яним); jemanden blau anlaufen lassen (обдурити когось) [3, 269].

Коричневий колір – це позначення тону, який лежить, як правило, між жовтим і 
червоним кольорами, у більшості випадків це – темний змішаний колір, що у приро-
ді характерний для забарвлення ведмедя або бобра, та й сам прикметник braun «ко-
ричневий» етимологічно є спорідненим із цими словами. Приклади свідчать про дуже 
обмежену символіку коричневого кольору і, як наслідок, рідке вживання прикметника 
braun у народних традиціях, образах, казках і фольклорі [5, 13]. Наступні приклади під-
тверджують обмежене символічне значення аналізованої кольороназви: braunes Haar 
(каштанове волосся); braune Augen (карі очі); braune Haut (засмагла шкіра); braune 
Vergangenheit (нацистське минуле) [3, 285].

Висновки. Узагальнюючи наведені факти, можна констатувати наступне: набувши 
у процесі розвитку німецької мови глибинної символічної семантики, кольори є від-
дзеркаленням мовної картини світу, через призму якої носії мови сприймають дійсність. 
Аналіз давнього і сучасного матеріалу німецької мови показав, що кольори schwarz, 
weiß, rot, grün, gelb, blau, braun є основними кольоропозначеннями в німецькій мові. 
Майже всі проаналізовані кольори (крім ахроматичних, яким властива чітка й однознач-
на семантика) характеризуються бінарністю значень, які широко представлені у мовній 
картині світу німецького народу фразеологізмами з позитивною та негативною конота-
цією. Багатоаспектний характер висвітленого питання потребує подальшої деталізації у 
наступних наукових розвідках
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ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОРУШЕННЯ 
ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті здійснено спробу проаналізувати психологічний клімат в умовах навчання орфо-
графії та лінгвопсихологічні причини порушення орфографічних норм. Беручи до уваги свідоме 
вивчення правил, покрокове запам’ятовування їх у поєднанні з частим відтворенням, автор роз-
глядає три рівні оволодіння писемним мовленням і співвідносить їх із принципами українського 
правопису. Основними критеріями рівня знань студентів є потужна мотивація, високий пізна-
вальний і теоретичний інтерес, загальний емоційний стан, у якому особливо негативні наслід-
ки має особистісна безпорадність, що призводить до пасивного споглядання, відстороненості, 
низького рівня продуктивності.

Ключові слова: орфографічна норма, мотивація, інтерес, особистісна безпорадність.
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THE LINGUSTIC AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE 
INFRACTION OF ORTHOGRAPHIC RULES IN UKRAINIAN LANGUAGE

The psychological atmosphere in the context of training and the linguistic and psychological 
reasons of orthographic rules are analyzed in the current article. The author examines three levels of 
correct writing, and connects them with the principles of Ukrainian orthography. It is possible with the 
intentional learning of the rules, and the serial learning them with a frequent playback. Also, the work 
with learning requires the individual peculiarities of thinking, memory, and attention, including a large 
number efforts and hardiness as well. However, it is impossible to avoid mistakes, because there are many 
rules and exceptions. The main thing is that a student should not accept his mistake as a constant low 
index of knowledge. Hence, it is important to create an effective adaptive response to failure, whereby the 
student calmly reacts to diffi culties, and tries to make more efforts to achieve the best results. The main 
criterion of the student’s knowledge is powerful motivation, high cognitive interest, and emotional state. 
In the latter case, the personal helplessness has negative consequences, and therefore it leads to passive 
contemplation, detachment, and low productivity.

Keywords: spelling rule, motivation, interest, personal helplessness.
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В статье осуществлена попытка проанализировать психологический климат в условиях обу-
чения орфографии и лингвопсихологических причины нарушения орфографических норм. Принимая 
во внимание сознательное изучение правил, пошаговое запоминания их в сочетании с частым во-
спроизведением, автор рассматривает три уровня овладения письменной речью и соотносит их 
с принципами украинского правописания. Основными критериями уровня знаний студентов есть 
мощная мотивация, высокий познавательный и теоретический интерес, общее эмоциональное 
состояние, в котором особенно негативные последствия имеет личностная беспомощность, что 
приводит к пассивному созерцанию, отстраненности, низкому уровню продуктивности.

Ключевые слова: орфографическая норма, мотивация, интерес, личностная беспомощность.
Лит. 9.

Постановка проблеми. Правописна компетентність студента-філолога – це один 
із важливих складників професіограми фахівця. Правописні, зокрема орфографічні на-
вички часто мають безсистемний характер, що й пояснює труднощі під час засвоєння 
відповідного мовного матеріалу та постійний пошук нових методик для вивчення укра-
їнського правопису. Актуальність теми дослідження зумовлена потребою підвищення 
рівня грамотності студентів, а також недостатнім опрацюванням порушеної проблеми 
у вищій школі.

Аналіз досліджень. Методичні засади вивчення орфографії стали об’єктом до-
слідження О. Антончука, О. Біляєва, М. Бардаш, М. Вашуленка, Л. Симоненкової, 
І. Хом’яка, Н. Шкуратяної та інших. Психолінгвістичний аспект мовленнєвої діяльності 
аналізували О. Леонтьєв, Б. Баєв, Л. Калмикова, С. Нікітчина, І. Синиця, Н. Харчен-
ко та інші.

Мета статті. Мета нашої статті – проаналізувати психологічний клімат в 
умовах навчання орфографії та лінгвопсихологічні причини порушення орфографіч-
них норм.

Виклад основного матеріалу. У методиці навчання орфографії відомі два напрями 
– граматичний та антиграматичний. Ніхто не заперечує, що під час вивчення право-
пису важливе значення мають зорові, слухові та рухові чинники. Утім, якщо грама-
тисти говорять про ці фактори як додаткові, допоміжні у процесі автоматизації дій, то 
антиграматисти вважають їх основними, вирішальними для формування правописних 
навичок, оскільки віддають перевагу механічному запам’ятовуванню та відтворенню 
на письмі. Сьогодні загальновизнаною є думка, що для формування правописних нави-
чок важливим є свідоме вивчення правил, покрокове запам’ятовування їх у поєднанні 
з частим відтворенням, що в підсумку забезпечує автоматизацію дій і високий рівень 
грамотності людини.

Психолог О. Лурія виокремлює три рівні оволодіння писемним мовленням:
– фонематичний (пошук окремих звуків, їх протиставлення, кодування окремих зву-

ків у букви, поєднання окремих звуків і букв у слова);
– лексичний (добір слів, пошук потрібних словесних виразів із протиставленням їх 

іншим лексичним альтернативам);
– синтаксичний (найчастіше відбувається автоматично, неусвідомлено в усному 

мовленні) [5, 213].
Зрозуміло, тут ідеться про тривалий проміжок часу і процес засвоєння орфографіч-

ного правила. Проте вважаємо, ці рівні можна співвіднести з принципами українського 
правопису, що допоможе окреслити специфіку конкретних орфографічних правил і ви-
окремити головні та другорядні психологічні чинники під час вивчення відповідного 
матеріалу. 
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У психологічній літературі формування орфографічних навичок розглядають як 
складний процес утворення асоціацій. Тому методику викладання правопису слід 
розробляти диференційовано, враховуючи при цьому не лише психологічні законо-
мірності утворення навички, а й лінгвістичні особливості тих чи інших орфограм [6, 
202].

Фонетичний принцип правопису передбачає точну буквену фіксацію на письмі 
усного мовлення, тому важливо зосередити увагу на взаємозв’язку у вивченні орфо-
графії й орфоепії. Така схема дозволяє провести паралелі з фонематичним рівнем опа-
нування писемного мовлення. Звукова будова мови зумовлює специфіку більшості 
українських написань. А це, своєю чергою, свідчить про первинність звукової мови 
і вторинність письма: орфографічні правила ґрунтуються на знаннях про звуки мови 
та аналізі особливостей їх творення й передачі на письмі. Орфографічна вправність 
значною мірою залежить від рівня сформованості… орфоепічних умінь. Відхилення 
від норм літературної вимови є передусім наслідком неправильної артикуляції звуків 
та ненормованого наголошування слів. Так, правопис ненаголошених голосних пере-
віряють наголосом, тому невміння розрізняти наголошені й ненаголошені звуки при-
зводить до орфографічних помилок [8, 55–56].

Лексичний рівень опанування культури письма передбачає добір слів або кон-
струкцій для перевірки орфограми. Аналогічний алгоритм застосовують під час на-
писання слів за морфологічним принципом, який використовують для передачі букв 
на позначення ненаголошених голосних і приголосних звуків, що змінюють своє зна-
чення в результаті асиміляції, а також літери на позначення приголосних звуків на 
межі значущих частин слова. 

На синтаксичному рівні володіння писемним мовленням фіксація слова чи пев-
ної конструкції відбувається автоматично. За таких умов немає потреби пам’ятати 
про принципи правопису, правила чи винятки з них. Саме історичний принцип пра-
вопису охоплює слова, успадковані від минулих епох, тому й закріплені в мовній 
традиції аксіоматично. Слова, у яких відмінності в написанні впливають на грама-
тичне значення, аналізуємо за смисловим принципом, беручи до уваги контексту-
альне оточення.

Уже йшлося про те, що в основі граматичного напряму лежить свідоме форму-
вання орфографічних навичок. Крім зовнішніх аналізаторів, на результативність ро-
боти впливає також стан внутрішнього середовища людини, зокрема емоційний фон. 
Система правил українського правопису є достатньо складною за будовою, до того ж 
немалу частину становлять винятки. Відповідно робота над запам’ятовуванням, крім 
того, що потребує врахування особливостей мислення, пам’яті та уваги індивіда, ви-
магає багато зусиль і посидючості, що може зумовити тільки потужна мотивація, яка, 
за О. Леонтьєвим, визначає цілеспрямованість дії, організованість і стійкість діяль-
ності, спрямованої на досягнення кінцевої мети [4, 246]. Провідним мотивом навчаль-
ної діяльності є інтерес. Під цим поняттям Г. Щукіна розуміє вибіркову спрямова-
ність психічних процесів людини на об’єкти та явища довкілля; тенденцію, прагнен-
ня, потребу особистості займатися конкретними явищами, діяльністю, яка приносить 
задоволення; особливе вибране, наповнене активними помислами, яскравими емоці-
ями, вольовими прагненнями ставлення до навколишнього світу, його об’єктів, явищ, 
процесів. Посередництвом інтересу встановлюють зв’язок суб’єкта з об’єктивним 
світом, тому інтереси – не лише результат формування особистості, але й фактор, що 
сприяє її розвитку [9, 178].
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У педагогіці розрізняють чотири етапи розвитку інтересу: зацікавленість, допит-
ливість, пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес. Для формування інтересу необ-
хідними є кілька умов: розуміння змісту виучуваного (саме тому важливо щоразу 
озвучувати мету заняття, враховувати складність матеріалу та добирати оптимальні 
приклади для пояснення його), новизна пропонованого для вивчення матеріалу (це 
дасть змогу розширювати межі знання студентів, мислити глобальніше, шукати між-
дисциплінарні зв’язки, генерувати нові ідеї, опираючись на знання вже відомого), 
емоційна наснаженість навчання (приклади з реального життя, апеляція до особистих 
почуттів студента активізують увагу, сприяють зосередженості над роботою), доско-
нала система вправ і завдань (врахування індивідуальних особливостей та різного 
рівня знань під час добору навчального матеріалу допоможе залучити до роботи всіх 
студентів на занятті). Ми зосередимо увагу на двох останніх етапах, оскільки вони 
притаманні студентам більшою мірою.

Предметом пізнавального інтересу є властивість людини пізнавати навколишній 
світ не тільки з метою біологічного та соціального орієнтування в дійсності, але і 
в самому істотному ставленні людини до світу – у прагненні проникати в його різ-
номаніття, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти закономірності, 
суперечності [3]. Як бачимо, пізнавальний інтерес – явище взаємозумовлюване: це 
властивість людського організму, що спонукає до діяльності (причому не тільки піз-
навальної), у ході якої особистість поглиблює той же інтерес і працює на відповідно-
му рівні. У цьому контексті варто пам’ятати про суб’єктивну привабливість завдання, 
адже одна й та сама вправа може викликати цікавість і спонукати до діяльності одного 
учня, і спровокувати протилежну реакцію в іншого, якому не захочеться працювати 
вже після прочитання умови.

На відміну від пізнавального, теоретичний інтерес характеризується спрямованіс-
тю не лише на глибоке й міцне засвоєння знань, пізнання закономірностей та опану-
вання теоретичних основ, а й на застосування їх на практиці. Теоретичний інтерес ви-
никає у підлітків тоді, коли в них формуються наукові погляди, переконання, стійкий 
світогляд [7, 9–10].

Не можна усувати фактори, які існують об’єктивно (тип темпераменту, особли-
вості характеру, сімейні та соціальні обставини тощо), проте велике значення мають 
особистісні властивості, позначені маркером суб’єктивності.

Першорядну роль у процесі будь-якої діяльності відіграє емоційний стан лю-
дини. Повага та гуманне ставлення до студента, цікаві творчі завдання, не позбав-
лені індивідуально-особистісного орієнтира, чітке визначення мети й результатів 
роботи створюють на занятті позитивну атмосферу, сприятливий для навчання 
мікроклімат. 

Вивчення правопису вимагає наполегливості й терпіння. З урахуванням великої 
кількості правил і винятків допускання помилок є неуникним. У цьому випадку мис-
лення як «процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предме-
тів і явищ у їх істотних зв’язках і відношеннях» має вирішальне значення, адже в ході 
мисленнєвих операцій помилкова думка може бути тільки проміжним етапом, який 
«спровокує» більш активний і продуктивний пошук правильної відповіді [1, 354]. Го-
ловне, щоб проблема помилки не була сприйнята студентом як однозначний показник 
низького рівня знань. У такій ситуації дієвим є вироблення адаптивної реакції на не-
успіх, завдяки якій студент спокійно реагує на труднощі й докладає ще більше зусиль 
для досягнення кращих результатів. Зрозуміло, що така емоційна оцінка обстановки 
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залежить і від самого студента, але викладач має можливість ставити акценти і таким 
чином впливати на думку вихованця.

Якщо ж принцип дії вибудовувати за іншим алгоритмом, можна опинитися пе-
ред загрозою вивченої безпорадності. Це психологічний стан, що включає порушення 
безпосередньо в мотивації, а також у когнітивних та емоційних процесах, виникає 
внаслідок пережитої суб’єктом непідконтрольності [2, 63].

Вважаємо, що основними причинами особистісної безпорадності є:
1) екологічна ситуація (неякісне харчування, забруднене довкілля, тотальна урба-

нізація, скорочення генофонду рослинного й тваринного світу, стихійні лиха тощо);
2) життєві події (проблеми в сім’ї, втрата близької людини, фінансово-матеріальна 

скрута або повна забезпеченість та ін.); 
3) суспільні настрої (безробіття, високий рівень злочинності, умови надзвичайно-

го стану, комендантська година тощо);
4) вплив соціального оточення (погані стосунки з батьками, непорозуміння з одно-

класниками, відсутність друзів; абсолютне визнання серед однолітків, легкі, постійні 
успіхи в школі та ін.);

5) особистісні характеристики (мовчазливість, відстороненість, закритість, не-
впевненість або самовпевненість).

На основі дослідів американський психолог М. Селігман зробив висновок, що ви-
вчена безпорадність проявляється в трьох видах дефіциту: 1) нездатність діяти (ініці-
ювати відповіді); 2) нездатність навчатися; 3) емоційні розлади [2, 64]. Причому цей 
дефіцит, за аналізом вищезазначених причин, може бути спровокованим не тільки 
труднощами чи негативними подіями, але й надмірним успіхом та відчуттям задо-
волення всіх потреб.

Висновки. Отже, засвоєння правописних норм – складний інтегративний процес 
утворення асоціацій, вибудуваний на співвіднесенні принципів правопису та рівнів 
оволодіння писемним мовленням. Бачимо, що, позитивний мікроклімат, сприятлива 
атмосфера на занятті є надзвичайно важливою умовою успішного навчання право-
пису. Основними критеріями рівня знань студентів є потужна мотивація, високий 
пізнавальний і теоретичний інтерес, загальний емоційний стан, у якому особли-
во негативні наслідки має особистісна безпорадність, що призводить до пасивного 
споглядання, відстороненості, низького рівня продуктивності. Перспективним вва-
жаємо детальніший аналіз цього феномену, розгляд емоційний станів тих, хто на-
вчається, пошук способів вирішення проблеми низького рівня культури писемного 
мовлення.
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КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ГІПЕРТЕКСТУ 
У КОМП’ЮТЕРНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню комплексної методики вивчення гіпертексту 
в комп’ютерному дискурсі як єдиного цілого та його окремих одиниць. Аналіз дослі-
дження дозволив уніфікувати основні характеристики гіпертексту. Виокремити осно-
вні методики дослідження гіпертексту та обрати методики подальшого дослідження 
комп’ютерного тексту як моделі комп’ютерного світу. Особливу увагу ми приділяємо 
структурі, стратифікації комп’ютерного дискурсу та класифікаційним критеріям дру-
гого, третього вебу. Виділяємо креалізованість семантичного третього вебу як основну 
проблему для його аналізу.

Ключові слова: гіпертекст, комп’ютерний дискурс, креалізованість тексту, лінгвістичний 
аналіз, методики моделювання та конструювання.

Літ. 27.

Olha KOTOVSKA,
Senior Lecturer of English Philology Department

The Faculty of Foreign Philology
M. Drahomanov National Pedagogical University 

(Ukraine, Kyiv) kot-o-v@yandex.ua

COMPLEX ANALYSIS METHODOLOGY OF HYPERTEXT 
IN COMPUTER DISCOURSE

The article investigates the integrated method of studying hypertext in the computer discourse as a 
whole and its individual units. The analysis of the study helped to standardize the main characteristics 
of hypertext, also to identify the main methods of study of hypertext and to choose techniques for 
further study in computer text as the model of the computer world. Special attention was payed to 
the structure and stratifi cation of computer discourse and the classifi cation criteria of the second 
web and the third web. Basic characteristics for the linguistic analysis of the fi rst, second and third 
web were determined. Creolese оf the third semantic web and basic problems for its analysis were al-
located. In this article we consider the main goals of discourse analysis of computer text and genre 
features typology of hypertext communications. As a result, we come to the conclusion that a special 
kind of discourse is a computer discourse, analyzed with the help of traditional for linguistic research 
methods. The main methods of hypertext study are the method of linguistic analysis, discourse analysis 
of computer text and analysis of genre formats. Further investigation of hypertext will be analyzed by 
using a transformational analysis, modeling technique, method, design of hypertext as a model of a 
possible world.

Key words: hypertext, computer discourse, creolese text, linguistic analysis, modeling technique, 
method of design.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА ГИПЕРТЕКСТА 
В КОМПЬЮТЕРНОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена исследованию комплексной методики изучения гипертекста компьютер-
ного дискурса как единого целого и его отдельных единиц. Анализ исследования позволил унифи-
цировать основные характеристики гипертекста. Выделить основные методики исследования 
гипертекста и выбрать методики дальнейшего исследования компьютерного текста как модели 
компьютерного мира. Особое внимание мы уделяем структуре и стратификации компьютерного 
дискурса и классификационным критериям второго, третьего веба. Выделяем креализованость 
третьего семантического веба как основную проблему для его анализа.

Ключевые слова: гипертекст, компьютерный дискурс, креализованость текста, лингвисти-
ческий аналіз, методы моделирования и конструирования.

Лит. 27.

Постановка проблеми. Комп’ютерний дискурс є новою рисою у вигляді мови [18], 
однією з його конститутивних ознак є гіпертекст [6]. В сучасному мовознавстві істотно 
змінилась лексична та синтаксична організація комп’ютерного тексту [7; 8], тому про-
блемою сучасних дослідників прикладної лінгвістики є уніфікувати методики аналізу 
спрямовані на вивчення гіпертексту в комп’ютерному світі. Порушене питання потре-
бує глибокого i ретельного осмислення обґрунтовуючи актуальність i перспективність 
даного дослідження. 

Аналіз досліджень. Комп’ютерний дискурс аналізується [2; 6; 10; 11; 12; 17] за до-
помогою традиційних для лінгвістики дослідницьких методів: 1) аналіз дискурсу (дис-
курсологія) [3; 10; 17; 20]; 2) дистрибутивний та трансформаційний аналізи [ 13; 17]; 
3) конверсаційний аналіз [16; 17]; 4) традиційний та критичний дискурс-аналізи [16; 
25; 26; 27].

Методики аналізу гіпертексту: лінгвістичний аналіз [7; 8], дискурс-аналіз 
комп’ютерних текстів [2; 5], аналіз жанрових форматів [17], дають можливість 
окреслити корелятивну структурованість гіпертексту та насиченість різноманітними 
гіперзв’язками та гіперпосиланнями.

Для подальшого дослідження гіпертексту як моделі комп’ютерного світу, ми оби-
раємо наступні методики в три етапи: 1) на першому етапі – методику трансформацій-
ного аналізу [13; 17; 18]; 2) на другому етапі – методику моделювання [1; 2; 21]; 3) на 
третьому етапі – конструктивний метод [1; 4; 7; 9; 21].

Метою даної статті є: визначити конститутивні ознаки комп’ютерного дискурсу; 
виокремити основні методики дослідження гіпертексту в комп’ютерному світі; описати 
основні особливості жанрової типології гіпертекстової комунікації; окреслити класифі-
каційні критерії для аналізу гіпертексту другого та третього вебу.

Виклад основного матеріалу. Дискурс-аналiз звертається насамперед до усних і 
письмових форм мовної комунікації у природних умовах «реального світу». М. Макаров 
наголошує: «Дискурс-аналіз iдейно тримається на трьох китах – трьох найважливiших 
категорiях: дiї, (по)будовi та варiативностi. Коли люди щось говорять або пишуть, вони 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   171

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Êîòîâñüêà Î. Êîìïëåêñíà ìåòîäèêà àíàë±çó ã±ïåðòåêñòó...

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

тим самим здiйснюють соцiальні дiї. Конкретнi властивостi цих соціальних дiй визна-
чаються тим, як усний дискурс чи письмовий текст побудованi, за допомогою яких 
саме ресурсiв, вiдiбраних мовцем з усього розмаїття мовних засобів, функцiональних 
стилiв, риторичних прийомiв тощо. З одного буку, цiкавим є сам процес побудови дис-
курсу. З iншого боку, оскiльки усний дискурс чи письмовий текст вплетенi до живої 
тканини соціальної дiяльності та мiжособистісної взаємодії, їхня варiативність утiлює 
особливостi рiзних соцiально-дiяльнiсних контекстiв i намiрiв авторiв» [16, 81].

За З. Харрисом, аналiз дискурсу може реалiзовуватись за допомогою методик 
лiнгвiстичного дослiдження структурного методу: дистрибутивного та трансформа-
ційного аналізів [11].

Дистрибутивний аналіз, як зазначає М. Кочерган, «опирається на положення, про 
те, що різні мовні елементи мають різне оточення (дистрибуцію). Оскільки оточення 
кожного елемента є своєрідним, специфічним, неповторним, то на його основі можна 
докладно вивчити досліджуваний мовний елемент…Маючи текст ми можемо вивчати 
дистрибутивні властивості мовної одиниці (звука, морфеми, слова)» [13, 13–14].

Суть трансформаційного аналізу М. Кочерган визначає в тому, що мовні одиниці 
мають здатність чи нездатність трансформуватися на інші одиниці. «Трансформаційний 
аналіз знайшов практичне застосування в прикладній лінгвістиці…(різні синтаксичні 
конструкції трансформуються в основу, інваріантну, а вже інваріантні перекладаються 
на іншу мову)» [13, 15].

Підґрунтям аналізу дискурсу О. Селіванова вважає – конверсаційний аналіз [17, 
627], представлений сукупністю процедур емпіричного дослідження діалогічного усно-
го розмовного мовлення.

На початку застосування конверсаційного аналізу увага дослідників була при-
кута насамперед до опису правил і порядку ведення розмови, зокрема, до зміни 
iнтерактивних ходiв, що описувалися в результатi вивчення живого мовлення [17, 628]. 
Згодом конверсаційний аналiз почав дослiджувати стандартизованi форми ведення роз-
мови, зумовленi вiдповiдними зразками соцiальних дiй, специфiку й екстралiнгвальнi 
чинники переходу вiд одного мовленнєвого ходу до iншого, а також моделювати та про-
гнозувати перебiг спiлкування, можливостi управлiння поведiнкою партнера. Процеду-
ри конверсаційного аналiзу спрямовуються на обґрунтування вибору мовцями мовних 
i немовних засобiв спілкування з урахуванням наявних в адресата попереднiх знань 
й очiкувань, а також на пояснення можливих порушень змiни комунiкативних ролей, 
переходу вiд одного ходу до iншого [17, 628].

Як зазначає О. Селіванова, конверсаційний аналіз передбачає характеристику трьох 
категорій спілкування: макрорiвня (фаз розмови, головних i другорядних топiкiв), 
промiжного рiвня (крокiв, або реплiк) i мiкрорiвня (засобiв рiзних мовних рiвнiв, що 
беруть участь у створеннi мовленнєвого акту). Спiлкування розглядається як обмiн 
або взаємний обмiн (exchange оr interchange) двох активних учасникiв, кожен iз яких 
здiйснює вибiр однiєї з кiлькох альтернативних дiй, що приводить до створення спри-
ятливих або несприятливих умов їхньої взаємодiї. Такий вибiр зумовлює вiдповiдний 
комунiкативний хiд, який може накладатися на відповідний мовленнєвий акт, хоч і не 
збігатися з ним [17, 628]. Комунікативний хід має три частини: перша встановлює від-
ношення до попереднього ходу, друга передає зміст ходу, заради якого він здійснюється, 
третя встановлює відношення до наступного ходу [17, 628].

Традиційний дискурс-аналіз нерідко відмежовують від конверсаційного аналізу на 
підставі методологічної відмінності. Наприклад, С. Левінсон, надаючи перевагу кон-
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версаційному аналізові, заперечує дискурс-аналіз як misconceived (помилковий) [26, 
288]. Шифрін, вважає, що конверсаційний аналіз може розглядатися як складник дис-
курс-аналізу й успішно інтегруватися з останнім у межах дискурсології [27]. Спільни-
ми проблемами конверсаційного аналізу й аналізу дискурсу є спосіб технічного запису 
текстів і стандартизація способів перенесення звукового образу на папір (транскри-
бування); обсяг теоретичної вибірки матеріалу, достатній для висновків про реальне 
функціонування мови в різних соціумах; спосіб запису невербальних складників спіл-
кування та загальної композиції.

Напрям критичного дискурс-аналізу, орієнтований на емпіричне дослідження відно-
шень між дискурсом і соціальним та культурним станом суспільства, а також їхнім роз-
витком [17, 629], сформувався під впливом функціонального структуралізму Дж. Фьор-
са, який поєднував функціональне вивчення мови з аналізом чинників особистості та 
суспільства [24]; культурно-соціологічної теорії, поєднання дослідження мовної кому-
нікації з методиками етнографічної польової роботи. Головними положеннями критич-
ного дискурс-аналізу О. Селіванова визначає такі: 1) процеси творення текстiв i їхнє 
споживання вiдтворюють та змiнюють соцiум i культуру; 2) дискурс не лише сам тво-
рить соцiальний свiт, а й соцiальнi практики творять дискурс; 3) фiзичнi об’єкти набува-
ють певного значення завдяки дискурсу; 4) суб’єкт є децентрованим, його дискурсивнi 
вияви визначає панiвний дискурс, що залежить вiд панiвної iдеологiї влади; 5) суб’єкт 
здатний дiяти креативно й перетворювати соцiальнi практики та дискурси через кри-
тичний перегляд установлених панiвним дискурсом значень [17, 629–630].

Критичний дискурс-аналiз ґрунтується на фiлософськiй концепцiї М. Фуко щодо 
влади як сили, що створює суб’єктів й агентів дій [25], а також на положеннях лінгвіс-
тичної філософії щодо сприйняття реальності на підставі мови, яка не лише відображає 
реальність, а й конструює її. Головним представникoм цього напряму аналізу дискурсу 
є Т. Ван Дейк, який очолює соціокогнітивну течію критичного дискурс-аналізу; та ви-
ходить із концепцій британської традиції, що зосереджена на вивченні мови політики, 
вираженні в мові ідеологічних і політичних уявлень [22].

Проблемами дискурс-аналізу залишаються структура та стратифікація дискурсу, 
встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів. Слідом за О. Галічкіною, ми ви-
діляємо комп’ютерний дискурс як окремий вид дискурсу, дослідниця визначає його як 
«спілкування в комп’ютерних мережах», та визначає такі коститутивні ознаки: 1) елек-
тронний сигнал як канал спілкування; 2) віртуальність; 3) дистантність, тобто розділ 
у просторі й часі; 4) опосередкованість (здійснюється за допомогою технічних засо-
бів); 5) високий ступень проникнутості; 6) наявність гіпертексту; 7) креалізованість 
комп’ютерних текстів; 8) за перевагою статусної рівноправності учасників; 9) передачу 
емоцій, міміки, почуттів за допомогою «смайликів»; 10) комбінацію різних типів дис-
курсу; 11) специфічну комп’ютену лексику [6, 59].

Комп’ютерний дискурс та спілкування в ньому, як зазначає О. Галічкіна, характе-
ризується наявністю гіпертексту. Дане поняття, що з’явилося порівняно нещодавно, 
виникло в зв’язку з вивченням електронних текстів [6, 58]. О. Галічкіна виокремлює 
гіпертекст як одиницю комп’ютерного дискурсу [6, 59].

Методику лінгвістичного аналізу гіпертексту досліджує у своїй роботі Олена Го-
рошко, авторка виділяє чотири основних етапи, коли відбувалося чи буде відбуватися 
ймовірне парадигмальне зрушення у розвитку концепцій комп’ютерного дискурсу [7, 
15]. Перший, зазначає дослідниця, – це етап народження Інтернету як такого, як «сукуп-
ності мережевих технологій». Другий – це створення Глобальної павутини або першого 
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вебу, тобто коли з’явилася можливість колективного доступу до контенту Мережі вели-
кої кiлькостi користувачiв. Третій – це виникнення концепцiї другого веба i посилений 
розвиток контенту в Iнтернетi. Четвертий – це розробка, буквально на наших очах, 
концепцiї семантичностi третього веба, коли користувачi самi оцiнюють i рекоменду-
ють створюваний ними ж контент [7, 15].

Перехiд у розвитку гiпертексту, як описує Харгадон, вiд статичного пасивного 
першого вебу, контент якого створювався професійно iнтернет-спільнотою i практич-
но не пiдлягав змiнам, другого вебу, був зумовлений низкою факторiв – економiчних, 
технологiчних, соцiальних. В цьому другому вебі контент став генеруватися користу-
вачами, а до його коректури отримав доступ практично будь-який користувач – його 
читач, i така правка одночасно могла проводитися необмеженою кiлькiстю осiб, що в 
результатi викликало необхiднiсть розробки iнших пiдходiв у розвитку Мережi [19]. 
О. Горошко пiдкреслює, що хоча у концепцiї другого вебу немає чiткого визначення, 
можна видiлити деякi загальнi риси комунiкативних сервiсiв, якi вiдносяться до дру-
гого вебу: швидке створення контенту користувачiв; можливiсть миттєвого i одночас-
ного редагування; спiльна робота над будь-яким текстом або проектом; можливiсть 
практично постiйного спiлкування; зберiгання великих обсягiв iнформацiї безпосеред-
ньо в Мережi, а не на електронних носiях; легкiсть в роботi з контентом; поширення 
iнтерфейсів, дружнiх для користувачiв; посилення аудiовiзуального (креалізованого) 
формату передачi i представлення даних; змiшання меж мiж приватним i публiчним 
в Iнтернетi, коли традиційна приватна iнформацiя стає публiчною i доступною всiм 
бажаючим [8].

Таким чином, як описує Олена Горошко, другий веб «…створив такі можливості 
для комунікації і роботи в Інтернеті, які ініціювали народження особливого типу тек-
сту, викликані середовищем і тими умовами, де ця подія відбулася. І цей гіпертекст 
стали відрізняти підвищенням рівня як колективного співавторства, так і співредактури 
тексту, високий рівень креалізації і гібридизації (поєднання вербальних і невербаль-
них елементів, а також різних жанрів, сервісних платформ та інше в рамках одного 
веб-ресурсу), легкість оновлення змісту, зростаюча роль аудіовізуальної інформації при 
його створенні та сприйнятті, а, отже, розумінні» [8].

Як відповідь на перенасиченість і перенавантаженність Інтернету непрофесiйним 
контентом, в 2007 році виникає iдея третього – семантичного вебу, в якому передбача-
ється, що користувач, який до цього одноосiбно був залучений в процес формування 
контенту, вiдтепер не тiльки створює його, але й має основних партнерiв в цiй колектив-
ній творчостi, якi йому допомагають (експерти напрямкiв) – мережевi лiдери думок, якi 
професійно формують i вiдстежують контент. У семантичному вебі статус користувача 
може бути змінений на експертний, так само як і форма співпраці творця контенту і 
платформи [21]. 

Всi вищезазначені концепції розвитку вебу, як трактує Лутовінова, призвели до ви-
никнення особливого гіпертексту, який відрізняється високою ступінню креалізованос-
ті, гібридності, інтерактивності і динамічності [15, 54]. Більш того, цей текст функціо-
нує в комп’ютерному світі або в умовах протікання комунікативного процесу в серед-
овищі, що постійно змінюється, з варіативним обсягом інформації у креалізованому 
гіпертексті. Також для цього нового типу гіпертексту стає характерним [7, 17]: висока 
значимість параграфемних засобів та розширення можливостей їх вибору («візуальний 
дизайн» тексту (шрифт, колір, розміщення текстової інформації на електронній сторінці 
та способи навігації по ній)); компактне зберігання великих об’ємів різної семіотичної 
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інформації, включаючи текстову; часові особливості розгортання тексту перед кому-
нікаторами (стрічка чату, форуму або послідовність коментарів у блозі); можливості 
постійної правки тексту і колективне авторство багатьох текстів, розміщених у мережі 
Інтернет; здійснення практично миттєвого тиражування текстового матеріалу, висока 
швидкість розповсюдження та редагування гіпертексту; одночасна робота з текстом ве-
ликої кількості людей; висока ступінь інтеграції тексту в інші семіотичні системи [8; 9].

Для аналізу гіпертексту першого, другого та третього вебу О. Горошко визначає на-
ступні характеристики: 1) довжина текстового обсягу мережевого ресурсу, що входить 
в гіпертекстовий простір; 2) кількість текстів, що входять в гіпертекстовий простір на 
стартовій сторінці веб-ресурсу; 3) кількість вхідних і вихідних гіперпосилань з гіпер-
текстового простору; 4) показник ступеня креалізованості тексту, який розрахований на 
відношення кількості довжини тексту до кількості візуальної інформації, що міститься 
на даному ресурсі (візуальна інформація вимірюється в файлових одиницях) [7, 17].

Дослідження лінгвістичного аналізу гіпертексту, яке описує О. Горошко, показало 
наступне: 1) другий гіпертекст має найвищий показник рівня посилань інтегрованості 
в світовий веб, оскільки саме з них «виходить» і «входить» найбільша кількість гіпер-
посилань; 2) найоб’ємніші гипертексти властиві першому вебу; 3) найвищий показник 
рівня креалізованості у гіпертекстів семантичного вебу; 4) у гіпертекстах другого вебу 
міститься найбільша кількість внутрішніх гіперпосилань і текстів, що утворюють єди-
ний гіпертекстовий простір того чи іншого домену; 5) гіпертексти другого вебу мають 
найбільш насичену колірну палітру [7, 17].

Серйозну проблему у методиці лінгвістичного аналізу, як зазначає О. Горошко, ви-
кликає висока ступінь креалізованості гіпертекстів [7, 17].

Методологічною базою дискурс-аналізу комп’ютерних текстів, який описує в сво-
єму дослідження Є. Волкова, стали основоположні принципи розуміння мови як соціо-
культурного феномена. Методологія дослідження гіпертексту комп’ютерного дискурсу 
розроблена недостатньо, тому Є. Волкова описала типологію та етичні риси мовної та 
культурної свідомості, сформулювала основні положення теорії комп’ютерного дискур-
су в рамках міжкультурної комунікації; розглянула феномен взаємовідношення мови і 
культури в рамках нового виду комунікації – комп’ютерного [5, 28].

Описуючи основні положеннях теорії та методологічної бази, Є. Волкова, трактує 
метод дослідження дискурс-аналізу комп’ютерних текстів – ДАКТ як міждисциплінар-
ний метод аналізу комп’ютерної комунікації, предметом якого є мова як така і мова 
у використанні в комп’ютерному середовищі. Під поняттям «мова в її використанні» 
(language in use) розуміється «мова як продукт акту комунікації» або «мова у письмо-
вій або усній формі, що використовується для досягнення прагматичного значення», 
комп’ютерного дискурсу [5, 29].

Розглянемо далi два типи змінних, за якими А. Баранов та Є. Волкова проводи-
ли аналіз: змінні способи передачі інформації – технічні параметри комп’ютерної 
комунiкаційної системи, включаючи дизайн iнтерфрейсу, i змiннi ситуацiйнi 
властивостi соцiального контексту, в якому проходить комунiкацiя. Змiннi способу 
передачi iнформації включають в себе: синхроннiсть; одиницю передачi (знак, повідо-
млення); розмiр повiдомлення; канал комунiкації; анонiмнiсть повiдомлення; фільтри; 
цитованiсть і т. д. Ситуацiйнi змiннi включають в себе: структуру участi в комунікації; 
характеристики учасникiв; мету; тему; тон; норму; лингвiстичний код [2; 5].

У рамках ДАКТ дослiджуються наступнi структури, за Є. Волковою: 1) лiнгвiстичнi 
– типографiя, орфографiя, вибiр слова, структура пропозицiї, організація повiдомлення; 
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2) смисловi значення символiв, слiв, висловлювань, дiалогів тощо; 3) інтеракційні – по-
рядок обміну висловлюваннями, канали передачi, способи пiдтримання розмови, зага-
сання теми; 4) соцiальнi – маркери iдентичності, приналежнiсть до групи, гумор та гра, 
пiдтримання iмiджу, конфлiкт, впливовість в розмовi і т. д.

«ДАКТ, що грунтується на класичному дискурс-аналізі, є новим методом, спрямо-
ваним на вивчення нового типу дискурсу – комп’ютерного»[5, 30] i дає поштовх для 
окреслення наступної методики, а саме методики аналізу жанрових форматів.

Функціональний метод, сформований Л. Компанцевою у межах когнітивно-прагма-
тичного підходу, дозволив звернутися до дискурс-аналізу розробити методику аналізу 
жанрових форматів гіпертексту [11, 14].

Здійснений аналіз жанрових форматів гіпертексту, який описує Л. Компанцева, 
дозволив виділити такі когнітивно-прагматичні й лінгвокультурологічні особливос-
ті жанрової типології комунікації: 1) комунікативні цілі мовних жанрів віртуального 
спілкування можуть бути різними, але всі вони тісно пов’язані з прагматичними уста-
новками відвідувачів Мережі, націленими, передусім, на самовираження й самопре-
зентацію особистості; 2) концепція адресата, який займає активну позицію по відно-
шенню до мережевої комунікації й гіпертексту, значуща для всіх віртуальних мовних 
жанрів. Адресат не тільки визначає своє ставлення до комунікації, але й моделює 
різні комунікативні стратегії: зеппінг (формування інформаційної палітри перескока-
ми в гіпертекстових посиланнях), блукання Мережею, ігнор (відмова від спілкуван-
ня з яким-небудь користувачем тощо). Учасники віртуального спілкування, мережеві 
співтовариства як цілісні комунікативні системи можуть бути осмислені з позицій 
прагмалінгвістики [11, 14].

На основі аналізу жанрових форматів Л. Компанцева, окреслює основні характе-
ристики гіпертексту [11, 15]: 1) віртуальне спілкування здебільшого позбавлене без-
посередніх контактів, тому мовна активність учасників має яскраво виражений пре-
зентативний характер. Роль мовчазного учасника завжди семіотична: користувач, 
увійшовши до того або іншого чату, віртуальної конференції тощо, може довгий час 
дотримуватися статусу інкогніто, спостерігаючи ситуацію спілкування й не вступаючи 
в процес комунікації. Мережеві співтовариства і модератори достатньо суворо стежать 
за дотриманням мережевих норм спілкування, порушники або втрачають рейтинг в акті 
комунікації, або виключаються з мережевого співтовариства, або набувають високого 
особистісного статусу. 2) »Роззяви» і «підслухувачі» (визначення В. Карасіка [10]) – мо-
дель когнітивної представленості початківців мережі, які прагнуть пройнятися ідеями 
того або іншого віртуального співтовариства, оволодіти всіма нюансами жанру вірту-
ального спілкування. Актуалізація особистісної позиції в Інтернеті завжди свідчить про 
психологічне самовизначення й самореалізацію особистості [11, 15]. 3) Ознака ступеня 
популярності тієї людини, що говорить, не є релевантною для початку спілкування в Ін-
тернеті. Віртуальні знайомі в реальному світі можуть володіти абсолютно іншими ста-
тусними характеристиками, ніж їхні віртуальні особистості. Психологічна розкутість, 
відчуття вседозволеності, анонімність, обумовлені віртуальністю ситуації спілкування, 
послаблюють суворі статусно визначені межі представництва. 4) У віртуальному про-
сторі адресат може визначатися за ознакою мовного жанру. У художніх текстах (або 
таких, що претендують на художність), які створюються в Мережі, тип адресата ви-
значається соціальними, дискурсивними, психологічними, когнітивно-комунікативни-
ми характеристиками. Виникає ситуація загальної адресованості й емпатії (прикладом 
може бути Живий Журнал). 5) Виділення адресата за ознакою кількості (спілкування 
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сам на сам, у численному чаті або у віртуальній кімнаті, віртуальні конференції) є од-
ним з визначальних жанрових параметрів [11, 15]. 

Головною характеристикою гіпертексту, на думку дослідниці, є не протяжність, а 
корелятивна структурованість, насиченість різнорітними зв’язками: 1) комунікативна 
ситуація віртуального простору динамічна й схильна до швидкої переакцентуації. Гі-
пертекст дає змогу для швидкого перемикання з одного віртуального жанру на іншій, 
для змішування жанрів різних сфер. 2) Мовні жанри, що існують в реальній дійснос-
ті, використовуються й у комп’ютерному дискурсі, в якому вони зазнають різних мо-
дифікацій. Користувачі з перших хвилин Інтернет-комунікації визначають її жанрову 
форму, прогнозують можливу композицію й обсяг. Комфортне перебування в Мережі 
безпосередньо пов’язане з умінням користувача володіти й орієнтуватися у віртуальній 
реалізації мовних жанрів [11, 15].

Досліджуючи комплексну методику вивчення гіперексту як моделі комп’ютерного 
світу, на першому етапі дослідження ми обираємо методику трансформаційного ана-
лізу, яку М. Кочерган трактує як компонент структурного методу [13, 13]. О. Селівано-
ва – як головний спосіб аналізу мови у структуралістській парадигмі представлений 
різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ як варіантів складників 
цілісної системи мови – інваріантів, які перебувають у жорстко детермінованій вну-
трішній ієрархії відношень. Він служить пізнанню внутрішньої організації мови як сис-
теми із притаманними їй інваріантними елементами, що в мовленні співвідносяться з 
регламентованими конкретними реалізаціями; відношеннями між елементами, які впо-
рядковують елементи в ієрархію мовних рівнів [17, 56].

Методика трансформаційного аналізу спрямована на вияв схожості й відмінності 
між синтаксичними конструкціями шляхом установлення правил перетворення їхніх 
ядерних структур і набору таких трансформацій за умови збереження лексичного скла-
ду конструкцій і синтаксичних зв’язків їхніх складників. Трансформаційний аналіз за-
стосовується у словотворі при встановленні твірних дефініцій (синтагм, речень) слів 
за умови синтактикоподібності дериваційних процесів; у лексичній семантиці – для 
розмежування нюансів значень слів; у граматичній семантиці – для характеристики на 
підставі трансформаційного потенціалу морфологічних і семантичних ознак лексем, 
належності їх до певних класів і розрядів; у прикладній лінгвістиці, зокрема, у машин-
ному перекладі і т. ін. [17, 57].

Метод моделювання описує О. Селіванова як сукупнiсть способiв iдеалiзацiї й 
абстрагування, з метою мисленнєвого й формалiзованого представлення (оригiналiв) 
дослiдження та вивчення на пiдставi цього представлення вiдповiдних явищ, 
ознак, процесiв, зв’язкiв, передбачення та з’ясування закономiрностей iснування й 
функцiонування об’єктiв. Моделювання застосовується за умови неможливостi чи 
ускладненостi дослiдження оригiналiв у природному середовищі для визначення їхнiх 
характеристик, оптимiзацiї управлiння й користування об’єктами [17, 50]. Моделлю є 
будь-яка система в нашому випадку – гіпертекст, що має мисленнєве представлення, 
матерiально реалiзується i має здатнiсть замiщати об’єкт дослiдження так, щоб його 
вивчення надало нову iнформацiю про цей об’єкт. Метод моделювання попри всю 
його універсальнiсть має певнi обмеження. Ю. Апресян пiдкреслює, що успiшно мо-
делюються тi властивостi об’єкта, якi пов’язанi з його структурною органiзацiєю. Він 
окреслює моделi мовленнєвої дiяльностi, моделi дослiдницької дiяльностi лiнгвiста та 
метамоделi, об’єктом моделювання яких є вже наявний лiнгвiстичний опис [1, 79, 99–
113]. А. Баранов характеризує такi типи моделей теоретичної лiнгвiстики: компонентнi 
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(iз чого складається об’єкт); прогностичнi (передбачують поведiнку об’єкту у рiзних 
обставинах); iмiтувальні (зовнiшня поведiнка об’єкту); дiахронiчнi (як і чому змінюєть-
ся об’єкт із плином часу) [2, 9].

На третьому етапі дослідження ми будемо використовувати конструктивний ме-
тод, який передбачає побудову й конструювання об’єкта дослідження у вигляді спро-
щеної, гіпотетичної абстрактної схеми гіпертексту. Mетод моделювання глибинних 
синтаксичних структур, установлення трансформацій та обмежень на них, принципів і 
параметрів уродженої бази мовних знань, моделювання позиційних схем сучасного се-
мантичного синтаксису, рольової граматики Ч. Філлмора [23], концепцій логічного ана-
лізу мови. У лінгвістичній семантиці застосовуються конструктивні методики інтерпре-
тації значення за допомогою визначення елементарних складників і зв’язків між ними 
(семантичних графів), прийомів комбінаторики слів [1], семантичних примітивів [4], 
моделей когнітивної семантики [22]. У сучасній когнітивній і комп’ютерній лінгвістиці 
цей метод застосовується на підставі знакових символьних кодів логіки й математики, 
різних метамов мовознавства використовуються методики конструювання предикатно-
актантних рамок у відмінковій граматиці Ч. Філлмора [23], моделювання предикатно-
аргументних структур, пропозицій, позиційних схем у семантичному синтаксисі й ло-
гічному аналізі природної мови, фреймів [23], схем, сцен, скриптів, сценаріїв і графів 
концептуальних залежностей, концептуальних графів, методики семантичного портре-
тування [1], ситуаційного й семантичного представлення інформації в автоматизованих 
системах синтезу й розпізнавання природної мови [1; 17; 23].

Висновки. Отже враховуючи вищесказане, можемо зробити висновки, що особли-
вий вид дискурсу – комп’ютерний, аналізується за допомогою традиційних для лінгвіс-
тики дослідницьких методів, які дозволяють розглядати комп’ютерний дискурс як єди-
не ціле та його окремих одиниць: 1) як єдине ціле: традиційний та критичний дискурс-
аналізи; 2) за окремими одиницями: дистрибутивний та трансформаційний аналізи 
сформовані у межах структурного методу; 3) як єдине ціле та за окремими одиницями: 
конверсаційний аналіз. Основними методами дослідження гіпертексту сучасні дослід-
ники обирають: метод лінгвістичного аналізу (який розглядає перший, другий, третій 
типи гіпертексту), дискурс-аналіз комп’ютерних текстів та аналіз жанрових форматів 
запропонований. Подальше дослідження гіпертексту буде аналізуватися за допомогою: 
трансформаційного аналізу, методики моделювання, методу конструювання гіпертек-
сту як моделі можливого світу.

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в створенні типології гіпертек-
сту на основі класифікаційних критеріїв, а також гіпертексту як моделі можливого світу. 
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У статті установлено словотвірну парадигматику відсубстантивних дієслів української 
мови з дериваційним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою», 
зокрема простежено належність дериватів до двох морфологічних зон – субстантивної та 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМАТИКА 
ОТСУБСТАНТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 

С ДЕРИВАЦИОННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ «ПРЕБЫВАТЬ В СИХИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ, НАЗВАННОМ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОСНОВОЙ»

В статье установлена словообразовательная парадигматика отсубстантивных глаголов 
украинского языка с деривационным значением «пребывать в психическом состоянии, названном 
производящей основой», в частности прослежена принадлежность дериватов к двум словообразо-
вательным зонам – субстантивной и вербальной, в пределах каждой зоны установлен континуум 
словообразовательных значений, определён набор словообразовательных средств для их реализации, 
названы факторы, которые предопределяют словообразовательное поведение вершинных глаголов. 

Ключевые слова: словообразовательная парадигма, словообразовательная зона, словообра-
зовательное значение, словообразовательный формант, производящая основа, семантическая по-
зиция, отсубстантивный глагол, дериват, девербатив.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Дослідження породжувальної здатності твірних основ слів 
різної частиномовної належності, зумовленість цієї здатності різними мовними й по-
замовними чинниками, з’ясування причин нереалізації певної семантичної позиції є 
основними завданнями основоцентричної дериватології, розвиток якої в останні де-
сятиріччя особливо активізувався. Засобом систематизації похідних слів, адекватним 
засадничим принципам основоцентричного підходу, стала словотвірна парадигма як 
комплексна словотвірна одиниця, що об’єднує деривати, безпосередньо мотивовані 
тією чи тією твірною основою. 

Аналіз дослідження. В лінгвоукраїністиці на основі дослідження структури кон-
кретних і типових словотвірних парадигм установлено дериваційний потенціал якісних 
прикметників [5], чотирьох кількісно найбільших лексико-семантичних груп іменників 
сучасної української мови, серед яких назви осіб (за професією, соціальним станом, 
внутрішніми ознаками, етнічною та національною належністю), носіїв суспільно-по-
літичних, релігійних, філософських, наукових та інших ідей, назви знарядь та засобів 
дії, назви локативних понять, найменування рослин [3; 4], та деяких менших за обсягом 
семантичних груп, зокрема іменників на позначення знарядь праці, частин тіла, мета-
лів [2], споріднення та свояцтва, рідин, абстрактних понять [10], тварин і рослин [1], 
темпоральних і локативних понять [14; 15]. 

Дієслова української мови на засадах основоцентричного підходу вивчені недостат-
ньо. Обстежено словотвірні можливості твірних основ дієслів зі значенням конкретної 
фізичної дії, спрямованої на створення об’єкта [6] і руйнування об’єкта [11]. Розпочато 
дослідження словотвірної спроможності похідних дієслів, зокрема проаналізовано де-
риваційний потенціал деяких префіксальних дієслів [12; 13], установлено словотвірну 
парадигматику кількісно найбільших груп відсубстантивних, відад’єктивних і відзву-
конаслідувальних дієслів [8; 9]. Проте типологія словотвірних парадигм цих похідних 
дієслів передбачає врахування континууму словотвірних значень дериватів вершинних 
дієслів, об’єднаних і в менші за обсягом лексико-семантичні групи, оскільки їхня сло-
вопороджувальна здатність теж певною мірою детермінує параметризацію типової сло-
вотвірної парадигми.

Мета статті – визначити словотвірний потенціал відсубстантивних дієслів зі 
словотвірним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою».
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Виклад основного матеріалу. Відсубстантивні дієслова зі словотвірним значенням 
«перебувати в психічному стані, названому твірною іменниковою основою», співвід-
носячись з предикатами стану, передають стан людини. Ця семантична особливість, а 
також диференційні ознаки, зокрема своєрідна фазовість, часова локалізованість, па-
сивність ролі суб’єкта, зумовлюють відповідний словотвірний потенціал таких дієслів. 
Вони постали здебільшого двома способами: 1) суфіксальним – за допомогою суфікса 
-ува- / -юва, пор.: гарячкувати, глумувати, гонорувати, горювати, жалкувати, ман-
дражувати, нервувати, печалувати, смуткувати, сумувати, напр.: Довго горювали 
вдови, діти, оплакували своїх наречених дівчата, приречені на довічне дівування (Б. Ти-
хий); Після Василевого весілля смуткувала Марина осінь, смуткувала й зиму, а на різд-
во вже й розвеселилась! (І. Нечуй-Левицький); Сумувала, тужила [Ірина] за Ігорем і 
торопіла від помислів про те, що не може перестати думати про нього (Д. Корній); 
2) суфіксально-постфіксальним, зокрема приєднанням до твірної іменникової основи 
суфіксів -и-, -а-, та постфікса -ся, пор.: глумитися, гоноритися, гніватися, пишатися, 
сумніватися, надіятися, сміятися та ін., напр.: А чим дужче гарячкував і гонорився 
Війтовський, потрясаючи папірцями, чим активніше ми підтримували його, тим на-
стороженішими й підозрілішими ставали вороги (І. Немирович); Переправа монголь-
ського війська була такою стрімкою, що приголомшила навіть найстійкіших, які ще 
вчора сумнівались, чи правильно вчинив воєвода Дмитро… (О. Лупій); …ця жінка, 
наче знала, що вже запізнилась кудись, однак, усупереч обставинам, іще сподівалася 
й надіялася, а тому поспішала (Є. Гуцало). Словотвірний потенціал суфіксальних ді-
єслів відрізняється від можливостей суфіксально-постфіксальних більшою кількістю 
семантичних позицій. 

Типову словотвірну парадигму з вершинними суфіксальними дієсловами сформу-
вали дві морфологічні зони – субстантивна і вербальна. Субстантивна зона є однотип-
ною, оскільки її заповнили лише деривати з транспозиційним словотвірним значенням 
«опредметнений стан», пор.: гарячкування, глумування, гонорування, горювання, жал-
кування, мандражування, нервування, печалування, сумування, смуткування, напр.: Але 
най знає, те її [Анелі] гонорування – порожнє, як мильна булька, що тепер цінять лю-
дей за працю і розум, а не за премудрі словечка і не за те, з якого дому вона походить... 
(Р. Іваничук); Мене, звиклу до незворушного напівсонного спокою Христини Щубри, на 
олімпіадах найбільше вибивала з колії атмосфера загального нервового тіпання і спіт-
нілого мандражування (С. Андрухович); Вже лежу, як на голках, і все з боку на бік від 
нервування перекидаюся (М. Понеділок); …її [Рифки] сірі очі, палаючі якоюсь незакри-
тою радістю, її живі рухи та жести і навіть хід її легкий та голос дзвінкий – все те 
дуже не надавалося до смуткування та охання… (І. Франко).

Більшою за обсягом є вербальна зона, у якій системно представлені темпоративи 
зі словотвірними значеннями «початок перебування в психічному стані», «перебувати 
в психічному стані недовго», «перебувати в психічному стані впродовж обмеженого 
певними відтинками часу» та «кінець перебування в психічному стані»; квантитативи із 
семантикою достатнього перебування в стані та результативи на позначення негативних 
наслідків, спричинених перебуванням у названому психічному стані. Темпоральні мо-
дифікації постали за допомогою традиційних словотворчих засобів. Починальний етап 
експлікує префікс за-, пор.: загарячкувати, загорювати, замандражувати, занервува-
ти, засумувати, засмуткувати, напр.: Параня заметушилася, загарячкувала, одірвала 
ґудзик од кофточки (І. Рябокляч); Аж чи не замандражував я в нахабному освітленні 
юпітерів, – поруч з франтом Вернадою. Праве коліно здуріло – почало тремтіти, під-
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скакувати, довелось на нього й ліктем спертися (М. Кідрук); А Зося знов зажурилась й 
засмуткувала: – Якимцю, серце! мене знов нудьга бере! – промовляла вона, сидячи коло 
вікна та поглядаючи в садок (І. Нечуй-Левицький).

Темпоральне словотвірне значення «перебувати в психічному стані недовго» реа-
лізоване делімітативними дієсловами, утвореними за допомогою префікса по- з уви-
разнювальними прислівниками часу або міри чи без них, пор.: погарячкувати, погоно-
рувати, погорювати, пожалкувати, понервувати, посумувати, посмуткувати, напр.: 
Посумувала-посумувала Леся та знову до шафи, щоб якусь одежину продати, бо й 
обіду не буде (А. Костенко) і – Не гріши, доню. Бачу, як він журиться, сумує, коли тебе 
нема. Боюсь, що посумує, понудьгує отак якийсь час, а потім зірветься чи в п’янство, 
чи в якийсь розбій (М. Стельмах).

Унаслідок поєднання префікса по- з деякими відсубстантивними дієсловами цієї се-
мантичної групи утворюються перфективи, які, зберігаючи лексичне наповнення своїх 
твірних дієслів, передають лише доведення названого ними стану до певної внутріш-
ньої межі, тобто виражають загальнорезультативне значення, пор.: погарячкувати, по-
гонорувати, пожалкувати, понервувати тощо, напр.: – Ми віддаємо належне вашому 
патріотичному намірові. Але якщо ви при цьому погарячкували, піддались загальному 
настроєві, виявили просто юнацьку поспішливість, то ще не пізно забрати заяву на-
зад: ось вона (О. Гончар); Вона [Марія] таке почула вперше, розгубилася, понервувала 
і побігла додому, а плакала від радості (С. Лавренюк).

Від дієслів горювати, сумувати утворені пердуративні деривати прогорювати, 
просумувати, тобто дієслова, що передають стан, тривалість якого обмежена певним 
відтинком часу. Виразником цієї словотвірної семантики послугував префікс про- і 
обов’язковий часовий конкретизатор тривалості стану, напр.: Здається, піввіку прого-
рювали на чужині. Вони йшли назустріч волі, а їм назустріч сунула зима (А. Михайлен-
ко); Вернулась мовчки до хати і просумувала до смерку. Не світила каганця, сиділа коло 
комина, і все ждала, і ждала (І. Цюпа). 

Зрідка пердуративного словотвірного значення надає дієсловам префікс пере-, пор.: 
перегорювала, пересумувала, напр.: …а дітки – одно не говорить, друге не ходить, а 
третє не вміє сидіти, – дрібненькі, догледіти нікому, бо свекруху того-ж таки року, 
як Олеся віддалась, поховали. Пересумує день у роботі, увечері біжить – що там мої 
діточки, як? (Марко Вовчок). За умови відсутності в реченні часового конкретизато-
ра тривалості стану такі дієслова експлікують завершення перебування в психічному 
стані, напр.: Кивнула головою. – Трапилось, – відповіла тихо, спокійно, як людина, що 
вже перегорювала горе своє і зрозуміла, що ніхто нічим їй зарадити не зміг і не зможе 
(К. Базенко); Можливо, він і переболів душею, пересумував, наплакався... Час-бо лікує 
сердечні рани (Н. Фіалко).

У вербальній зоні словотвірних парадигм аналізованих дієслів наявні також дерива-
ти на позначення достатнього перебування в стані, які репрезентують один з різновидів 
квантитативних модифікацій. Вони утворені приєднанням до твірного дієслова конфікса 
на- … -ся, пор.: нагорюватися, нажалкуватися, насмуткуватися, насумуватися, нане-
рвуватися та ін., напр.: Люди раділи з тих змін, що сталися в житті Ганни. – Нагорю-
валася, сердешна, за тим п’яницею несусвітним, то нехай хоч за Байдою порозкошує, – 
говорили вони (Д. Бедзик); – Я їй хотів іще сказати, що я, блукаючи повсюди, насмутився, 
і що вона насумувалася, нажалкувалася, бо не таку пару собі вибрала… (М. Понеділок). 

Результативне словотвірне значення виражають відсубстантивні дієслова з конфік-
сом до- … -ся, який зазвичай надає їм семантики негативного наслідку, спричиненого 



184   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî. Ñîöiàëüíi êîìóíiêàöi³. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

тривалим перебуванням в стані, пор.: доглузуватися, догоноруватися, донервуватися, 
напр.: [Настя]. Додурила до краю, доглузувалася до зав’язки! (М. Кропивницький); До 
декого з панства уже почали навідуватися крамольні думки і здогадки про те, що Річ 
Посполита доскакалася... Допарадувалася... Добалювалася, дочванилася, догонорува-
лася, дознущалася, дограбувалася і ще з півдесятка всіляких «до»... (Б. Бастюк). 

Континуум словотвірних значень дериватів вербальної зони поповнився також за 
рахунок дієслів з комбінованим темпорально-квантитативним значенням починальної 
інтенсивності (так званий аугментативний дієслівний рід [16, 241; 7, 49]). Його експлі-
катором слугує конфікс роз- … -ся, пор.: розжалкуватися, рознервуватися, розсумува-
тися та ін., напр.: Звали її Катерина Йосипівна, і, з’ясувавши причину нашого візиту, 
вона помітно рознервувалася (В. Андрусів); – Я розсумувалася. Мене абсолютно не 
хвилювало те, що любий сказав, що це ще не точно (В. Андрусів).

Типова словотвірна парадигма відсубстантивних дієслів, утворених суфіксально-
постфіксальним способом, теж складається із субстантивної та вербальної зон, але на-
повнені вони менше, ніж відповідні зони типової парадигми суфіксальних дієслів із 
цією ж словотвірною семантикою.

До субстантивної зони ввійшли деривати із суфіксом -нн- на позначення опредмет-
неного стану, пор.: гнівання, пишання, сумнівання, напр.: Ярослав потоптав ту грамо-
ту, довго кипів у той день, але, врешті, вгамувався в молитві, бо й що б помогло йому 
гнівання (П. Загребельний); …спокуса підстерігає і найдобрішого в світі цьому, – пере-
стережися й ти а щонаймудріших на віру і сумнівання, бо велено і мені в цьому світі 
замкнутому лишити однісіньке право на що… (В. Медвідь).

Деривати вербальної зони реалізували лише ввесь континуум темпоральних сло-
вотвірних значень. Виразниками семантичної позиції «початок перебування в психіч-
ному стані» послугували префікси за-, роз-, напр.: загоноритися, загніватися, запи-
шатися, засміятися, засумніватися, розгніватися, розсміятися. За ступенем виражен-
ня цієї темпоральної семантики дієслова об’єднані в три групи. До першої належить 
дієслово засумніватися, яке виражає початковий етап перебування в стані без жодних 
значеннєвих нашарувань, напр.: Остаточно охолонувши, Ігор навіть засумнівався, 
чи зможе на голубому оці підставити Безкоровайного, свого теперішнього шефа-
конкурента… (В. Гужва). Друга група охоплює дієслова загніватися, засміятися, 
розсміятися, у семантиці яких синтезовано початковий етап стану, інтенсивність його 
тривання і неможливість продовження через вичерпність, напр.: – А вона [Віра], не зна-
ти за що, на мене загнівалася (О. Звичайна); Коли ввів її [Настасю] кизляр-ага у вели-
чезну, напівтемну ложницю, усю в тяжких, протканих золотом тканинах, у килимах, 
в запаморочливих ароматах, що розпливалися з великих бронзових курильниць, вона за-
сміялася голосно, зухвало (П. Загребельний); Хлопець розсміявся і кинувся за пілоткою 
(Р. Горовий). Третю групу сформували дієслова загоноритися, запишатися, що залеж-
но від контексту можуть передавати і перший, і другий відтінки темпорального значен-
ня, пор.: Спершу він [Максим] запишався, почав гордувати нижчими себе, а найбільше 
– своїми земляками; став їх ганяти, а часом і зуботичку давати… (Панас Мирний) і 
Одхилив [Роман] голову набік, глянув на своє писання й запишався (Ю. Збанацький). 
Таку ж особливість виявляє і відсубстантивне дієслово розгніватися. Проте критерієм 
розмежування кожного відтінку слугує контекст, тобто наявність / відсутність у реченні 
прислівників міри та ступеня, що супроводжують аналізоване відсубстантивне дієсло-
во. Якщо дієслова супроводжуються такими прислівниками, вони належать до першої 
групи, тобто девербативів, які експлікують власне початковий етап, напр.: Лаврін трохи 
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розгнівався на себе… (Ю. Мушкетик); у разі самостійного вживання – до другої групи, 
тобто дієслів із синтезованою семантикою, напр.: Фiлон розгнiвався, але не знаходив 
способу запитати в дiвчини iм’я (Ю. Мушкетик). Можливий і третій варіант, коли ана-
лізований девербатив актуалізують прислівники надмірної інтенсивності. Тоді здебіль-
шого йдеться про його квантитативне значення надмірності, напр.: Бату-хан дуже роз-
гнівався, довідавшись про проломи льоду на кількох переправах… (О. Лупій).

Засобом вираження нетривалого перебування в стані слугує префікс по-, пор.: по-
гоноритися, погніватися, попишатися, посміятися, напр.: Савка приїхав на тиждень, 
погонорився перед сільськими хлопцями своїми костюмами (А. М’ястківський); – Тоді 
я дав надлоручикові спокій, хай погнівається (О. Гижа); Чоловік попишався цим високим 
призначенням (О. Гижа).

У словотвірних парадигмах дієслів гніватися, пишатися та сміятися цей префікс є 
водночас виразником фінітивного словотвірного значення, тобто визначає завершальну 
фазу перебування у стані, названому твірним дієсловом, напр.: Я можу продемонстру-
вати Вам, але боюся, щоб ви не погнівалися на мене, або ще й не чулися добре після 
того (В. Мерещак). 

Дієслова гніватися і сміятися розвинули модифікаційно-мутаційні словотвірні зна-
чення – відповідно «посваритися з ким-небудь» і «поглузувати з кого-небудь», напр.: 
Ти, може, погнівалася з Орисею? – спитала мама таким самим голосом, як питає лі-
кар, обстукуючи груди (Ірина Вільде); І розгнівався я тоді на Божий світ, який так 
жорстоко посміявся з мене, і заприсягся мститися йому, доки не знайду свій кінець 
(О. Гаврош). Уживання цих дієслів з другим словотвірним значенням дає підстави кон-
статувати витіснення їхньої модифікаційної семантики на периферію. Особливо це сто-
сується девербатива погніватися, який розширив обсяг своєї словотвірної семантики за 
рахунок дистрибутивного значення, напр.: Цього дня всі намагаються бути ввічливими, 
не сваритися ні з ким, не сперечатися. Навіть ті, що колись за щось погнівалися, вза-
ємно перепрошуються (А. Лаківчук).

Суфіксально-постфіксальні відсубстантивні дієслова реалізували за допомогою 
префікса про- пердуративне темпоральне словотвірне значення «перебування в пси-
хічному стані впродовж окреслено відтинку часу», пор.: просміятися, просумніватися, 
напр.: Таке вже з ним [Ростиком] раз було, коли померла його улюблена бабуся Ірма. 
Тоді він просміявся п’ять днів з невеличкими перервами, після чого його спровадили на 
лікування (М. Гримич).

Девербативи з префіксами пере-, до-, ви-, по-, з-, про- сформували групу темпо-
ральних модифікацій зі значенням завершального етапу перебування в психічному 
стані, причому деякі з них тяжіють до квантитативного словотвірного значення до-
статнього перебування в психічному стані чи результативності внаслідок такого пе-
ребування. Нейтральне, позбавлене семантичних нашарувань значення притаманне 
похідним дієсловам, утвореним за допомогою префікса пере-, пор.: перегніватися, 
пересміятися, досміятися, прогніватися, напр.: Але на самого себе я вже перезлився 
і перегнівався (С. Степа); Старий Хихиня пересміявся, сплюнув і почав поратися біля 
квітів, високий, кощавий, могутній, як та стара груша, що підносилася над його 
куренем (В. Нестайко). Решта словотворчих засобів надає дериватам додаткових зна-
ченнєвих відтінків, зокрема: префікс до- – «довести стан до певної нейтральної межі» 
і «довести стан до чогось небажаного», напр.: Замолоду не досміявся, візьму своє. Чи 
радість, чи горе, чи здоровий, чи хворий – сміятимусь (С. Журахович) і То було по-
передження, але він [Корявий] не йняв віри, сміявся, під’юджував її [Ірину]. Досміяв-
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ся... Доказали доброзичливці мамці (В. Іванина); префікс ви- – «насміятися досхочу» 
і «насміхатися», напр.: Деркач хотів ще щось сказати, але Любаска розкинувся у фо-
телі, гомонів сміхом, махав рукою у повітрі, а коли висміявся гаразд, споважнів і го-
ворив спокійно (М. Яцків) і Коли загрозили йому судом, висміявся, й іронічно докинув, 
щоби «не тратили часу», бо суд все за паном, а тим більше тепер, коли на його внесок 
влада запровадить знову добродійну панщину (О. Солтисік); префікс на- – «досхочу 
посміятися» (з виразним відтінком інтенсивності) і «поставитися до кого-, чого-не-
будь глузливо», напр.: Адже Міхал довгі роки був їх другом, скільки разів запівдарма 
до театру водив, скільки бочок пива льоншанівцям поставив, а наспівався, насміявся, 
натішив їх (Р. Іваничук) і Не схотів князь слухати волхвів, насміявся й прогнав зі сво-
го пишного палацу (Н. Дев’ятко). 

 Завершальний етап перебування в психічному стані у вербальній зоні вершинного 
дієслова надіятися виражають деривати понадіятися і знадіятися, що постали за до-
помогою відповідно префіксів по- і з-. Особливістю цих дієслів є те, що в межах своєї 
спільної словотвірної семантики вони пов’язані антонімійними відношеннями: понаді-
ятися означає «покластися на кого-, що-небудь», напр.: Мав скитальник виразні глибокі 
очі, у таких очах могла жити пам’ять про пережите, і я понадіявся, що мені вдасться 
проникнути в неї й розгадати таємницю життя пропалого покоління (Р. Іваничук); 
знадіятися – «зневіритися в кому-, чому-небудь», напр.: І ось тоді вже, коли Яків зна-
діявся зовсім, щоб її бачити, – мов сонце засяяло йому – маленький од Наталі лист 
(С. Васильченко). 

Префікс по- у словотвірній парадигмі дієслова гніватися експлікує квантитативне 
значення «охоплення психічним станом усіх або багатьох суб’єктів», напр.: Цього дня 
[святвечора] всі намагаються бути ввічливими, не сваритися ні з ким, не сперечатися. 
Навіть ті, що колись за щось погнівалися, взаємно перепрошуються (А. Яківчук). 

Перфектив на позначення завершення перебування в стані пересміятися, утворений 
за допомогою префікса пере-, у формі недоконаного виду також може спеціалізуватися 
на вираженні цієї семантики, напр.: Дівчата зиркали на новачка з-під лоба, пересмію-
валися між собою і виразно жестикулювали (А. Бачинський). 

Висновки. Словотвірний потенціал відсубстантивних дієслів зі словотвірним зна-
ченням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою» залежить від се-
мантики мотивувального іменника та відповідно вершинного дієслова, співвіднесення 
цього вершинного дієслова з предикатами стану, а також словотворчого засобу, за до-
помогою якого постало вершинне дієслово. Суфіксальні дієслова представлені двозон-
ними словотвірними парадигмами із системно реалізованими значеннями субстантив-
ної («опредметнений стан») і вербальної («почати перебування в стані», «перебувати в 
стані упродовж нетривалого часу», «перебувати в стані впродовж обмеженого певними 
відтинками часу», «завершити перебування в стані», «почати інтенсивне перебування в 
стані», «достатнє перебування в стані», «результат перебування в стані») зон. Дещо змі-
нюється склад вербальної зони такої самої двозонної типової словотвірної парадигми 
суфіксально-постфіксальних дієслів. Ці дієслова не реалізують словотвірного значення 
результату перебування в психічному стані, зате розвивають семантику розподільності 
цього перебування між усіма чи багатьма учасниками.
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СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИНАХ: 
ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ НАБУТКІВ 

У статті проаналізовано та узагальнено основні дослідження на тему відображення 
соціальних проблем у теленовинах. Як показало наше дослідження, соціальна проблематика як пев-
на гостра суспільна ситуація чи явище має різні трактування як у практичній сфері журналістики, 
так і в науковому вимірі. В українській журналістиці, як і в світовій загалом, спочатку формувалися 
загальні принципи та правила побудови медіаматеріалу, висвітлення подій та явищ, і лише зовсім 
нещодавно, фактично за останні десятиліття українська журналістська практика та наука праг-
нуть дотримуватися гуманістичного критерію висвітлення соціальної проблеми. Історіографія 
вивчення цього питання пов’язана як із науковими здобутками, так і з нормативно-правовими та 
рекомендаційними документами. Характерною ознакою всіх нормативних кодексів та статутів 
є те, що фактично всі вони є доволі загальними, бо створені бути актуальними як для друкованих 
ЗМІ, так і для радіо, телебачення та інтернет-видань. 

Ключові слова: телевізійний сюжет, соціальні проблеми, підходи, наукові та практичні набут-
ки.
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SOCIAL PROBLEMATICS IN TELEVISION NEWS: 
THE SURVEY OF THEORETIC PRACTICES

In the article the main investigations regarding the display of social problem in television news are 
analyzed and generalized. As our research has shown, the social problematics as a certain intense social 
situation or event has different interpretations in both the practical sphere of journalism and in scientifi c 
dimension. In Ukrainian journalism as well as in the global one, fi rst of all there were formed the general 
concepts and rules of media-material construction, events and phenomena exposure, and only quite recently, 
practically for the past decades, the Ukrainian journalistic practice and science have been aiming for ad-
hering to the humanistic criterion of the social problem exposure. The historiography of studying this issue 
is connected with scientifi c achievements as well as legal and recommendation documents. The character-
istic feature of all normative codes and statutes is that virtually all of them are quite general because they 
were developed to be relevant for print media as well as for the radio, television and Internet publications. 

Key words: television item, social problems, peculiarities, scientifi c and practical achievements.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
НОВОСТЯХ: ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

В статье проанализированы и обобщены основные исследования на тему отраже-
ния социальных проблем в теленовостях. Как показало наше исследование, социальная 
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проблематика как определенная острая общественная ситуация или явление имеет раз-
личные трактовки как в практической сфере журналистики, так и в научном измерении. 
В украинской журналистике, как и в мировой в целом, изначально формировались общие 
принципы и правила построения медиаматериала, освещение событий и явлений, и лишь 
совсем недавно, фактически за последние десятилетия украинская журналистская прак-
тика и наука стремятся придерживаться гуманистического критерия освещение соци-
альной проблемы. Историография изучения этого вопроса связана как с научными, так и 
с нормативно-правовыми и рекомендательными документами. Характерным признаком 
всех нормативных кодексов и уставов является то, что фактически все они являются 
достаточно общими, потому что созданы быть актуальными как для печатных СМИ, 
так и для радио, телевидения и интернет-изданий. 

Ключевые слова: телевизионный сюжет, социальные проблемы, подходы, научные и 
практические достижения.

Лит. 11.

Постановка проблеми. Телебачення загалом та інформаційні телепрограми зокре-
ма мають потужний вплив на формування громадської думки аудиторії, її розуміння 
соціального життя. Про це свідчать і останні опитування, за результатами яких, теле-
бачення порівняно навіть з електронними ЗМІ, які стають дедалі більш популярними, 
все ж є «визначальним» у формуванні світогляду українців абсолютно різних вікових 
груп [9].

Зважаючи на таку потужну роль телевізійних новин у формуванні поглядів, в творенні 
оцінки суспільним явищам та процесам, українські та закордонні науковці (і практики, і 
теоретики) постійно звертаються до аналізу відображення соціальної проблеми у ЗМІ за-
галом та на телебаченні зокрема.

Аналіз досліджень. Соціальну проблематику як складову медіаконтетну досліджували 
О. Лаврик, В. Іванов, О. Чекмишев, В. Різун, В. Сердюк, І. Мащенко, К. Шендеровський, 
Т. Шевченко, А. Топчій, Т. Семигіна.

Процес формування стереотипів (стереотипізація) є об’єктом вивчення різних наук. 
Серед учених, в працях яких досліджено стереотипи як складову соціального процесу, 
варто назвати такі імена, як Г. Кондратенко та В. Ядов.

Мову медіа досліджували О. Пономарів, О. Сербенська, а її вплив на формування 
стереотипів порушували В. Іванов, Г. Почепцов, М. Скуленко, В. Королько, І. Стецула. 

Мета – огляд найбільш значущих концептів, підходів до відображення соціальних 
проблем у теленовинах, а також їх аналіз у працях українських та закордонних теоретиків 
та практиків.

Виконання поставленої мети вимагало поєднання загальнонаукових і конкретнонау-
кових методів. При опрацюванні теоретичних джерел дослідження були застосовані такі 
методи, як порівняльно-історичний, метод класифікації. 

Одним із ключових методів у роботі є також контент-моніторинг. Це змістовий аналіз 
наукових розвідок, праць, статей, монографій з метою отримання зрізів відомостей про 
дослідження зазначеного питання. 

Виклад основного матеріалу. Важливим етапом на шляху до актуалізації поставле-
ної проблеми є перші дослідження телебачення як феномену загалом. Серед українських 
вчених явище телебачення в науковий обіг ввели Т. Щербатюк, дослідження якої сто-
сувалося розвитку українського республіканського телебачення, З. Дмитровський, який 
вивчав особливості, шляхи та методи роботи з телевізійною інформацією.

Концептуально важливими для трактування телебачення як складника у структурі со-
ціальних комунікацій стали роботи українських науковців-журналістів А. Москаленка, 
В. Здоровеги, В. Різуна.
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Питання принципів побудови теленовин загалом досліджував А. Яковець у своїй пра-
ці «Телевізійна журналістика». 

До питання особливих правил та стандартів висвітлення тем, які можуть викликати 
упередженість стосовно груп людей або окремої особи за ознаками раси, національності, 
статі (або статевих уподобань), мови, релігійних переконань тощо звертається В. Іванов 
у своїх наукових публікаціях. «Журналіст має пильнувати, щоб не стати жертвою нега-
тивних стереотипів, що побутують у свідомості, та не зробити жертвами цих стереотипів 
героїв своїх матеріалів» [1, 29].

Шведський журналіст-практик та теоретик Е. Фіхтеліус [8, 159–163] також дуже де-
тально розглядає принципи роботи журналіста. Зокрема, автор виділяє стандарт неза-
ангажованості, нейтральності, точності та відокремлення фактів від коментарів. Автор 
акцентує увагу на питаннях сучасної журналістики, аналізує методи роботи журналіста, 
особливу увагу автор приділяє техніці інтерв’ю і питанню побудови радіо- і телесюжетів. 
У роботі досліджується питання організації засобів масової інформації в Європі і тради-
цій європейських демократичних ЗМІ.

Автор зосереджується на технічних особливостях роботи тележурналіста, зокрема на 
написанні текстів і сценаріїв для телебачення, особливості стилістичної побудови текстів, 
специфіку мовлення в ефірі. Результатом зазначеної праці, на думку автора, є формування 
десяти правил чи стандартів журналістики, які переважно базуються на актуальності і 
важливості інформації, конкретизації, естетиці мовлення, винахідливості, нейтральності 
і потребі постійного розвитку журналістики

Зокрема, деякі правила Фіхтеліуса дуже актуальні з огляду теми нашого дослідження. 
Наприклад, у сьомій заповіді «Берегти культуру мови» журналіст-практик радить дуже 
відповідально ставитися до мови матеріалу і дотримуватися стандартів телемовлення. 
Ці думки багато в чому збігаються і з думками українських дослідників про стандарт 
простоти мови у подачі інформації: «Складні поняття або неточні описи ускладнюють 
розуміння змісту. Порядок слів у реченнях повинен бути прямий, не слід використовувати 
інверсію або перенасичувати текст складними і складнопідрядними конструкціями. По-
будова речень повинна бути простою з чіткими логічними зв’язками». Тут же Фіхтеліус 
говорить і про утримання від коментарів, радить уникати оціночних висловлювань. «Ви-
користовуючи їх, ви вивішуєте ярлики. Репортер повинен знати й розуміти значення та 
оціночні характеристики слів, які він використовує» [8, 38].

У п’ятій заповіді автор говорить про важливість підготовки журналіста до інтерв’ю, 
обізнаності його в суспільних процесах та вміння коригувати перелік питань у процесі 
запису розмови, що дуже актуально для підготовки матеріалу на соціальну проблематику, 
оскільки різні соціально вразливі категорії мають різні особливості щодо спілкування.

Також автор наголошує на тому, що журналіст не має бути моралізатором. Він не по-
винен заступати все, про що повідомляє, своєю персоною. Дозвольте своєму глядачеві / 
слухачеві побачити своїми очима, що відбувається, і почути, що говорять учасники тієї 
чи іншої події. Аудиторії набагато цікавіше побачити і почути автентичний матеріал, а не 
прокоментований репортером. 

Низка науковців розглядають питання теленовин як маніпулятивну технологію. Так, 
різні аспекти цього питання вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники Н. Лигачова, 
С. Черненко, С. Смирнов, Е. Багіров, С. Кара-Мурза, Г. Шіллер.

Під час побудови новин, висвітлення події, того чи іншого соціального питання, 
проблеми вплив на аудиторію має (це стосується саме телебачення) відеоряд матеріалу, 
монтаж та інші технічні особливості. Це питання також досліджували українські та за-
кордонні дослідники.
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Про монтаж і відеоряд у журналістикознавчому вимірі написано небагато. Однак три-
валий час журналістикознавці у цьому питанні посилалися на правила монтажу кіно. Так, 
М. Яновський ґрунтовно дослідив механізми психологічного впливу кінематографічного 
відеоряду на глядача [11]. У його кандидатській дисертації на цю тему йдеться про залеж-
ність характеру сприйняття глядачем матеріалу від обраного режисером типу монтажу, 
а також міститься запропонована автором модель психологічного впливу різних рівнів 
кінематографічного відеоряду (кінокадру і монтажу кінокадрів) на глядача. Хоча ця пра-
ця стосується кінематографа, результати дослідження, уміщені в ній, є незамінними для 
телевізійної практики.

Теми, присвячені загальним особливостям висвітлення в друкованих медіа актуаль-
них соціальних проблем, журналістської деонтології розкрито в навчально-методично-
му посібнику викладача Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
О. Лаврик [3]. Автор говорить про права дитини в фокусі української преси, проблеми 
молоді й загальні особливості їх відображення, гендерну політику та торгівлю людьми 
у медіа, а також про організацію й проведення сучасними засобами масової комунікації 
профілактики ВІЛ/СНІДу й наркоманії.

Питання іміджу соціальної проблеми, який створюється комунікативнми засобами, 
досліджено в статті доцента кафедри соціології та соціальної роботи Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» Л. Климанської ідеться. Зокрема, авторка зазначає, 
що імідж соціальної проблеми формується через рівень новинної видимості проблеми, 
заданий проблемний фрейм, оціночні характеристики проблеми, зокрема через типових 
«героїв» та «антигероїв» соціальної проблеми, міфи і стереотипи соціальної проблеми, 
надаються пропозиції, що робити з соціальною проблемою [2, 273–279].

Детально розглянуто особливості, правила та принципи подачі інформації про соці-
ально вразливі групи та їх проблеми у збірці навчально–методичних матеріалів і наукових 
статей «Медіакомунікації та соціальні проблеми». Проект є підсумком дворічного дослі-
дження викладача, фахівця у сфері соціальної журналістики К. Шендеровського та групи 
студентів–учасників наукового гуртка Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та структурований за такими темами: «Передумови 
інституціалізації медіакомунікацій при розв’язанні соціальних проблем», «Соціальні про-
блеми дитинства (дітей) та передумови їх вирішення: співучасть медіакомунікацій (нари-
си медіадослідження)», «Сироти (сирітство): соціальна проблема та якість медіадіяльнос-
ті», «Бездомні та безпритульні люди: головні примітки для медіаактивності», Ув’язнені 
(вразлива соціальна група населення) та медіакомунікації, «Соціальна проблематика мі-
грантів, біженців та дітей–біженців та пропозиції до медіавиробництва». Тут зазначено 
рекомендації та правила актуалізації соціальних проблем у медіа в різних аспектах: зо-
крема, наприклад, які теми, жанри, мовний апарат найбільш оптимально виконають за-
вдання журналістського матеріалу, не порушуючи при цьому прав героя та не формуючи 
стереотипу в аудиторії [10].

У посібнику «Медіа та права дитини» розкрито питання співпраці журналістів і дітей 
за різних умов: коли дитина є героєм медіаматеріалу чи співавтором. Також тут окре-
мо йдеться про соціальні проблеми дітей та принципи їх висвітлення у медіа. як рівно-
правних виробників. Автори зазначають, що медіа часто змальовують дітей як мовчазних 
«жертв» або милих «невинних створінь». У посібнику детально показано, якими мають 
бути принципи співпраці медіа з дітьми, яких правил варто дотримуватися під час спіл-
кування журналістів із дітьми з особливими потребами, сиротами, дітьми, що мають про-
блеми з кримінальною сферою чи є безпритульними. Цінність праці в тому, що вона була 
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розроблена журналістами для журналістів, котрі працюють над сюжетами про дітей, з 
метою кращого розуміння питань захисту прав дитини та активнішою участю медіа у 
захисті цих прав. Видання базується на практичному досвіді журналістів, створене бри-
танською благодійною організацією MediaWise (раніше PressWise), що займається питан-
нями медіаетики [4].

До питання взаємодії медіа та проблеми торгівлі людьми найбільш ґрунтовно звер-
нулися досвідчений медіатренер А. Топчій та директор Інституту масової інформації 
Т. Шевченко у спеціальному посібнику для журналістів. Автори упорядкували рекомен-
дації для працівників медіа щодо висвітлення проблеми торгівлі людьми у засобах масо-
вої інформації загалом та на телебаченні зокрема. Медіафахівці акцентують на подоланні 
завдяки журналістам стереотипіву межах цього питання, правила підбору відеоряду до 
матеріалу на цю тему та героїв. Автори відсилають також до найбільш вдалих з погляду 
дотримання принципів та правил телепроектів, що вже були в ефірі [7, 132–135]. 

В іншому посібнику А. Топчія, присвяченому цій же темі, зазначено, що важливим 
правилом є повнота матеріалу, яка залежить від того, скільки різноманітних думок та об-
ґрунтованих точок зору на проблему буде представлено. Автор наголошує на тому, що 
торгівля людьми не має позитивних рис, бо в її основі лежить порушення прав людини, та 
різні коментатори, установи можуть висловлювати різні думки з цього приводу, і ці думки 
варто враховувати. Адже один із принципів журналіста полягає в наданні можливості ви-
словитися всім учасникам цього процесу [7, 73].

Про специфіку висвітлення проблем охорони здоров’я загалом та питання ВІЛ/СНІ-
Ду зокрема йдеться в дослідженні під редакцією доктора філософських наук, експерта в 
галузі інформаційного забезпечення соціальної політики Т. Семигіної «Медіа–імідж ВІЛ/
СНІДу в Україні». Автори роботи, промоніторивши друковані перодичні видання, ви-
окремлюють стереотипи, що були сформовані внаслідок однозначної подачі інфоормації, 
аналізують зв’язок та сучасний стан висвітлення цієї проблеми в медіа та формування 
громадської думки, а також дають рекомендації щодо вживання відповідної лексики у 
журналістських матеріалах та формування тематичного спектру публікацій [6, 18; 67–83].

До питання медіадискурсу проблеми безпритульності в ЗМІ звертається О. Полякова. 
Авторка пише, що в Україні для масових ЗМІ проблеми безпритульності та жебрацтва 
дітей в Україні, використання праці безпритульних дітей, підпільна торгівля дітьми, сек-
суальне насилля та ін. стають приводом для публікації сенсаційного матеріалу, трагедії як 
інформаційного приводу. У висновку дослідниця звертає увагу на те, що «друковані ма-
теріали про дітей, що знаходяться за межами соціальних інституцій, мають стати зоною 
особливої уваги журналістського загалу, формуючи у суспільстві почуття тривоги, відпо-
відальності за їх долю. При цьому слід писати прозоро, коректно, надаючи громадськості 
повну та відкриту інформацію про це соціальне явище. Професійні стандарти, журналіст-
ська етика, розумна суб’єктивність (у розумінні лю дяності) – це принципи, котрими слід 
керуватись журналістові при висвтленні проблем «дітей вулиці» [4].

Відображення у ЗМІ проблем дітей вулиці стало предметом дослідження проекту 
«Підлітки на вулиці: моніторинг сучасного стану проблеми, аналіз державного забезпе-
чення прав самоорганізованої дитини» Міжнародного товариства прав людини – Україн-
ська Секція, підсумком роботи якого стало окреме видання результатів моніторингу. Так, 
автори проекту пропонують говорити про безпритульних дітей не як про «15–річного 
бомжа», «бродяги», «жебрака», «затриманого», а як про дітей, які в певний момент в ре-
зультаті несприятливих родинних, соціальних умов вирішили організувати своє життя 
самостійно, «самоорганізованих дітей».
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 Про співпрацю медіа та соціальних служб як каталізатора правильного добору пра-
вил та принципів висвітлення соціальних проблем у ЗМК пише фахівець із соціальної 
журналістики К. Шендеровський [10].

Громадські активісти Рівненського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» у рамках діяль-
ності організації до Міжнародного дня інвалідів у грудні 2013 р. видали та поширили ме-
тодичний посібник «Рекомендації та основні принципи етикету в спілкуванні з людьми з 
інвалідністю та надання допомоги». Мета посібника – навчити спільноту правильно, а го-
ловне толерантно, спілкуватись із людьми з вадами та надавати їм елементарну допомогу.

Історіографія вивчення цього питання пов’язана як із науковими здобутками, так і з 
нормативно–правовими та рекомендаційними документами, що прямо чи опосередкова-
но стосуються проблеми історії розвитку парадигми висвітлення соціальної проблемати-
ки в теленовинах.

До нормативних документів також слід зараховувати статути телевізійних редакцій 
та рекомендації щодо відображення в матеріалах соціальних проблем. Є рекомендації, 
що перейшли із рівня внутрішніх правил, принципів на рівень загальних рекомендацій 
всім журналістам. Так, авторитетними принципами стали стандарти Бі–Бі–Сі, які наголо-
шують на соціальній відповідальності такими пунктами, як: «Ми дбаємо про моральність 
наших повідомлень», «Лише вирок суду дає нам право назвати людину винною», «Ми не 
завдаємо додаткових страждань жертвам злочину», «Ми не сортуємо людей за будь-якою 
ознакою», «Ми особливо обережні з правами дітей» [5].

Не варто відкидати і професійні кодекси журналістів, які регламентують роботу меді-
апрацівника загалом.

Висновки.
1. Соціальна проблематика як певна гостра суспільна ситуація чи явище має різні 

трактування як у практичній сфері журналістики, так і в науковому вимірі. Існують різні 
парадигми визначення поняття соціальної проблеми, проблематики та відповідно їх ви-
явлення та вивчення.

2. Як змінювалися тенденції розуміння та ставлення до соціальних проблем в 
українському суспільстві, так само змінювалися позиції їх присутності у журналістських 
продуктах загалом та на телебаченні зокрема. З огляду на це поступово прийшли до ви-
вчення цього наукового питання й українські дослідники. В українській журналістиці, 
як і в світовій загалом, спочатку формувалися загальні принципи та правила побудови 
медіаматеріалу, висвітлення подій та явищ, і лише зовсім нещодавно, фактично за останні 
десятиліття українська журналістська практика та наука прагнуть зосередитися і дотри-
муватися перманентного гуманістичного критерію висвітлення соціальної проблеми.

3. Історіографія вивчення цього питання пов’язана як із науковими здобутками, 
так і з нормативно-правовими та рекомендаційними документами, що прямо чи опосе-
редковано стосуються проблеми історії розвитку парадигми висвітлення соціальної про-
блематики в теленовинах.

4. Характерною ознакою всіх нормативних кодексів та статутів є те, що фактично 
всі вони є доволі загальними, бо створені бути актуальними як для друкованих ЗМІ, так 
і для радіо, телебачення та інтернет–видань. Тому у роботі здійснено спробу виокремити 
та підкреслити саме ті етапи, що стосуються телевізійних новин та інформаційної теле-
журналістики.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДІЄСЛІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

У статті проаналізовано найуживаніші дієслова соціально-економічної сфери, що означають 
дії, процеси та стани, пов’язані з життям суспільства, визначено функціонально-стилістичні 
характеристики цих дієслів у мові сучасних українських засобів масової інформації, простежено 
специфіку вживання та тенденції розширення згаданої дієслівної групи.

Належність цих дієслів до складу соціально-економічної лексики засвідчує здебільшого їхнє 
вживання в певних словосполученнях та конкретний контекст, в якому вони функціонують. Вста-
новлено, що від загальновживаних слів дієслова-терміни відрізняються більшою абстрагованіс-
тю і точністю значень, нерідко вони використовуються як виразний зображувальний засіб, на-
буваючи додаткових семантичних відтінків. 

Ключові слова: дієслова соціально-економічної сфери, лексеми економічної сфери, мова засо-
бів масової інформації, стилістична роль.
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC VERBS 
OF UKRAINIAN LANGUAGE AGAINST THE BACKGROUND OF 

SOCIAL DYNAMICS

The article analyzed the most common verbs socioeconomic sphere that mean actions, processes 
and conditions related to the life of society, defi ned functional and stylistic characteristics of these verbs 
in the language of modern Ukrainian mass media, traced the specifi c use and trends in the expansion of 
this verbal group.

Conclusions and generalizations of accomplished research contribute to a deeper understanding 
of the structural and semantic properties of the verb, enriched with new ideas theoretical lexicology, 
form the scientifi c basis for the systematic study of other groups of linguistic units, taking into account 
their formal and content features. Theoretical generalization will be used in further research works on 
problems of semantics, terminology and derivation of Ukrainian language.

For the fi rst time in Ukrainian linguistics it was studied terminology verbal vocabulary of 
socioeconomic sphere on the material of the media, as a result it was set the main trends of their semantic 
development, derivation and functioning.

Verb-terms denoting concepts socioeconomic sphere have their own specifi c, they somewhat differ 
from the scientifi c and technical terminology systems. The mass media use verbs that mean concepts 
of various spheres of social and economic sciences. Affi liation of these verbs to the socioeconomic 
vocabulary largely confi rms their use in certain phrases and specifi c context in which they operate. Verb-
terms are more abstracted and precise in meaning than common words, quite often they are used as an 
expressive fi gurative means, acquiring additional semantic nuances.

Keywords: verbs of socioeconomic sphere, the economic sphere token, the language of mass media, 
stylistic role.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ГЛАГОЛОВ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА ФОНЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ

В статье проанализированы наиболее употребляемые глагола социально-экономической сфе-
ры, обозначающие действия, процессы и состояния, связанные с жизнью общества, определены 
функционально-стилистические характеристики этих глаголов в языке современных украинских 
средств массовой информации, прослежено специфику употребления и тенденции расширения 
упомянутой глагольной группы. 

Принадлежность этих глаголов в состав социально-экономической лексики свидетельствует 
основном их употребление в определенных словосочетаниях и конкретный контекст, в котором 
они функционируют. Установлено, что от общеупотребительных слов глаголы-термины отли-
чаются большей отвлеченностью и точностью значений, нередко используются как выразитель-
ное изобразительный средство, приобретая дополнительных семантических оттенков. 

Ключевые слова: глаголы социально-экономической сферы, лексемы экономической сферы, 
язык средств массовой информации, стилистическая роль.

Лит. 11

Постановка проблеми. Розвиток науки й технiки, мiжнародне спiвробiтництво 
вчених, митцiв, технiчна й комерцiйна спiвпраця та iншi стосунки мiж людьми, 
iнституцiями, державами спричинюють проникнення термiнологiї майже в усi сфе-
ри соцiально-економiчної дiяльностi. Термiнологiя сучасної української лiтературної 
мови дуже багата й розгалужена. У її складi видiляються великі групи суспiльно-
полiтичної та соціально-економічної термiнологiчної лексики. Вони характеризуються 
деякими особливостями, що зумовленi екстралiнгвiстичними факторами i якi певною 
мiрою вiдрiзняють ці терміносистеми вiд наукової й технiчної термiнологiчних систем. 
Їм не властива така стильова закрiпленiсть, замкненiсть, яку спостерiгаємо в iнших 
термiнологiчних шарах лексики [9, 160]. Динамічні зміни в цій лексиці потребують но-
вих описів та класифікацій, що й зумовлює актуальність дослідження.

Ступінь дослідження даної проблеми вченими. Суспільно-політична лексика, як 
відомо, перебуває в процесi постiйних змiн, для неї не характерна однозначнiсть, як 
для всiх iнших термiнiв. Але це не означає, що вона зливається із загальновживаною 
лексикою [3, 18]. Інші дослідники з цього приводу зауважують, що суспільно-політична 
термінологія «органічно входить у загальнонародну мову», а значна частина цих тер-
мінів функціонує з обома значеннями – термінологічним і нетермінологічним [1, 18].

Незамкненість, рухливість меж суспільно-політичної та соціально-економічної 
лексики, особливий характер її системності, пов’язаний безпосередньо із суспільним 
ладом, ідеологією, економікою, здатність викликати до себе певне емоційне ставлення, 
відсутність активного втручання людини у творення цієї лексики порівняно з науково-
технічною термінологією дають підстави твердити про істотні відмінності цих терміно-
логічних груп від інших терміносистем, про їхній тісний зв’язок із загальновживаною 
лексикою.

Важливою рисою суспільно-політичних та соціально-економічних термінів є розви-
ток у них нових значень. Т. І. Панько вважала, що «про термін як виразник відповідного 
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поняття можна говорити лише умовно. Семантика терміна наштовхує на розуміння по-
няття, однак не завжди розкриває його суть, інакше ми не могли б спостерігати напо-
внення терміна новим змістом у зв’язку із зміною економічної формації» [6, 13].

Л. А. Булаховський зазначає, що терміни, зберігаючи виразність значення і сталість 
вживання, «зазнають загальної долі слів у своєму історичному житті, і вони не уника-
ють впливу тих або інших обставин, які розхитують початкову домовленість» [2, 23].

Кожна тематична група термінів має свої релевантні ознаки [7, 8; 64, 12]. У дея-
ких групах вони збігаються, наприклад, ознаки філософських та логічних термінів або 
ознаки економічних та ринкових тощо. Дослідники термінів в останні роки відзначають 
«термінологічну полісемію», це коли термін паралельно вживається в кількох терміно-
логіях [8, 42]. Напр., дієслово кредитувати може вживатися як у фінансовій галузі, так 
і в економічній, лексема посвідчувати може бути терміном як офіційно-ділової, так і 
юридичної діяльності. 

У мовознавствi відомі два загальноприйнятих принципи, за якими спiввiдносять 
термiнологiю iз загальновживаною лексикою: термiнологiя – частина загальновжи-
ваної лексики, вiд якої вона вiдрiзняється певними особливостями, та термiнологiя – 
вiдокремлена група слiв [3, 20].

О. Г. Аксьонова пропонує свою класифікацію. Вона поділяє терміни на три групи: 
1) суто терміни; 2) багатозначні слова, одним із значень яких є термінологічне; 3) слова, 
суспільно-політичне значення яких виявляється в словосполученнях або і в ширших 
контекстах [1, 11].

А. А. Бурячок визначає мiсце суспільно-політичної лексики в системi сучасної укра-
їнської мови так: «Це особливий шар термiнологiчної лексики, що посідає промiжне 
мiсце мiж функцiонально обмеженими термiносистемами, позбавленими емоцiйно-
експресивного забарвлення, i загальновживаною лiтературною лексикою, з якою вiн 
постiйно iнтерферує, що робить диференцiйну межу мiж ними мiнливою, рухливою» 
[3, 22–23].

Предметом дослідження є лексико-семантичні процеси в українській періодиці 
означеного періоду. 

Мета дослідження – охарактеризувати термінологічну дієслівну лексику на позна-
чення понять соціально-економічної сфери. 

Ставили такі завдання: проаналізувати найуживаніші дієслова соціально-економіч-
ної сфери, що означають дії, процеси та стани, пов’язані з життям суспільства, визначи-
ти функціонально-стилістичні характеристики цих дієслів у мові сучасних українських 
засобів масової інформації, простежити специфіку вживання та тенденції розширення 
згаданої дієслівної групи.

Для досягнення поставленої мети та завдань було використано метод лінгвістично-
го спостереження та описовий методи. 

Серед термінів, що визначають соціальні та економічні поняття, виділяємо групу 
дієслів-термінів. Відомо, що дієслова внаслідок своєї широкої семантики, значно рідше 
стають термінами, ніж, наприклад, іменники, тому їх досить часто важко вiдмежувати 
вiд загальновживаних слiв. Ця близькiсть зумовлена тим, що велика кiлькiсть термiнiв 
виникла на основi загальновживаних слiв у процесi їх термiнологiзацiї.

У текстах засобів масової інформації кінця XX століття вживаються дiєслова, що озна-
чають поняття з рiзних сфер суспiльних та економiчних наук, зокрема з: 1) економiчної: 
девальвувати, продуцентувати, демпiнгувати, експортувати, iмпортувати, карте-
лювати, синдикувати, лiцензiювати та iн., напр.: Туркменістан – східна країна. Тому 
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слід думати, що туди експортувати («Київський телеграф»); Монополісти капіталіс-
тичних країн з метою завоювання економічних важелів і придушення конкурентів дем-
пінгують ціни («ТСН») та ін.; 2) логiчної: аргументувати, доводити, iндукцiювати, 
дедукцiювати, логiлiзувати та iн., напр.: Що ж, демократія – то завжди ризик. Але 
не можна той ризик, як у згаданий період, перетворювати – на смертельний. А кож-
ні перетворення треба серйозно аргументувати («Київські відомості»); Спеціалісти 
доводять правоту і ефективність реформ, але більшість депутатів цьому не вірять 
(«День») та ін.; 3) фiлософської: абсолютизувати, абстракцiювати, аналогiзувати, 
детермiнiзувати, iндетермiнiзувати, екзистенцiоналiзувати, iррацiоналiзувати, 
iманентнiзувати, філософствувати та iн., напр.: Даремно філософи абсолютизували 
ідею марксизму-ленінізму, адже нині про це згадують тільки в історичному аспекті 
(«Вісті»); Вчені аналогізують: знаходять зв’язок між сучасними подіями і тим, що 
відбувалося кілька десятків років тому («Репортер») та ін.; 4) психолого-педагогічної: 
мотивувати, пам’ятати, уявляти; асистентувати, викладати, виховувати, екза-
менувати, студiювати та iн., напр.: Ще живі люди, які пам’ятають страшні події 
тридцять третього, вони це не забудуть ніколи... («Сільські вісті»); Менеджерів, що 
тільки вчора закінчили вуз, сьогодні екзаменують щоденні реалії, а не викладацький 
склад навчального закладу («Промінь») та ін.; 5) юридичної: апелювати, амнiстувати, 
захищати, кримiналiзувати, обороняти, оскаржувати, осуджувати та ін., напр.: Ад-
вокати професійно захищали підсудного, тому і досягли бажаного результату – волі 
(«Напередодні»); Прокуратура вдруге оскаржує рішення суду. Попереду знову судові 
процеси («Київська правда») та ін.; 6) дипломатичної: денонсувати, декларувати, пара-
фувати, ратифiкувати, легалiзувати та iн., напр.: З цього моменту документ набрав 
юридичної сили – договір ратифікували («Новини»); Плани тепер не здійсняться, бо 
одна сторона денонсувала про свої обов’язки, договір припинив дію («Репортер») та 
ін.; 7) фiнансової: авансувати, авiзувати, асигнувати, балансувати, субсидiювати, до-
тувати, позичати, фiнансувати та iн., напр.: Робота підприємства стабілізувалася, 
працю робітників стали авансувати («Робітнича газета»); Клано-кастова система по-
збавляє Україну будь-яких надій на краще майбутнє, як би не фінансували реформи із-
за кордону («Високий замок») та ін.; 8) офiцiйно-дiлової: наказувати, iнструктувати, 
циркулювати, посвiдчувати, заявляти, ухвалювати, секретарювати та iн., напр.: Уряд 
дуже впевнено заявляє про економічні зміни («Урядовий кур’єр»); Президент наказує 
прискорити розслідування кримінальної справи і регулярно звітуватися Міністру... 
(«Україна молода») та ін.; 9) ринкових відносин: інвестувати, кредитувати, патен-
тувати, сертифікувати, фрахтувати та ін., напр.: Підприємство вносить кошти на 
чийсь рахунок, гроші відразу ж інвестують в економіку, одним словом, приносять ко-
ристь... («Медіа Простір»); Ніхто не поспішає кредитувати мале підприємництво, 
через це розвиток ринку в Україні пригальмовує... («Вечірній Київ») та ін.

Належнiсть зазначених дієслів до соцiально-економiчної лексики засвідчує 
здебiльшого їхнє вживання в певних словосполученнях та конкретний контекст, у якому 
вони функцiонують. Дієслова-терміни в текстах засобів масової інформації відрізня-
ються від загальновживаних слів більшою абстрагованістю і точністю значень.

Дiєслова соцiально-економiчної сфери не формують терміносполук. Майже всі 
вони є словами iншомовного походження [5, 159]. 

Більшість дiєслів соціально-економічної сфери, що використовуються в текстах 
засобiв масової iнформацiї, є зрозумiлими для читачiв, глядачiв, слухачiв, пор.: експор-
тувати, імпортувати, інвестувати, амністувати, криміналізувати, легалізувати, фі-
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нансувати, ратифікувати, субсидіювати та ін. Вони не ускладнюють сприймання тек-
сту. Тому ознака термiнiв – обмеженiсть їх уживання, незрозумiлiсть для широкого кола 
мовців – меншою мірою стосуються дієслів iз сфери соцiально-економічного життя. 

Дiєслова-термiни використовуються в публiцистичному стилi і як виразний зо-
бражувальний засiб, тобто вони вживаються не в прямому, а в переносному значенні, 
набувають додаткових семантичних відтінків. Напр., дієслово циркулювати викорис-
товується не в значенні «давати розпорядження, накази підвідомчим установам або під-
леглим службовим особам», а має негативний, навіть дещо іронічний відтінок. Читачеві 
стає зрозуміло, що дія, яку виражає це дієслово, має нескінченний характер, що дирек-
тиву не буде виконано, напр.: Про свої негаразди старий партизан практично щодня 
циркулює у всі районні інстанції. У селі всі про це знають. Даремно «писар» чекає 
листоношу... («Сільські вісті») та ін.

Змiни в значеннях дієслів-термiнiв вiдбуваються передусім унаслiдок прогресу 
галузi науки, яку вони представляють, що спричиняє звуження чи розширення їхнього 
змiсту. 

Терміни, як відомо, можуть вступати у синонімічні відношення [4, 54]. Не є ви-
нятком і дієслова-терміни на означення соціальних та економічних понять, напр.: аргу-
ментувати, доводити, теоретизувати; дотувати, субсидіювати, інвестувати та ін., 
напр.: Пенсіонерів, членів багатодітних сімей, одиноких громадян завжди багато в 
цих коридорах. Держава субсидіює їхнє житло («День»); Комерційні засоби масової 
інформації дуже боляче сприймають повідомлення про те, що держава дотуватиме 
державні видання («Промінь»); Скільки було урочистих гасел, що корейці інвестують 
завод? Нічого з цього не вийшло, ніхто цих автомобілів не купує... («Вісті») та ін. 

Група дієслів-термінів соціально-економічної сфери в кінці XX століття помітно 
збагатилася за рахунок нових одиниць, які прийшли в мову разом із процесами, що їх 
вони позначають, напр.: брокериджувати – «розширювати коло брокерів»; офертува-
ти – «пропонувати укласти угоду»; корпоратизувати – «об’єднувати щось, когось в 
одне ціле» та ін. Такі дієслова малозрозумілі масовому читачеві. А словники термінів, 
які виходили друком протягом останніх десяти років, фіксують переважно терміни-
іменники, дієслова ж залишаються поза увагою упорядників [11].

Входження таких інновацій до лексичної системи сучасної української мови засвід-
чує розширення одиниць синонімічних рядів, розширення виражальних засобів, які в 
текстах засобів масової інформації набувають додаткових семантичних відтінків.

Вживаючись у нових для себе функціональних сферах, терміни вступають у зв’язки 
з найрізноманітнішими мовними компонентами, від яких вони раніше у складі замкну-
тої термінологічної системи були ізольовані. Унаслідок взаємодії з елементами публі-
цистичного стилю «відбувається своєрідна експресивна детермінологізація раніше 
нейтральних, «безпристрастних» термінів. Вони набувають більш чи менш яскраво ви-
раженого емоційного і психологічного забарвлення» [10, 139]. 

Переходячи до розряду загальновживаних слів, дієслова-терміни зазвичай повністю 
зберігають своє номінативне пряме значення. Проте після розширення сфери їхнього 
функціонування часто спостерігається і генералізація, узагальнення змісту. Дієслово 
починає вживатися в ширшому значенні, використовується для позначення дій та про-
цесів, часом дуже віддалених від сфери його первісного призначення, напр., дієслово 
теоретизувати, пор.: Практичного досвіду, що може показати реальні позитивні ре-
зультати застосування препарату проти СНІДу, поки що немає, фармацевти, ліка-
рі тільки теоретизують... («Голос України»); Вони [ті, що мітингують] люблять на 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   201

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Íàâàëüíà Ì. Òåíäåíö±³ ðîçâèòêó ñîö±àëüíî-åêîíîì±÷íèõ ä±μñë±â...

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

майданах теоретизувати, тобто розумувати на різні теми, не підкріплюючи своїх 
висловлювань конкретними фактами... («Вісті») та ін.

Результати дослідження. Отже, процес збагачення мови засобів масової інформа-
ції дієсловами-термінами із соціально-економічної сфери помітно активізувався. Вони 
перестали бути доступними лише обмеженому колу фахівців – ними починає оперувати 
широкий загал людей. Дієслова-терміни соціально-економічної сфери стають постій-
ною зв’язковою ланкою між діями і словами в процесі номінації нових дій та явищ, 
показником впливу екстралінгвістичних факторів на лексику.

Висновки. Дієслова-терміни на позначення понять соціально-економічної сфери 
мають свою специфіку, вони певною мірою відрізняються від наукової і технічної тер-
мінологічних систем. У засобах масової інформації вживаються дієслова, що означа-
ють поняття з різних сфер суспільних та економічних наук. Належність цих дієслів до 
складу соціально-економічної лексики засвідчує здебільшого їхнє вживання в певних 
словосполученнях та конкретний контекст, в якому вони функціонують. Від загально-
вживаних слів дієслова-терміни відрізняються більшою абстрагованістю і точністю 
значень, нерідко вони використовуються як виразний зображувальний засіб, набуваючи 
додаткових семантичних відтінків. 
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ФОНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВАРІАНТІВ ГОЛОСНИХ ФОНЕМ 
НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Стаття присвячена проблемі зіставного фонетичного аналізу реалізації голосних сучасної ні-
мецької та української мов на матеріалі аудіотекстів інтерв’ю з представниками культурно-полі-
тичної еліти Німеччини та України. Феномени модифікацій німецьких голосних найбільш поширені 
у ненаголошених положеннях на стику морфем і фонетичних слів. Зокрема, поширеними явищами є 
втрата тривалості, зміщення за підняттям, централізація, делабіалізація огублених та випадіння 
голосних. Крім того, встановлено тенденцію до звуження українських голосних, що мотивовано 
різними позиційними чинниками.
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PHONETIC PARAMETERS OF VOWEL PHONEME ALLOPHONES 
OF GERMAN AND UKRAINIAN LANGUAGES

The article deals with a comparative analysis of the implementation of the vowel allophones in 
modern German and Ukrainian on the material of interview audiotexts with representatives of the 
cultural and political elite in Germany and Ukraine. The modifi cation phenomena of German vowels are 
most common in the unstressed position at the junction of morphemes and phonetic words. In particular, 
the common ones are the duration loss, the raise offset, the centralization and delabialization of labial 
vowels. In addition, a narrowing trend of Ukrainian vowels has been set, motivated by various positional 
factors. As a typological feature of Ukrainian vocalism appears the infl uence of surrounding palatalized 
consonants. The difference in the quantity and quality parameters between stressed and unstressed 
vowels is not so strongly expressed in Ukrainian as in German by exception of the phonemes /i/, /ɔ/, 
/ɛ/. In general, the greatest degree of accommodation of Ukrainian vowels is determined by the place 
of neighbouring consonant formation, or rather by how closely is the articulation of a vowel and a 
neighbouring consonant. The infl uence of velar consonants on the vowels /ɔ/ and /u/ is less than that of 
impact apicals. On the other hand palatalized coronal consonants show greater infl uence on back vowels 
than on front vowels.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТОВ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
НЕМЕЦКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ

Статья посвящена проблеме сопоставительного фонетического анализа реализации гласных 
современного немецкого и украинского языков на материале аудиотекстов интервью с предста-
вителями культурно-политической элиты Германии и Украины. Феномены модификаций немецких 
гласных наиболее распространены в безударных положениях на стыке морфем и фонетических 
слов. В частности, распространенными явлениями являются потеря продолжительности, смеще-
ние по подъему, централизация, делабиализация огублених и выпадение гласных. Кроме того, уста-
новлена тенденция к сужению украинских гласных, мотивированная различными позиционными 
факторами.

Ключевые слова: аллофон, модификация, подъем, элизия, сужение.
Лит. 12.

Постановка проблеми. Попри численні праці, присвячені вивченню спільного та 
специфічного в різних мовах, у сучасній лінгвістиці досі відсутнє детальне висвітлення 
таких узагальнюючих параметрів зіставної фонології як структурні характеристики фо-
нетичних систем конкретних мов, зокрема, німецької та української. Тому саме цю про-
блему вважаємо за потрібне розглянути в пропонованій статті. Розгляд специфічного у 
фонетичних системах мов передбачає аналіз причин, умов і реалізації відмінностей мов-
них одиниць у структурному і функціональному плані [1, 64].

Аналіз досліджень. Проблемою кількісних та якісних показників відмінностей фо-
немного складу германських та слов’янських мов займалися як українські [2; 4; 6], так 
і зарубіжні науковці [12]. Дослідники проаналізували реалізацію голосних фонем стан-
дартної німецької мови та її діалектів [3; 10], розкрили чинники формування сучасного 
стандарту вимови [9]. Дослідженню вокалізму української мови присвятили свої праці 
багато українських та іноземних науковців. Серед них помітне місце займає аналіз кіль-
кісних та якісних характеристик голосних [5], звукової характеристики сучасної укра-
їнської літературної мови [8], української фонетичної системи в парадигмі міжнародної 
фонетичної асоціації (МФА) [7]. 

Мета статті. Слід зазначити, що поза увагою вчених залишається питання структурної 
та функціональної мотивованості кількісної та якісної редукції голосних української мови. 
Нерозв’язаною залишається проблема встановлення й порівняння фонетичних параметрів 
алофонів голосних фонем німецької та української мов, що взято за мету цієї статті.

Виклад основного матеріалу. На підставі слухового, інструментального та статис-
тичного аналізів аудіо текстів інтерв’ю із представниками культурно-політичної еліти 
Німеччини та України загальним обсягом понад двох годин отримано реалізації голо-
сних фонем у відсотках. Із цього можна вивести такі ступені редукції голосних: І – втрата 
тривалості → закриті короткі варіанти голосних; ІІ – зміна якості → відкриті варіанти 
голосних; ІІІ – централізація → ; IV – елізія.

У німецьких відкритих коротких голосних фонем процес редукції починається вже 
зі ступеня (ІІІ), який можна вважати першим для зазначених фонем. Зміщення ряду та 
ступеня підняття в напрямку до  потрібно вважати загальною тенденцією централізації 
голосних. Вона є найбільш очевидною та важливою в сфері редукції голосних фонем. 
При цьому в групі довгих закритих фонем повністю централізовані варіанти у фонем 

, , що у трапеції голосних знаходяться далеко від , спостерігаються найбільш час-
то. Закриті довгі голосні фонем утворюють значо більше варіантів звуків ніж відриті ко-
роткі. Останні частіше зазнають повної елізії ніж закриті довгі голосні, за винятком . 
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Загалом, у групі відкритих голосних переважають повні форми, взагалі нередуковані 
алофони ніж у закритих довгих голосних. Типовими для дослідженого матеріалу можна 
вважати для закритих довгих голосних фонем закриті довгі й закриті короткі варіанти. 
Ці відкриті варіанти спостерігаються переважно у ненаголошених складах флексій по-
внозначних слів та ненаголошених синсемантичних словах, напр., «und k̮ehrte z̮urück» – 
[ ], «dem» – [dem]. Потрібно зазначити, що відкриті короткі фонеми реалі-
зуються, як правило, також як відкриті короткі алофони.

Стосовно фонетичних характеристик голосних переднього ряду можна зазначити 
таке. У межах ступенів редукції І і ІІ йдеться про три види редукції, а саме, лабіалізо-
ваність, дзвінкість, активність м’якого піднебіння. Однак такі алофони зустрічаються 
доволі рідко. Так, лабіалізовані алофони короткої голосної фонеми  потрібно вважати 
територіальними варіантами. Огублені алофони довгої голосної  та  є виключення-
ми з правила, що виникли внаслідок коартикуляційних процесів антиципації огублення. 
Послаблення ступеня лабіалізації спостерігається напр. у сполучнику «und» – . Наза-
лізовані варіанти голосних фонем  трапляються також рідко. На-
залізація зазначених варіантів фонем спричинена коартикуляційним впливом в оточенні 
носових приголосних. При цьому назальність голосного може виникати через затримку 
піднімання м’якого піднебіння у положенні після носового приголосного, через перед-
часне опускання м’якого піднебіння після носового приголосного або неповну оклю-
зію з носовою порожниною між двома сонорними приголосними, напр., «mal ˬsagen» – 

, «nachmittags» – , «weißˬman,ˬmussˬman» – . Перелічені при-
клади вказують на те, що це можливо лише в загалом сильно редукованому контексті та 
у фрагментах, вимовлених швидко й поверхнево, з послабленим артикуляційним напру-
женням. 

Оглушені варіанти знайдено у всіх варіантів голосних окрім голосних верхнього під-
няття  та довгої голосної . У всіх проаналізованих випад-
ках мова йде про рідкі фонетичні явища, що обмежуються в основному ненаголошеними 
складами синсемантичних слів та ненаголошені суфікси прикметників. До них належать, 
напр., «das, da, des, es, ist, ich, nicht» та «-zig, -lich».

Серед довгих напружених голосни фонем найбільш цікавою є реалізація напруженої 
фонеми . Голосна фонема  переважно (71%) реалізується як закрита. 27% закритих 
алофонів є довгими, 15 напівдовгими та 29% короткими. При цьому існує взаємодія між 
фразовим наголосом, якістю голосного та його тривалістю. 63% довгих, 44% напівдо-
вгих та 27% коротких закритих алофонів  виявляються в складах повнозначних слів 
під синтагатичним наголосом. Іншими словами це означає, що під фразовим наголосом 
98% усіх розглянутих алофонів реалізуються як закриті, із них 53% довгі, 20% напівдо-
вгі та 25% короткі. Відкриті варіанти голосної фонеми , частка яких становить 22%, 
концентруються в основному в ненаголошених складах синсемантичних слів. До них на-
лежать в першу чергу артикль «die» (43% від усіх відкритих алофонів), форми дієслів 
«geben» та «kriegen» (27%), а також, із значно меншою кількістю, займенники «mir, sie» 
та «Beispiel». У 5% випадків розглянутих алофонів фонеми  реалізовано як редуко-
ваний голосний . Такі явища зафіксовано в займеннику «sie» та артиклі «die». Елізія 
алофонів голосної фонеми  обмежена вжитком синсемантичних слів (3%): «wir», «mir» 
та «die». Закриті та відкриті варіанти фонеми  розподілені сигніфікантно у дикторів від 
1 до 5. Інші варіанти є занадто мало чисельні, щоб провести тест нормальності розподілу.

Про приналежність відкритих, централізованих та елідованих алофонів фонеми 
до стандартного варіанту німецької мови можна лише робити припущення. У випадках із 
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«gibt» та «kriegt» йдеться у відкрито реалізованих варіантах ймовірно про територіальні 
дублети. Займенники «wir» –  «mir» –  характеризуються надрегіональною вимо-
вою, тобто їхнє використання є зумовлене комунікативною ситуацією. 

У довгої закритої фонеми  домінують закриті варіанти. Тривалість вказаної голо-
сної (як і довгої голосної ) зазнає помітного впливу фразового наголосу. 65% довгих, 
46 напівдовгих та 20% коротких закритих алофонів знаходяться в складах слів під син-
тагматичним наголосом. Це означає, що під впливом наголосу реалізовуються 60% як 
довгі, 12% як напівдовгі та 26 як короткі закриті голосні звуки. Фонема переднього ряду 

 виявляє відносно багато перехідних форм від закритої  до відкритої , які є у 5% 
розглянутих випадків довгою опущеною , 3% випадків – напівдовгою опущеною  та 
у 2% короткою опущенною . Ці форми разом із відкритими варіантами , що станов-
лять 20% усіх алофонів фонеми , є реалізаціями фонемного сполучення «-er» – . 
Водночас потрібно констатувати концентрацію відкритих алофонів у окремих ненаголо-
шених словах, напр., «der, erst, sehr, mehr, werden, er». Таким чином, повної централізації 
набувають 3% усіх розглянутих алофонів довгої голосної . Повна елізія аналізованої 
голосної в  ідбувається у 10% усіх розглянутих випадків. Таке часте випадіння голосної є 
на 94% результатом реалізації голосної в артиклях «der, den, dem». Можна припустити, 
що редуковані форми голосної  характеризуються у перелічених ненаголошених сло-
вах як надрегіональна вимова. Лише відкриті та повністю елідовані варіанти рівномірно 
розподілені в проаналізованому аудіоматеріалі.

Відкриту німецьку фонему  можна вважати винятковою фонемою, а саме, її не 
стосується загальна тенденція до централізації голосних. Для відкритої фонеми рівно-
правно поряд знаходяться закритий  (67%) та відкритий  алофони (33,3%). Характер-
ною є наявність широкої палітри перехідних варіантів від вузької до широкої реалізації 
–  (45%). Причиною цього є очевидно поизиція єдиної довгої ненапруженої 
голосної фонеми в системі довгих голосних. У науковій літературі відзначено тенден-
цію вживання короткої широкої голосної , рідше довгої , як вузької довгої голосної 

, тобто відбувається уподібнення ізольованого елементу системи голосних фонем [11, 
95]. Слід зазначити, що відкриті реалізації довгої фонеми  спостерігаються перед щі-
линним приголосним  та вокалізованим , натомість закриті варіанти  трапляються 
перед напруженими глухими приголосними та бічною фонемою /l/. З іншого боку, по-
трібно нагадати, що голосна фонема  у позиції перед бічною /l/ має тенденцію до від-
криття голосного, а отже, алофони  та  перед приголосним «r» або «l» утворюють 
зону плавного переходу. Можна припустити те, що діапазон закриття широкого алофону 

 виявляє регіональну варіативність, однак це не є предметом цього дослідження. Від-
сутність централізації та елізії голосної фонеми  можна пояснити її відносно низькою 
частотністю. Також у випадку з рідким звуком, огубленою фонемою , відсутні зазна-
чені фонетичні явища. Унаслідок низької частотності голосної фонеми  будь-які при-
пущення щодо нормальності її розподілу вважаються недоцільними. 

Вимовляння алофонів української фонеми  більше чи менше наближається до звуку 
, наприклад, «беру» – , «на̮ вершині» – . З іншого боку, вимова ненаголо-

шеного голосного  розширюється і наближається до вимови , наприклад, «живуть» 
– , «дитина» – .

Огублена фонема  реалізується в 50% розглянутих випадків як закритий алофон . 
При цьому в 82% випадків довгий алофон  знаходиться в складах слів під синтагматич-
ним наголосом, натомість короткі варіанти бувають як наголошені, так і неакцентовані. 
В інакшому трактуванні це означає, що в складах із синтагматичним наголосом 56% усіх 
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алофонів довгої фонеми  реалізуються як довгі й 44% як короткі. Відкриття ротової по-
рожнини відбувається у 54% варіантів розглядуваної голосної. Однак відкриті й закриті 
варіанти фонеми  не можна вважати повністю рівноправними, тому що відкриті алофо-
ни майже виключно трапляються в ненаголошених словах «für, natürlich». Централізація 
та елізія в алофонах фонеми  не спостерігається.

Довга закрита фонема  виявилася найбільш рідкісною закритою голосною, вона 
зазнає лише кількісної, а не якісної редукції. На тривалість, як і на інші голосні, чинить 
уплив фразовий наголос. В акцентованих складах як правило реалізуються довгі, в нена-
голошених складах короткі закриті варіанти фонеми .

Стосовно коротких ненапружених голосних потрібно підкреслити, що відкрита ко-
ротка фонема  реалізується в основному (81%) також як короткий ненапружений ало-
фон . Єдиний напівдовгий варіант  виникло внаслідок емфатичного подовження. Ла-
біалізовані та централізовані варіанти з’являються лише в певному комбінаторному ото-
ченні, а саме, 26 разів перед щілинним приголосним , перед  11 разів і тричі перед . 
Тричі зафіксовано алофон  – «wirklich, irgendwie, stimmt». Редукованиі варіанти  зна-
ходять своє вираження дуже рідко (0,6%) та реалізовуються в ненаголошених синсеман-
тичних словах «ist», «nicht» та суфікса «-rig». Елідовані варіанти займають частку 11% 
від усіх реалізацій короткої фонеми : найбільш часто в таких неповнозначних словах: 
«ich», «ist», «im» та суфіксі «-ig». Реалізації  та централізовані/ лабіалізовані варіанти 
виявляють нормальний розподіл. У дикторів із невеликим артикуляційним напруженням 
елізія короткої фонеми  відбувається рідше. 72% усіх реалізацій відкритої фонеми  
не зазнають редукції. Один раз зафіксовано над відкритий варіант , що знаходиться в 
емфатичному контексті. Тричі відмічено напівдовгий алофон  перед повністю елідо-
ваним фрикативним приголосним . Централізація до редукованого  відбувається у 
9% проаналізованих алофонів короткої фонеми . Ідеться про ненаголошені склади син 
семантичних слів «es», «wenn», «jetzt», «des» та префікс «ver-». У слові «jetzt» один раз 
вимовлено голосний високого підняття . 

Оскільки ненаголошена фонема  у складах суфіксів неповнозначних слів зазнає най-
вищого ступеня редукції, то в 55% усіх редукованих звуків  саме в такій позиції. Деталь-
ний розгляд показує, що найбільша кількість редукованого  проявляється в суфіксі «-en». 
Ненаголошені склади «-en» із редукованим алофоном часто реалізуються після нескладово-
го звуку , в основному в суфіксах «-chen» та «-igen». У майже всіх інших положеннях ре-
дукований  елідує. Цікавим є той факт, що в суфіксі «-em» редукований алофон майже без 
виключень зазнає редукції – лише 2% усіх елідованих редукованих голосних трапляються в 
цьому суфіксі. Інші 17% елізій походять із дієслів у формі першої особи однини із закінчен-
ням «-e». Ці дієслова у 69% від усіх розглянутих випадків вимовляються без редукованого 

. Крім того, елізія редукованого звуку  відбувається постійно в звукосполученні «-ere-» – 
 – у таких випадках випадає перший фрагмент. Особливо часто це стосується 

таких слів як напр. «andere» – , «besondere» – , «bewundere» – 
. 2% елізій редукованого  зафіксовано в цій групі слів. Слід також додати, 

що в суфіксах «-nes, -tet, -mes» редукований голосний  інколи випадає, у слові «gerade» 
перший редукований звук елідує постійно, а звук наприкінці слова зазнає елізії у переваж-
ній кількості розглянутих випадків. Варіант  короткої фонеми  та його елізія розподіле-
ні в матеріалі нерівномірно. Відносно часто відбувається елізія (17%), в основному в таких 
син семантичних словах як «es», «des», «jetzt» «denn» та префіксі «ver-». Значення χ2 для 
основного алофона  та елізій ледве досягають межі нормальності розподілу. Редуковані 
алофони  виражають нормальний розподіл.



208   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî. Ñîöiàëüíi êîìóíiêàöi³. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

Рідко вживані німецькі короткі голосні фонеми  та  не зазнають редукції. Для 
фонеми переднього ряду  зафіксовано лише один огублений варіант , що відхиляєть-
ся від орфоепічної норми, який реалізовано в слові «Mütter».

Стосовно фонетичних характеристик голосних середнього ряду слід зазначити, що 
довга  та коротка  відкриті фонеми у дослідженому аудіоматеріалі за якістю не дифе-
ренціюються. В обох випадках ідеться про напівдовгу . Обидві голосні фонеми  
виражають однаковий процес редукції. Щоправда, коротка голосна фонема  зазнає ре-
дукції частіше до редукованого звуку , або повністю елідується. Довга фонема  у 25% 
вимовляється як довга, у 9% як напівдовга та в 61% як коротка голосна. Наголошеними 
є 51% довгих, 42% напівдовгих та 16 коротких алофонів голосної фонеми . Це озна-
чає, що під фразовим наголосом знаходяться 51% довгих, 15 напівдовгих і 34% коротких 
реалізацій зазначеної голосної фонеми. Централізація голосної  є відносно рідкісним 
фонетичним явищем (2%). Із 7 варіантів редукованого звука  5 реалізацій зафіксовано в 
прислівнику «da» і два варіанти в частці «mal», двічі відмічено локалізований варіант . 
Елізія (2%) не виявляє певної прив’язки до тих чи інших слів, як у випадку з редукованим 
голсоним . Але в переважній більшості мова йде про такі ненаголошені слова як «da, 
aber, war, davon» i «sagen» (в еліптичному виразі «sagen wir mal»). Одноразово вжито до-
вгу фонему  в частці «mal» як ненапружений голосний алофон .

Централізовані й елідовані варіанти голосної фонеми  однаково розподілені у мов-
ленні всіх дикторів. Тест на нормальність розподілу виявився недоцільним унаслідок 
малої кількості варіантів зазначеної фонеми. 74% від усіх розглянутих алофонів довгої 
фонеми  реалізовано як довгий звук . Довгий голосний  на місці орфоепічно корот-
кого  виявлено в шести випадках, а саме в кінці складу перед щілинним приголосним 

. Алофон  вимовлено в слові «dann» – , локалізований звук  з’являється ви-
ключно в неозначено-особовому займеннику «man» – . Централізовані реалізації з 
частотністю 14% є відносно пощиреними. Однак у таких випадках ідеться про форми ар-
тикля «das». Також більшість елізій та всі варіанти  виявлено в реалізаціях зазначеного 
слова. Варіанти довгої голосної фонеми  не виражають нормальності розподілу, хоча 
їхня кількість є достатньою для статистичних обчислень.

Щодо фонетичних характеристик голосних заднього ряду потрібно зазначити те, що 
також довга фонема  у більшості проаналізованих випадків (78%) реалізується як за-
критий алофон . 81% розглянутих довгих, 50% напівдовгих і 48% коротких закритих 
алофонів фонеми заднього ряду  трапляються в складах слів із синтагматичним наго-
лосом, тобто, під синтагматичним наголосом знаходяться 28% довгих алофонів , 20% 
напівдовгих варіантів  та 52% коротких звуків . Закриті варіанти охоплюють 10% 
проаналізованих випадків. Централізація (8%) та елізія (5%) відбуваються виключно в 
займеннику «du».

88% від усіх розглянутих алофонів напруженої фонеми  є закритими. Залежність 
тривалості від фразового наголосу в цієї фонеми не відчутна. 42% алофонів довгої фоне-
ми  довгі, 24% напівдовгі й 33% короткі, тобто 47% довгих, 55% напівдовгих та 16% 
коротких закритих варіантів знаходяться під синтагматичним наголосом. Перехідна зона 
до відкритої реалізації  є відносно великою. Такі форми переважно виникають в 
слові «oder». Відкриті алофони (11%) довгої фонеми  виявляються лише в прийменни-
ку «vor», «oder» i «schon». Централізація та елізія голосної не відбувається.

В українській мові ненаголошений  в позиції перед складом з наголошеним , а осо-
бливо перед складом з  звужується й більше чи менше наближається за своїм звучанням 
до голосного : «кожух» – , «другу̮ добу» – . Помітним для української 
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мови є вплив палаталізованих приголосних. Ненаголошені алофони голосних між мʼякими 
приголосними української мови – закриті звуки, помітно просунені всією артикуляцією на-
перед. Голосні фонеми  в цій позиції є всі підстави віднести до голосних середнього 
ряду. Решту – до голосних переднього ряду. На слух ненаголошені голосні між мʼякими 
приголосними у розмовному стилі виступають як звуки різноманітної якості. Наприклад, 
варіанти наголошеної  між мʼякими приголосними опізняється як , або , або ; на-
голошена  як  або , наприклад, «Яресько» – .

Слід зазначити, що українські голосні фонеми  мають тенденцію до звужен-
ня: ненаголошена  змінюється на , наприклад: «мені» – , ненаголошена  змі-
нюється на , наприклад: «кожух» – .

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що якісна редукція голосної фонеми  в осно-
вному обмежена ненаголошеною позицією у фонетичному слові. Нормальність розподілу 
не досягається, диктори 4 та 5 реалізовують слова частіше з відкритим варіантом .

88% усіх алофонів німецької короткої фонеми  становлять її основний алофон . 
Редуковані форми ,  та  є швидше всього винятковими явищами. Елізія становить 
10% і обмежується лише словами. Тест на нормальність розподілу неможливий. У 98% 
від усіх розглянути алофонів коротка голосна фонема  не зазнає редукції. Зафіксова-
но випадіння голосної в таких фонетичних словах: «obwohl» – , «im 
Grunde genommen» – .

Висновки. Отже, враховуючи викладене вище, можна встановити, що типологіч-
ною ознакою українського вокалізму є вплив оточуючих палаталізованих приголосних 
на модифікацію голосних звуків. Різниця в якісних та кількісних параметрах між наго-
лошеними та ненаголошеними голосними в українській мові не настільки сильно вира-
жена, як у німецьких голосних за винятком українських голосних фонем , які 
мають тенденцію до звуження. Загалом, ступінь вияву акомодації голосних української 
мови найбільше визначається місцем творення сусіднього приголосного, точніше тим, 
наскільки близькі за місцем творення артикуляції голосного й сусіднього приголосного. 
Вплив задньоязикових на українські голосні ,  менший ніж передньоязикових. З ін-
шого боку, м’які передньоязикові приголосні більше впливають на голосні заднього ряду 
ніж переднього. Слід наголосити, що головна особливість українського вокалізму полягає 
в тому, що ненаголошені голосні різко не відрізняються своєю вимовою від наголошених. 
Усі складові голосні української мови в усіх позиціях зберігають повнозвучну вимову, 
а також свою якість в ненаголошених складах. На відміну від німецької мови різке ско-
рочення, ослаблення, напвіглуха вимова голосного – рідке й нетипове для української 
фонетичної системи явище.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОГНОЗУВАННЯ»
ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ

МОВНІЙ СВІДОМОСТІ

У статті досліджується проблема розмежування понять «передбачення» і «прогнозування», 
які по-різному розглядаються в сучасному гуманітарному знанні: як автономні поняття, як ро-
до-видові і як синтезовані. Для коректного визначення їх співвідношення в даній роботі зроблено 
спробу простежити етапи становлення поняття «прогнозування», витоки якого сягають пе-
редбачення, що грунтується на афективній поведінці людини, і яке у процесі його еволюції через 
міфолого-релігійне осмислення й астрологічне, трансформувалося у власне прогноз. Окрему ува-
гу приділено розкриттю поняття «часова перспектива», що відображає національно-культурні 
особливості бачення майбутнього представниками Сходу і Заходу. За допомогою реконструкції 
словникових дефініцій слова «перспектива» в китайській і російській мовах зроблено припущення 
про те, що перспектива для росіян пов’язана з очікуванням, з новими можливостями, а для китай-
ців – зі спогадами про минуле для планування майбутнього.

Ключові слова: прогнозування, передбачення, мовна свідомість, футурологія, часова перспек-
тива, прогноз майбутнього.
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STAGES OF THE CONCEPT OF «FORECASTING»
AND ITS REFLECTION IN CHINESE AND RUSSIAN

LANGUAGE CONSCIOUSNESS

The article deals with the problem of distinction between concepts «prediction» and «forecasting», 
which are considered in many ways in modern humanitarian knowledge: as autonomous concepts both 
genus-species and synthesized. In order to correctly determine their correlation this study is an attempt 
to trace the stages of formation of the concept of «forecasting», the origins of which date back to the 
prediction based on the affective behavior of the person, that is why due to the process of its evolution 
through the mythological-religious and astrological understanding, it was transformed into the actual 
forecast. There was the establishment of science prognostics, liberated from the scope of futurology, the 
object of which is intuitive (esoteric and religious) forecasting of the future. In the article the special 
attention is paid to the disclosure of the concept of «time perspective», refl ecting the national and cultural 
features in the vision of the future by representatives of East and West. With the help of reconstruction 
of dictionary defi nitions of the word «prospect» in the Chinese and Russian languages there has been 
suggested the prediction that the prospect for the Russian relates to the expectation with the new features 
and for the Chinese – with memories of the past for future planning. As a result, the conclusion has been 
formulated in the following way: forecasting as philosophical and scientifi c problems passing the stages 
of formation from the esoteric period through mythological-religious and astrological periods, has been 
based on understanding of the prospects of seeing a future that relates to time, in the Russian language 
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consciousness, and in the last accounting for laying a wise way in the future, refl ecting the view of the 
world representatives of the Chinese ethnic group.

Key words: forecasting, prediction, language consciousness, futurology, time perspective, the future 
anticipation.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

В статье исследуется проблема разграничения понятий «предсказание» и «прогнозирование», 
которые по-разному рассматриваются в современном гуманитарном знании: как автономные 
понятия, как родо-видовые и как синтезированные. Для корректного определения их соотношения 
в данной работе предпринята попытка проследить этапы становления понятия «прогнозирова-
ние», истоки которого восходят к предсказанию, основанному на аффективном поведении челове-
ка, и которое в процессе его эволюции через мифолого-религиозное осмысление и астрологическое, 
трансформировалось в собственно прогноз. Отдельное внимание уделено раскрытию понятия 
«временная перспектива», отражающего национально-культурные особенности видения будуще-
го представителями Востока и Запада. При помощи реконструкции словарных дефиниций слова 
«перспектива» в китайском и русском языках сделано предположение о том, что перспектива для 
русских связана с ожиданием, с новыми возможностями, а для китайцев – с воспоминаниями о 
прошлом для планирования будущего. 

Ключевые слова: прогнозирование, предсказание, языковое сознание, футурология, временная 
перспектива, прогноз будущего. 

Лит. 26.

Постановка проблемы. Современная лингвистика, отражая общую научную мето-
дологию и ее тенденции к все более широкой полидисциплинарности, демонстрирует 
становление в ней новых направлений, связанных с основным принципом – антропо-
центризмом, среди которых лингвопрогностика [7; 15; 17] – особая сфера психолинг-
вистики, требующая тщательного изучения и разработки методологического инстру-
ментария, а также формирования корректного терминологического аппарата [7, 149].

Необходимость таких исследований продиктована общими установками лингвисти-
ки на анализ языка в тесной связи с его носителями, т.е. во всех сферах жизни человека 
и его самого как антропофеномена, на раскрытие способностей человеческого созна-
ния, мышления и т.д.

Одной из наиболее феноменальных способностей человека ученые называют «спо-
собность предвидеть будущее, т.е. строить его образ в сознании (воображении), что 
является свойством разумного человека» [12, 5], и выражать при помощи языковых зна-
ков разной природы (что имеет отношение к понятию «языковое сознание»). 

Открывая научный семинар на тему «Управление развитием: от прогнозирования 
будущего к его конструированию (идеи, методы, институты – М., 2011)» доктор хи-
мических наук С.Г. Кара-Мурза в своем докладе отмечает, что «прежде чем сделать 
шаг, человек представляет себе его последствия, строит в сознании образ будущего – в 
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данном случае ближайшего. Если этот шаг порождает цепную реакцию последствий 
(как переход через «Рубикон»), временной диапазон предвидения увеличивается. Если 
человек мыслит о времени в категориях «Страшного суда» […], то его диапазон пред-
видения отдаляется до горизонта – той линии, где кончается этот мир и начинается 
какое-то «Царство добра». Во всех случаях производится одна и та же мыслительная 
или (как принято обозначать в терминах когнитивной семантики) когнитивная опера-
ция – создание образа будущего» [12, 5].

Анализ исследований. Образ будущего в контексте двух ключевых философско-
научных проблем прогнозирования и предвидения наиболее глубоко изучен в науке фу-
турологии (А. Бауэр [5], И. В. Бестужев-Лада [6], В. Г. Виноградов [8], Т. А. Шмырина 
[24]), в которой, по наблюдениям Б. Д. Дондоковой, сформировалось несколько про-
гностических подходов: политический, социальный, технологический, социально-фило-
софский и др. [цит. по: 10], где ученые среди других вопросов пытались разобраться 
в соотношении понятий «прогнозирование» и «предвидение/ предсказание» [11, 201–
202].

В коллективной статье «История прогностики в контексте теоретических и мето-
дологических проблем» [11, 201–202] авторы отмечают, что «на сегодня смысловое 
содержание базовых понятий всей науки о будущем, среди которых – «предвидение», 
«прогнозирование», «научное предсказание», «аналитико-прогнозные оценки», «взгляд 
в завтра», «окно в будущее», как правило, не разграничивается. И, как показывает бо-
лее детальный анализ, все эти дескрипции скорее описывают некий взгляд в будущее 
и на будущее того или иного индивидуума или даже солидной организации. Большая 
часть этих рассуждений исходит не столько из выверенных теоретических и методоло-
гических построений, сколько из своих жизненных установок, мировоззрения и даже 
минутного настроения» [11, 203]. Но если учесть тот факт, что люди по любому поводу 
и в различных ситуациях обращаются к такому понятию, как прогноз – знамение време-
ни, то затронутый вопрос требует глубокого и тщательного осмысления, обосновывая 
актуальность и перспективность данного исследования.

Цель статьи: рассмотреть этапы становления понятия «прогнозирование» и 
раскрыть специфику его отражения в китайском и русском языковом сознании.

Изложение основного материала. Обсуждая проблему прогноза будущего, 
И. А. Асеева пишет, что предсказательная деятельность человека восходит к способно-
сти опережающего отражения действительности и систематизирует несколько вариан-
тов будущего: в обыденном предвосхищении – предугаданное будущее; в религиозных 
системах – предопределенное будущее; в утопиях – желаемое будущее; в фантастике 
– возможное будущее; в классических научно-философских концепциях – вероятное 
будущее; в постнеклассической науке – конструируемое будущее. Любой компонент 
общественной практики содержит прогностические элементы: от личных предчув-
ствий до специальных выражений в обыденной речи, мифологических представлений 
и коллективных принципов идеального поведения [2].

И несмотря на определенную эквилибристику упомянутых понятий науки о буду-
щем, а особенно, что касается двух ключевых терминов: «предсказание» и «прогнози-
рование», то все-таки следует обозначить уже наметившуюся позитивную тенденцию 
к более корректному их толкованию как смежных, но не тождественных научных фе-
номенов, т.е. уже появляются работы, в которых 1) они рассматриваются автономно, 
2) предсказание «утоплено» в прогнозировании, и 3) наоборот, прогнозирование «уто-
плено» в предсказании, 4) их изучают как синергетическую систему [11, 201–202].
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Для того, чтобы сделать такое предположение, авторы выше указанной статьи пред-
ставили периодизацию становления и развития прогностики в контексте науки футуро-
логии, которая как область научной деятельности в своем развитии прошла несколько 
этапов с относительно самостоятельными стадиями, способствовавшими формирова-
нию четырех ее научных направлений: 1) эзотерического; 2) религиозного; 3) астро-
логического; 4) философско-научного.

Воспользуемся представленной хронологией и попытаемся сосредоточиться на тех 
моментах, которые являются основополагающими для авторской концепции нашего ис-
следования.

1. Первый этап – начальный, на котором формировались первые два направления, 
посвященные изучению интеллектуальной деятельности отдельного человека и неболь-
ших коллективов. Исследователи [11, 205–206] этот этап связывают, как мы и предпола-
гали, с феноменом предсказания/предуказания, истоки которого восходят к становле-
нию государства в тех или иных регионах. Как считает К. А. Кирсанов, «предвидением 
будущего занимались, занимаются и будут заниматься во все времена и на всех уровнях 
мышления» [14], но при этом необходимо учитывать, что церковь (определенные ре-
лигиозные учения), как правило, негативно относится к людям, занимающимся пред-
видением. Например, Библия говорит, что «будущее человеку нельзя знать». А филосо-
фия, наоборот, приветствует прогнозирование (мантику). Так, еще Сократ говорил, что 
«мантика – орудие человеческого успеха, а это оправдывает ее суще ствование» [цит. 
по работе: 11, 204]. Уже в этих аргументах феноменальности предвидения и прогноза 
прослеживается их отличие: предвидение формировалось как способность сознания на 
мифолого-религиозной основе, а прогноз – на философско-научной.

Понимая важность фундаментальности исследуемых вопросов, осмыслением ми-
ровоззренческих и методологических основ познания будущего начали заниматься как 
античные философы (Платон и Аристотель), так и христианские мыслители, начиная с 
работы Аврелия Августина «О граде Божием». В дальнейшем параллельно с секуляри-
зацией общественной жизни проблематика, связанная с возможностями исследования 
будущих состояний общества, нашла отражение в произведениях такого жанра, как уто-
пия (Т. Кампанелла, Т. Мор, Ф. Бэкон и др.) [19].

Эзотерическое направление в изучении будущего основано на предвосхищении (то, 
о чем писала И. А. Асеева [2; 3], см. выше), т. е. предугадании будущего – его пред-
сказания путем различных откровений, как правило, трьох видов: 1) механического – 
через одержимость, физические манифестации; 2) эмоционального – путем произнесе-
ния, записывания слов и знаков (с последующей расшифровкой) в состоянии транса; 
3) духовного – в состоянии экстаза, озарения (подобное происходит с шаманами, со 
святыми, пророками, ведунами и т. д.). Все эти состояния сознания в современной на-
уке исследуются как измененные состояния сознания (Д. Спивак [21], Е. А. Кушнерова 
[16] и др.). И вот здесь как раз и прослеживаются онтологические и гносеологические 
отличия предсказания и прогнозирования, в частности, в том, что футурология – это 
наука, изучающая интуитивное (эзотерическое и религиозное) предвосхищение буду-
щего, а прогностика – философско-научное. Поэтому термин «эзотерическое прогно-
зирование» методологически является некорректным. Философско-научный подход не 
отрицает интуитивного поиска, но только как часть интеллектуальной деятельности.

В эзотерике существуют собственные формы дифференциации предсказания и 
предуказания: первое – это откровение, предвидение, прорицание, гадание; второе – 
предопределение, заклинание, просьба-мольба и т. д. Предсказания или предвидения во 
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многом зависят от интуиции и не имеют отношения к науке, так как они формировались 
в мифолого (фольклорно)-религиозной среде. 

2. Поэтому вторым направлением первого этапа становления футурологии названо 
религиозное, наибольшей степенью связанное с феноменом предсказания. Здесь также 
имеет место и астрологический аспект предсказания как переходный момент к про-
гнозированию.

По наблюдениям авторов статьи «История прогностики в контексте теоретичес-
ких и методологических проблем» [11, 206], самыми первыми предсказателями можно 
считать древних пророков, которые чудесным образом видели будущее. Об этом, на-
пример, говорится в Ветхом Завете. В особом ряду пророков стояли святые отцы, пра-
ведники, просветленные личности. Предсказания носили различный характер: в виде 
вещих снов (примеры представлены, прежде всего, в Библии); видений (например, ви-
дения Сергия Радонежского Богоматери); слышание голоса неизвестного предсказателя 
(например, «вмешательство гения» у Сократа); предсказаний Нострадамуса; автомати-
ческого письма (как это было у предсказательницы Сибиллы, которая предугадывала 
на длительный период вперед судьбы наций и государств), предсказаний болгарской 
целительницы Ванги (наше дополнение) и т. д.

2. Второй этап – латентный, когда уже непосредственно началось формирование 
потенциала прогнозирования, но происходило оно еще скрыто. Относительно хроно-
логии латентного этапа формирования системы прогнозирования, то исследователи 
(А. В. Готнога [9]) отмечают, что он завершился в своей имплицитной фазе при возник-
новении так называемых буржуазных революций, и начался процесс открытого научно-
го осмысления данного феномена, мотивировав необходимость его изучения. 

В конце ХV–ХVІ вв. в Нидерландах шло разложение феодальных отношений. Пред-
полагают, что это была первая страна, где происходило становление прогностики и 
выделение ее из сферы футурологии. Так начинает складываться философско-научное 
направление изучения прогнозирования, которое все же, несмотря на его философско-
научный характер (социальный прогноз – А. В. Готнога [9], научно-технический про-
гноз – Э. Янч [25], экономический прогноз – Г. Тейл [22] и т.д.), строится на различных 
видах предвидения, в частности астрологических. Поэтому прогнозирование постепен-
но начинают рассматривать не только как вид интеллектуального труда, а и как атрибут 
любого действия: от человека во всех сферах его жизни – до человечества в целом.

Прогностические исследования современности направлены на то, чтобы более 
объективно и исчерпывающе представить понимание того, что же такое прогноз?, как нуж-
но строить оценки будущего при построении успешного общества?. Каким общество видит 
будущее – таковым оно с большой степенью вероятности и будет (В. Э. Багдасарян [4]).

В таком контексте прогнозирование как одно из ключевых понятий проблемы бу-
дущего тесно связано с категорией временной перспективы, которая соотносится с ви-
дением будущего в разных культурах. Как считает В. Э. Багдасарян, «видение будущего 
задает определенную структуру времени. Структура времени может быть различной. В 
одних культурах она носит линейный характер. Отсюда – линейная, экстраполяционная 
модель прогнозирования. В других культурах историческое время циклично. Если по-
смотреть на восточную мифологию с характерной для нее идеей вечного возвраще-
ния, то там обнаруживается принципиально другая, чем на Западе структура времени 
и другое видение будущего. Поэтому некоторые вызовы, которые кажутся новыми в 
линейной модели временной развертки, в циклической модели новыми не являются. 
Они рассматриваются иначе – как аналогия того, что было в прошлом» [4, 63].
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Это особенно прослеживается в грамматике китайского языка, в которой нет линей-
ного деления категории времени на прошлое, настоящее и будущее. Нужно специально 
либо добавлять слова вчера, сегодня, завтра, либо упоминать какие-то даты или имена 
действующих лиц из истории, а официально для фиксации прошлого обязателен девиз 
царствования [26, 89]. Примечательно, что и китайский календарь ориентирован во вре-
мени на события, связанные с образом исторического лица – императора.

Исследуя китайцев как этнос и их традиционные ценности, К. М. Тертицкий отме-
чает, что речь о времени и пространстве в китайской культуре, как правило, идет в кон-
тексте размышлений о том, как лучше человек может соответствовать тому или иному 
отрезку времени или ситуации [23, 39].

Традиционно внимание китайцев фокусируется на субъективном факторе, на жиз-
ни человека, его делах и возможностях, его самореализации, а не на объективных 
признаках времени и пространства [26, 89–113]. Наблюдать время по-китайски зна-
чит стоять лицом к уже совершенному и спиной к предстоящему, ожидаемому. При-
мечательно, что китаец, плывущий вниз по течению реки жизни, сидит в лодке ли-
цом к пройденному пути и спиной к предстоящему, ожидаемому. Будущее у китайца 
находится со спины, течет ему в затылок, и поэтому оно неизвестно. Современные 
китайцы на вопрос о будущем не загадывают для себя перспектив далекого будущего, 
а ориентируются на значение и ценности сегодняшнего дня для планирования даль-
нейших перспектив. 

В связи с такой постановкой вопроса о конструировании модели прогноза в сознании 
китайского этноса в проекции на временную перспективу, которая по предварительным 
наблюдениям отличается от линейной модели прогноза в русском языковом сознании, 
рассмотрим, что собой представляет понятие перспективы в отношении ко времени во-
обще и к проблеме прогнозирования, в частности. 

По мнению О. Г. Квасовой, «время – наиболее загадочная, таинственная сторона ми-
роздания» [13, 14]. А поскольку прогностическая функция является одной из основных 
функций научного познания, то важно проанализировать точки зрения ученых на на-
личие или же отсутствие временных рамок у прогнозов и на толкование временной 
перспективы прогнозирования. Представители темпорального подхода, отождествля-
ющие физическое и социальное время, рассматривают прогнозирование как ориенти-
рующееся на более или менее определенную датировку будущих событий и явлений 
(А. А. Акаев, В. М. Бондаренко, А. В. Коротаев, В. В. Лапкин – представители наведены 
по работе О. Г. Квасовой [13]). 

Временная перспектива, отмечает О. Г. Квасова, не только определяется через время, 
но и описывает круг темпоральных явлений, и понимает под этой категорией «струк-
турацию времени процессов или отдельных сторон жизнедеятельности субъекта» [13, 
14–15].

Исследовательница для аргументации своих предположений обратилась к 
этимологии слова перспектива в русском языке, которое восходит к лат. perspectus – 
«сквозь что-нибудь»; perspire – «смотреть сквозь» и означает «вид вдаль», «вперёд», 
«на расстояние» (Толковый словарь Даля); «даль», «пространство, охватываемое гла-
зом» (Толковый словарь иностранных слов, 2004). Синонимами в русском языке явля-
ются слова: будущее, будущность, вид, даль, картина, надежда, ракурс, судьба, чаяния, 
а также ожидания. Таким образом, перспектива в русском языковом сознании – это ис-
кусство (творческая способность) видеть дали, то, что находится впереди или на рас-
стоянии [13, 15].
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Как видим, перспектива в сознании представителя русской культуры – это ожида-
ния, надежды, чаяния, будущее, возможности, а все значения данного слова, конечно, 
связаны со временем в смысле будущего. Учитывая этот временной аспект слова пер-
спектива, его дополняют словом временная, чтобы отделить временность от простран-
ства – нахождение чего-то на расстоянии, дистанции, которому, естественно, придаётся 
временное значение. При этом М.Ш. Магомед-Эминов уточняет, что находиться на 
расстоянии, дистанции для времени означает быть длительностью, отсроченностью, 
сроком [18].

В заключение приведенных этимологических наблюдений О.Г. Квасова фиксиру-
ет два важных момента, касающихся понимания временной перспективы. Во-первых, 
временная перспектива содержит пространственность – нахождение чего-то на рассто-
янии, дистанции. Во-вторых, во временной перспективе открываются определённые 
возможности, т. е. она содержит в себе потенции и возможности. Вектор временной 
перспективы устремляется к возможностям, реализующимся через определённую 
длительность. В этом смысле возможности находятся на определённом расстоянии, 
дистанции. Таким образом, во временной перспективе присутствует устремлённость 
к чему-то (интенциональность), что находится на определённой дистанции, открывая 
человеку определённый спектр возможностей [13, 16]. 

Сравним теперь, как истолковывается понятие перспективы в китайских словарях. 
Слово 透视 – перспектива в Большом китайско-русском словаре имеет 5 значений: 
1) »перспектива, перспективный», 2) »просвечивать, просвечивание», 3) »всматривать-
ся, проникать (мыслью, взором), проницательность», 4) »вспоминать», 5) »рентген». 
Синонимом является лексема 前途 – будущее, имеющая 3 значения: 1) »планы на буду-
щее», «лежащий впереди путь» 2) уст. «другое (более влиятельное) лицо, другой (бо-
лее значимый) человек» 3) »перспектива, будущее» (http://bkrs.info/slovo.php?ch=透视).

Приведенные значения для слова 透视 прямо не привязаны ко времени в китайском 
языковом сознании, а основаны на проникновении мыслью, проницательности и воспо-
минании, т. е. для маркирования будущего у китайцев важным является фиксация того, 
что было в прошлом, чтобы строить планы на будущее. Очевидно, поэтому китайцы 
стоят лицом к уже совершенному и спиной к предстоящему, ожидаемому.

Таким образом, подводя итог рассмотрения обозначенной в названии статьи 
проблемы, есть все основания предположить, что перспектива для русских связана с 
ожиданием, с новыми возможностями, а для китайцев – с анализом прошлого для по-
строения будущего на основе аналогии. Из этого следует, что и прогнозирование как 
философско-научная проблема, пройдя этапы становления от эзотерического перио-
да через мифолого-религиозный и астрологический, основано на понимании видения 
перспективы как будущего, соотносящегося со временем, в русском языковом созна-
нии, и с осмыслением прошлого для прокладывания пути в будущем, отражающим кар-
тину мира у представителей китайского этноса. 

Аргументы для таких предположений находим в работах М. Ш. Магомед-Эминова 
[18], который утверждает, что время имеет культурно-историческое происхождение, 
истоки которого восходят к древним цивилизациям в обожествлении животных, фа-
раонов, царей, строительстве пирамид, мумификации, наличии в древности развитых 
календарей, родословных, в создании солнечных, песочных, водяных часов и в изобре-
тении, наконец, точных механических часов именно в Средневековой Европе. Пред-
ставление о времени развивалось от неоднородного мифологического времени, постро-
енного на повторении, одновременности, ритмичности, к однородному физическому 



218   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî. Ñîöiàëüíi êîìóíiêàöi³. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

времени современных цивилизаций. При этом мифологическая картина мира как ин-
формационная прогностическая матрица аккумулирует колоссальный социогенетичес-
кий, культурный, исторический опыт и опосредует социальное поведение.

Выводы. Исходя из такого подхода, понимаем прогноз как синергетическую ин-
формационную уникальную систему, представляющую иерархию интуитивного и ло-
гического подходов к распознаванию и использованию знаний, в которой органично со-
четаются аффективное поведение (эзотерический этап становления прогнозирования, 
начавшегося от предсказаний), творческое начало и научная практика.

Перспективы дальнейших исследований связаны с рассмотрением логико-семиоти-
ческого подхода к изучению когнитивных основ формирования семантики прогноза в 
языковых знаках мифолого-фольклорной и религиозной природы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аристотель. Сочинения в 4-х т. / Аристотель. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 377–397.
2. Асеева И. А. Образы прогностического опыта в науке и культуре : на пути к интегра-

тивной модели : автореф. дис. … докт. филос. наук : специальность 09.00.08 «Философия науки и 
техники» [Электронный ресурс] / И. А. Асеева. – М., 2009. – Режим доступа : http://www.dissers.ru/
avtoreferati-dissertatsii-fi losofi ya/a236.php.

3. Асеева И. А. Философская рефлексия будущего (на материале русской философии 
рубежа XIX–XX вв.) / И. А. Асеева // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – 
№ 318. – С. 52–58.

4. Багдасарян В. Э. Будущее как эсхатологическая категория / Вардан Эрнестович Баг-
дасарян // Управление развитием : от прогнозирования будущего к его конструированию (идеи, 
методы, институты). Материалы научного семинара. – М. : Научный эксперт, 2011. – Вып. № 9. 
– С. 62–66.

5. Бауэр А. Философия и прогностика. Мировоззренческие и методологические проблемы 
социального прогнозирования / А. Бауэр [и др.]. – М. : Знание, 1979. – 380 с.

6. Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование. Возможные пути реа-
лизации целей общества. Опыт систематизации / Игорь Васильевич Бестужев-Лада. – М. : Наука, 
1998. – 213 с.

7. Валеева Л. В. Лингвопрагматические основания семантики мифемы в прогностическом 
тексте / Л. В. Валеева // МОВА. – 2013. – № 20. – С. 149–153.

8. Виноградов В. Г. Научное предвидение (гносеологический анализ) / Вячеслав Григорье-
вич Виноградов. – М. : Высшая школа, 1973. – 192 с.

9. Готнога А. В. Диалектико-материалистические основания социального прогнозирова-
ния / Александр Васильевич Готнога : дисс. … докт. филос. наук : специальность 09.00.11 «Со-
циальная философия». – Красноярск, 2014. – 290 с.

10. Дондокова Б. Б. Социально-философские основания футурологического знания / Бутид-
ма Борисовна Дондокова : автореф. дис. … канд. филос. наук : специальность 09.00.11 «Социаль-
ная философия». – Санкт-Петербург, 2009. – 21 с.

11. Епишин К. В. История прогностики в контексте теоретических и методологических 
проблем / К. В. Епишин, Д. В. Зернюков, И. М. Комаров // Инноватика и экспертиза. – 2015. – 
Вып. 1 (14). – С. 201–210.

12. Кара-Мурза С. Г. Управление развитием : предвидение и проектирование будущего / 
С. Г. Кара-Мурза // Управление развитием : от прогнозирования будущего к его конструирова-
нию (идеи, методы, институты) : Материалы научного семинара. – М. : Научный эксперт, 2011. 
– Вып. № 9. – С. 5–29.

13. Квасова О. Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситу-
ации / Ольга Григорьевна Квасова / дисс. … канд. психол. Наук : специальность 19.00.01 «Общая 
психология, психология личности, история психологии». – М., 2013. – 205 с.

14. Кирсанов К. А. Прогнозирование в СССР / К. А. Кирсанов. – М. : «НПО Поиск», 1992. – 
115 с.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   219

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×æó Ö. Åòàïè ñòàíîâëåííÿ ïîíÿòòÿ «ïðîãíîçóâàííÿ»...

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

15. Князева А. А. Англоязычные прогностические тексты : структура, семантика, прагматика 
/ Анастасия Алексеевна Князева : автореф. дис. … канд. филол. наук : специальность 10.02.04 
«Германские языки». – Самара, 2012. – 24 с.

16. Кушнєрова О. А. Лінгвокогнітивні параметри віршованих текстів (на матеріалі 
збірок любовної лірики «Birthday Letters» Т. Hughes, «Споглядання дерева» В. Грабовського та 
«Судьбы и сердца» Э. Асадова) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спеціальність 10.02.15 «За-
гальне мовознавство». – К., 2013. – 20 с.

17. Лопатина И. А. Экспериментальное исследование прогностического функционирова-
ния текстовых единиц : на материале русского языка / Ирина Александровна Лопатина : дисс. ... 
канд. филол. наук : специальность 10.02.01 «Русский язык». – Кемерово, 2005. – 166 c.

18. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности / Мадрудин Шамсудинович Магомед-
Эминов. – М. : Психоаналитическая ассоциация РФ, 1998. – 496 с.

19. Мор Т. Утопический роман XVI – XVII веков / Т. Мор, Т. Компанелла, Ф. Бэкон. – М. : 
Худ. итература, 1971. – 494 с.

20. Пирожкова С. В. Предвидение как эпистемологическая проблема (критический анализ 
концепции К. Поппера) / Софья Владиславовна Пирожкова : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 
cпециальность 09.00.01. «Онтология и теория познания». – М., 2011. – 26 с.

21. Спивак Д. Л. Лингвистика измененных состояний сознания / Дмитрий Леонидович 
Спивак. – Л. : Наука, 1986. – 92 с.

22. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятия решений / Г. Тейл. – М. : Статистика, 1971. 
– 488 с.

23. Тертицкий К. М. Китайцы : традиционные ценности в современном мире / Константин 
Маркович Тертицкий. – М. : ИСАА МГУ, 1994. – 347 с.

24. Шмырина Т. А. Футурология как наука и как предсказание (социально-философский 
аспект) / Т. А. Шмырина // Вестник Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. Фи-
лософия История. Исторические науки. Социология. – 2011. – Т. 101. – Вып. 9. – С. 259–263.

25. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Эрих Янч ; [общ. ред. 
Д. М. Гвишиани]. – М. : Прогресс, 1974. – 586 с.

26. Li-Chen L. The notion of time and position in the «Book of change» and their development / 
Lin Li-Chen // Time and space in Chinese culture. – Leiden, N/Y. – Köln : E.J. Brill, 1995. – Р. 89–113.

REFERENCES
1. Aristotel. Sochineniya v 4-h t. / Aristotel. – M. : Misl, 1983. – T. 4. – S. 377–397.
2. Aseeva I. A. Obrazi prohnosticheskoho opita v nauke i kulture: na puti k integrativnoi modeli : 

avtoref. dys. … dokt. fi los. nauk : spetsialnost 09.00.08 «Filosofi a nauki i tekhniki» [Electronnyi resurs] 
/ I. A. Aseeva. – M., 2009. – Rezhym dostupa : http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-fi losofi ya/
a236.php.

3. Aseeva I. A. Filosofskaya refl eksiya budushchego (na material russkoi fi losofi i rubezha XIX–
XX vv.) / I. A. Aseeva // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2009. – No. 318. – S. 52–58.

4. Bahdasaryan V. E. Budushchee kak eskhatolohicheskaya katehoryya / Vardan Ernestovich 
Bahdasaryan // Upravlenie razvitiem : ot prohnozyrovaniya budushcheho k eho konstruirovaniyu (idei, 
metody, instituty). Materialy nauchnoho seminara. – M. : Nauchnyi ekspert, 2011. – Vyp. No. 9. – S. 62–
66.

5. Bauer A. Filosofi ya i prohnostika. Mirovozzrencheskie i metodolohicheskie problemy 
sotsialnoho prohnozirovaniya / A. Bauer [i dr.]. – M. : Znaniye, 1979. – 380 s.

6. Bestuzhev-Lada I.V. Normativnoe sotsialnoe prohnozirovaniye. Vozmozhnye puti realizatsii 
tselei obshchestva. Opyt sistematizatsii / Ihor Vasylyevich Bestuzhev-Lada. – M. : Nauka, 1998. – 213 s.

7. Valeeva L. V. Linhvoprahmaticheskiye osnovaniya semantiki mifemy v prohnosticheskom 
tekste / L. V. Valeeva // MOVA. – 2013. – No. 20. – S. 149–153.

8. Vinohradov V. H. Nauchnoye predvideniye (hnoseolohicheskyi analiz) / Vyacheslav 
Hryhoryevich Vynohradov. – M. : Vysshaya shkola, 1973. – 192 s.

9. Hotnoha A. V. Dialektiko-materialisticheskiye osnovaniya sotsialnoho prohnozirovaniya / 
Aleksandr Vasilyevich Hotnoha : dyss. … dokt. fi los. nauk : spetsialnost 09.00.11 «Sotsialnaya fi losofi ya». 
– Krasnoyarsk, 2014. – 290 s.



220   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî. Ñîöiàëüíi êîìóíiêàöi³. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

10. Dondokova B. B. Sotsialno-fi losofskiye osnovaniya futurolohicheskoho znaniya / Butidma 
Borisovna Dondokova : avtoref. dys. … kand. fi los. nauk : Spetsialnost 09.00.11 «Sotsialnaya fi losofi ya». 
– Sankt-Peterburh, 2009. – 21 s.

11. Epishin K. V. Istoriya prohnostiki v kontekste teoreticheskih i metodolohicheskih problem 
/ K. V. Epishin, D. V. Zernyukov, Y. M. Komarov // Innovatika i ekspertiza. – 2015. – Vyp. 1 (14). – 
S. 201–210.

12. Kara-Murza S. H. Upravleniye razvitiem : predvideniye i proektirovaniye budushcheho / 
S. H. Kara-Murza // Upravleniye razvitiem : ot prohnozirovaniya budushcheho k eho konstruirovaniyu 
(idei, metody, instituty) : Materialy nauchnoho semynara. – M. : Nauchnyi ekspert, 2011. – Vyp. No. 9. – 
S. 5–29.

13. Kvasova O. H. Transformatsiya vremennoi perspektivy lichnosti v ekstremalnoi situatsii / Olha 
Hryhoryevna Kvasova / diss. … kand. psykhol. nauk : spetsialnost 19.00.01 «Obshchaya psikholohiya, 
psikholohiya lichnosti, istoryya psikholohii». – M., 2013. – 205 s.

14. Kirsanov K. A. Prohnozirovaniye v SSSR / K. A. Kirsanov. – M. : «NPO Poisk», 1992. – 115 s.
15. Kniazeva A. A. Anhloyazichniye prohnosticheskiye teksty : struktura, semantika, prahmatika / 

Anastasiya Alekseevna Kniazeva : avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk : spetsyalnost 10.02.04 «Hermanskiye 
yazyki». – Samara, 2012. – 24 s.

16. Kushnierova O. A. Linhvokohnityvni parametry virshovanykh tekstiv (na materiali zbirok 
liubovnoi liryky «Birthday Letters» T. Hughes, «Spohliadannia dereva» V. Hrabovskoho ta «Sudby i 
serdtsa» E. Asadova) : avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : spetsialnist 10.02.15 «Zahalne movoznavstvo». 
– K., 2013. – 20 s.

17. Lopatina I. A. Eksperimentalnoye issledovaniye prohnosticheskoho funktsionirovaniya 
tekstovykh edinits : na materiale russkoho yazyka / Iryna Aleksandrovna Lopatina : diss. ... kand. fi lol. 
nauk : Spetsialnost 10.02.01 «Russkiy yazyk». – Kemerovo, 2005. – 166 s.

18. Mahomed-Eminov M. Sh. Transformatsiya lichnosti / Madrudin Shamsudinovich Mahomed-
Eminov. – M. : Psikhoanaliticheskayi assotsiatsiya RF, 1998. – 496 s.

19. Mor T. Utopicheskiy roman XVI–XVII vekov / T. Mor, T. Kompanella, F. Bуkon i dr. – M. : 
Khud. literatura, 1971. – 494 s.

20. Pirozhkova S. V. Predvideniye kak epistemolohicheskaya problema (kriticheskyi analiz 
kontseptsii K. Poppera) / Sofi a Vladislavovna Pirozhkova : avtoref. dis. ... kand. fi los. nauk : Spetsyalnost 
09.00.01. «Ontolohiya i teoryia poznaniya». – M., 2011. – 26 s.

21. Spivak D. L. Linhvistika izmenennykh sostoyanyi soznanyia / Dmytryi Leonidovich Spivak. 
– L. : Nauka, 1986. – 92 s.

22. Teil H. Ekonomicheskiye prohnozy i prynyatiya reshenyi / H. Teil. – M. : Statistika, 1971. – 
488 s.

23. Tertitskyi K. M. Kitaitsy : traditsionnyye tsennosti v sovremennom mire / Konstantin 
Markovich Tertitskyi. – M. : ISAA MHU, 1994. – 347 s.

24. Shmyrina T. A. Futurolohiya kak nauka i kak predskazaniye (sotsialno-fi losofskyi aspekt) / 
T. A. Shmyrina // Vestnik Tambovskoho universiteta. Seriya : Humanitarnyye nauki. Filosofi ya. Istoriya. 
Istorycheskiye nauki. Sotsiolohiya. – 2011. – T. 101. – Vyp. 9. – S. 259– 263.

25. Ianch E. Prohnozirovanie nauchno-tekhnicheskoho prohressa / Erikh Yanch ; [Obshch. red. 
D.M. Hvishiani]. – M. : Prohress, 1974. – 586 s.

26. Li-Chen L. The notion of time and position in the «Book of change» and their development / 
Lin Li-Chen // Time and space in Chinese culture. – Leiden, N/Y. – Köln : E.J. Brill, 1995. – Р. 89–113.

Статтю подано до редакції 10.03.2016 р.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   221

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Øóì Î. Ðèñè ±íäèâ±äóàëüíîãî ñòèëþ ïåðåêëàäà÷à ïðè â±äòâîðåíí±...

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

УДК 811.161.2’25
Ольга ШУМ,

аспірантка кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка 

(Україна, Київ) oshym@ukr.net

РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕРЕКЛАДАЧА 
ПРИ ВІДТВОРЕННІ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ 

(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті розглянуто особливості відтворення при перекладі розмовно-побутової лексики. 
Дослідження присвячене аналізу особливостей та способів передачі німецькою мовою ненормо-
ваних мовних одиниць. Об’єктом дослідження даної статті є німецькомовний переклад роману 
«Собор» О. Гончара, здійснений І. Костецьким та Е. Коттмаєр, та переклади вибраних творів, 
здійснені А.-Г. Горбач.

Ключові слова: ідіостиль, художній текст, теорія перекладу, переклад, розмовна лексика, 
стиль перекладача.
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MAIN FEATURES OF INDIVIDUAL TRANSLATOR’S STYLE 
BY TRANSLATION OF SPOKEN LANGUAGE

(BASED ON GERMAN TRANSLATIONS OF THE UKRAINIAN 
PROSE OF THE 2ND HALF OF XX CENTURY)

The article describes different methods in the translation of spoken language. The present 
research is devoted to the analysis of the translation of the features and models of unstandardized 
units of language. Target of the research are the novel «The Cathedral» by O. Honchar and its 
German translation made by I. Kostetzkiy and E. Kottmeier and selected stories translated by A.-
H. Horbach. 

Key words: idiostyle, literary text, theory of translation, translation, spoken language, style of 
interpreter.
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В статье рассмотрены особенности воспроизведения при переводе разговорно-бытовой 
лексики. Исследование посвящено анализу особенностей и способов передачи в немецком языке 
ненормированных языковых единиц. Объектом исследования данной статьи является роман 
«Собор» О. Гончара и его перевод на немецкий язык, произведенный И. Костецким и Э. Кот-
тмаер, и переводы отдельных произведений, выполненные А.-Г. Горбач.

Ключевые слова: идиостиль, литературный текст, теория перевода, перевод, разговорно-
бытовая лексика, стиль переводчика.

Лит. 10.

Постановка проблеми. З метою стилізації мови героїв письменники часто вда-
ються до використання емоційної та експресивно-забарвленої лексики, переклад якої 
призводить до значних складнощів. У першу чергу, це такі слова, що мають у своєму 
значенні компонент оцінки, виражають почуття позитив ного чи негативного сприй-
няття дійсності (вираження пестливості, згрубілості, зневаги, фамільярності тощо). 
Досліджуючи україномовний переклад роману «Собор» Є. Ангерчік зауважувала, що 
суттєвими рисами розмовно-побутового стилю автора є використання розмовної лек-
сики, емоційно забарвлених слів і висловів, діалогічного та полілогічного характеру 
мовлення. На лексичному рівні розмовно-побутового мовлення авторка відзначила 
велику кількість емоційної та експресивно-забарвленої, діалектної лексики, просто-
річних, жаргонних та розмовних слів, елементів суржику. Розмовно-побутовому сти-
лю притаманне певне експресивне та емоційне спрямуван ня – глумливе, іронічне, 
лайливе, фамільярне, а також ласкаве, пестливе, шанобливе. Як зазначає дослідниця, 
у творі зустрічається багато каламбурів, гри слів, етимологічних алюзій, діалектної 
та побутової лексики, емоційно та експресивно забарвленої лексики, суржик та інші 
елементи, що можуть бути незрозумілими для неукраїномовного читача [1, 34].

Аналіз досліджень. Дослідженню перекладу розмовної лексики присвячували 
свої праці Ю. Абизов, С. Влахов, Р. Зорівчак, Л. Латишев, В. Карабан, О. Медвідь, 
А. Швейцер та ін. Так, Ю. Абизов у своїх розвідках наголошує, що важливим спо-
собом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична транс-
формація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних ха-
рактеристиках словникових відповідників лексичних елементів оригіналу і традиціях 
мовлення [3, 34]. На думку В. Карабана, окрім урахування денотативного та конота-
тивного компонентів змісту в перекладі розмовної лексики, варто брати до уваги від-
ношення між висловлюванням та учасниками комунікації, тобто прагматику тексту. 
На думку ж Л. Латишева, одним із найважливіших способів подолання лінгвоетніч-
ного бар’єру вважається застосування різноманітних трансформацій при перекладі 
розмовної лексики [4, 34]. Р. Зорівчак свого часу зазначала, що сукупність таких чин-
ників, як зв’язок значення мовних одиниць і позамовної дійсності, експліцитний та 
імпліцитний контекст, комунікативна настанова, яка поєднує висловлювання зі змі-
нюваними комунікантами, забезпечує синтезуючу функцію прагматики [3, 144]. 

Мета здійснюваного нами дослідження полягає у заповненні лакуни з даного 
питання особливо стосовно практичного розгляду розмовної лексики як риси автор-
ського ідіостилю та способів його передачі іншими мовами, а також у визначенні рис 
стилю перекладача залежно від обраних стратегій перекладу.

Виклад основного матеріалу. Труднощі перекладу розмовно-побутової лекси-
ки можуть бути пов’язані зі ступенем їхньої поширеності та частоти використання 
у мовах оригіналу та перекладу. З цього приводу О. Чередниченко наголошував на 
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важливості культурної компетенції перекладача: «чим вищий ступінь білінгвізму пе-
рекладача, тим вищим є ступінь його бікультуралізму. Останній дозволяє правильно 
зрозуміти факти вихідної культури, девербалізувати їх та подати у новій словесній 
оболонці, пристосувавши до норм вторинної культури» [5, 485–489].

На думку мовознавця І. Ющука, експресивно забарвлена лексика властива одини-
цям усіх рівнів мовної структури, вона сприяє деавтоматизації висловлювання, при-
вертає увагу до відтінків думки, емоційних оцінок сказаного. Фонетичні, лексичні, 
словотворчі і граматичні одиниці мають неоднакову потенцію забезпечення експре-
сивності. До експресивно забарвленої лексики можна віднести розмовні та просторіч-
ні слова, вульгаризми [5, 210–213].

У романі «Собор» автор широко вживав просторіччя (прим. слово / зворот, що не є 
нормою літературної мови, але вживається у побутовому мовленні, у художніх творах 
використовується як стилістичний засіб для надання мові зневажливого, іронічного, 
жартівливого, грубуватого відтінку; сюди належать увічливі, презирливо-іронічні 
слова, вульгаризми та лайливі слова [6, 989]), розмовні авторські неологізми та роз-
мовно-побутові фразеологізми.

Підходи перекладачів до розв’язання проблеми перекладу такого прошарку лекси-
ки пропонуємо розглянути на наступних прикладах:

(1) Байстрючка! Викурвок воєнний! Оце вас такого в школі вчили? Як чоловіків 
чужих відбивати? [2, 36].

«Hurenkind, Kriegsbankert du! Das habt ihr in der Schule gelernt, hä? Wie man sich 
fremde Männer angelt?» [10, 56].

У вищезазначеному прикладі спостерігаємо використання просторіччя із лай-
ливим та фамільярним забарвленням байстрючка (позашлюбна дитина), яке пере-
кладачі передають за допомогою відповідника das Hurenkind, що також як і оригінал 
має грубу, презирливу конотацію. Синонім викурвок (позашлюбна дитина) у пере-
кладі відтворено за допомогою мовного відповідника із зневажливою конотацією der 
Kriegsbankert.

Також серед лексики з експресивно-емоційним забарвленням значну частку за-
ймають розмовні авторські неологізми:

(2) – Ану, киш мені звідси, гайдуряки, варакути! Як ви мені вбринькались! Після 
зміни й відпочити не дають [2, 6].

«Haut ab, ihr Trottel, ihr Halbdackel! Ihr klimpert einen ja kaputt. Keinen Moment 
Ruhe nach dem Schuften…» [10, 9].

Вищезазначений приклад ілюструє переклад авторських неологізмів О. Гончара 
гайдуряки, варакути та вбринькатися. Значення перших двох слів відсутні у словни-
ках, але ми погоджуємося із думкою Є. Ангерчік, яка спираючись на власний куль-
турний досвід зауважує, що обидва слова характеризують нероб, ледарів та нікчем [1, 
35]. У перекладі дані слова передані за допомогою der Trottel (бевзь, дурник, йолоп) 
та der Halbdackel (ідіот, дурник) відповідно, що є частковими (контекстуальними) 
еквівалентами. Завдяки цьому перекладачі відтворюють експресивність оригіналу у 
перекладі, але не зберігають авторські неологізми. При передачі новотвору вбринь-
катися (набриднути, остогидіти) перекладачі намагалися зберегти значення і форму 
оригіналу, використавши вислів einen ja kaputt klimpern (klimpern – бренькати, трень-
кати), що цілком передає зміст і стилістичне (розмовне) забарвлення оригіналу.

(3) – Може, вона теж поетка? – каже навздогад Вірунька. – Бо як біжить до ларка 
за хлібом, то – як намахана, людей жахається… [2, 11].
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«Die ist womöglich auch eine Dichterin.» Wirunjka versucht, psychologisch 
heranzukommen. «Sie wirkt so. Wenn sie zur Verkaufsbude Brut holen läuft, dann denkt 
man, sie spinnt, so sieht sie aus, menschenscheu» [10, 18].

У даному фрагменті привертає до себе увагу особливість передачі розмовного 
слова з експресивно-оцінним (зневажливим) забарвленням намахана (недоумкувата, 
несповна розуму), яке відтворене у перекладі описово за допомогою розмовного ді-
єслова spinnen (бути не при своєму розумі), яке зберігає значення й емоційне забарв-
лення оригіналу.

Ще однією важливою, на нашу думку, групою експресивно-забарвленої лексики, 
при відтворенні якої перекладачі зустрічаються зі складнощами є розмовно-побутова 
фразеологія: дати по тикві – in die Fresse hauen перекладено за допомогою відповід-
ника in die Fresse hauen (дати в рило, врізати по пиці); напитися, як горобець – eine 
Spatzenportion kippen перекладено дослівно за допомогою слова eine Spatzenportion 
(горобина порція, доза) у поєднанні з розмовним дієсловом kippen (перехилити чар-
ку); в’язнути до дівчат – sich an die Mädchen ranmachen перекладено за допомогою 
використання еквівалентного за значенням фразеологізму. Деякі фразеологізми, як то 
не пекти (не стосуватися, не перейматися) – sich nichts angehen перекладено за до-
помогою відповідника, але без збереження емоційності; муляє очі – wie ein Dorn im 
Fleisch sitzen відтворено еквівалентом за значенням, але із заміною Auge → Fleisch. 
А от при перекладі фразеологізму заткнути за пояс (перевершити кого-небудь у чо-
мусь) – sich in die Tasche stecken (взяти собі, привласнити чуже) у німецькомовному 
варіанті спостерігаємо заміну фразеологізмом, який зовсім не відтворює зміст ори-
гіналу. Однак, перекладачі намагалися максимально відтворити у німецькомовному 
варіанті емоційну забарвленість оригіналу (подекуди негативну) та зберегти іроніч-
ність. 

Також не менш цікавою для перекладачів групою слів є молодіжний сленг (кльо-
вий, порнуха, старий, чувак, шизуха та ін.):

(4) Кінофільми були всі страшенно кльові… [7, 324].
Filme waren überhaupt ungemein verführerisch… [8, 35].
(5) Ну, чувак, тепер я справді вірю, що ти Бог [7, 283].
Nun, Freundchen, jetzt glaube ich tatsächlich, daß du Gott bist [8, 196].
(6) А якось Андрій потрапив навіть на порнуху [7, 324]. 
Andrij hatte vor kurzer Zeit sogar einen Porno gesehen [8, 35].
(7) Нагоди траплялися часто, бо Лена була кльовою чувихою, і хлопці до неї під-

писувались [7, 325].
Diese Gelegenheiten häuften sich, weil Lena sehr attraktiv war und die Männer bei ihr 

Schlange standen [8, 35].
(8) … а між чувихами є кілька розлучених – це жахливо [7, 324].
… einige Freudinnen seien schon geschieden, was doch ganz schrecklich sei [8, 35].
(9) Слухай, старий, може ще й цигаркою пригостиш? [7, 283].
Hör mal, Alter, kannst du mir auch eine Zigarette anbietet? [8, 196].
(10) Чуваки, кінчай базар-вокзал! [7, 121].
Kumpel, Schluß mit dem Hickhack! [8, 111].
(11) Шизуха косить наші ряди [7, 122].
Der Wahnsinn mäht unsere Reihen aus [8, 113].
При відтворенні такого типу лексики перекладач виходить із контексту, тому по-

декуди однакові ЛО неоднаково перекладаються німецькою мовою, наприклад: кльо-
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вий – verführerisch (привабливий, спокусливий), але кльова чувиха – sehr attraktiv sein, 
або чувак – der Freundchen, але чуваки – die Kumpel, чувихи – die Freudinnen. Таким 
чином А.-Г. Горбач намагалась відтворити у цільовій мові сленгізми за допомогою ви-
користання експресивно забарвленої розмовної (der Alter, der Kumpel, der Porno) або 
стилістично нейтральної лексики (der Freund, die Freundin, der Wahnsinn). Доречним, 
з нашої точки зору, також було б використання у німецькомовному варіанті сленгових 
лексичних одиниць der Kerl (кент, хлопчина, чувак), patent (кльовий, офігенний, пер-
шокласний), meschugge (довбонутий, шизонутий).

Широкою палітрою у текстах мови оригіналу представлені лайливі слова:
(12) – Каво? Каво ти поклічєш, сука? – перекривилося гнівом його лице. – Хочеш 

на чай? На, получі! [7, 368].
«Wen? Hündin, wen willst du rufen?» schrie er mit wutverzerrtem Gesicht. «Du willst 

etwas für Tee? Da, hier hast du’s!» [9, 56].
(13) – Замолчі, дура! [7, 368].
«Halt’s Maul, blöde Kuh!» [9, 56].
Відтворюючи такі експресивно забарвлені лексеми перекладачка шукає у мові пе-

рекладу еквівалент (сука – die Hündin) або змістовий відповідник (дура – blöde Kuh 
(досл. тупа корова), що, на нашу думку, зберігає і значення оригіналу, і його стиліс-
тичне навантаження:

(14) – Сука! – сказав я [7, 113].
«Diese Hündin!» sage ich [9, 89].
(15) Бубнячи під ніс прокльони на Григорівну («Сучка! Щоб ти вдавилась!»)… 

[7, 360].
Während sie murmelnd Hryhoriwna verfl ucht («Ersticken sollst du, Hündin!»)… [9, 

48].
(16) Він ще хотів додати «сучий сину», але слова застрягли у нього в горлі… [7, 

284].
Er wollte noch «Hundesohn» hinzufügen, aber die Worte blieben ihm in der Kehle 

stehen… [9, 197].
При перекладі україномовних лайливих слів сука, сучка, сучий сину А.-Г. Горбач 

використовує еквіваленти die Hündin для позначення перших двох іменників та der 
Hundesohn для останнього. Завдяки збереженню стилістики вихідного твору у ні-
мецькомовних варіантах зберігається колорит та експресивність мови героїв.

Переважна більшість виявлених нами лайливих слів спрямована на опис жіночих 
образів:

(17) Бий курву! – верещить Костянтин Петрович [7, 372].
«Schlagt die Hure!» kreischt Konstantyn Petrowytsch [9, 60].
(18) […] будує тій лярві цілі сінці [7, 65].
[…] er ihr einen Vorbau machte [9, 46].
(19) – Хвойда! [7, 326].
«Nutte!» [9, 37].
(20) А в жовтні трапилася мені одна, зовсім під боком, що потім виявилась шльон-

дрою [7, 112].
Doch im Oktober lernte ich ganz in der Nähe ein Mädchen kennen, das sich später als 

Schlampe herausstellte [9, 88].
Так, іменники курва, хвойда та шльондра (прим. в українській мові слова є синоні-

мами та позначають повію, жінку легкої поведінки) перекладачка відтворює за допо-
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могою еквівалентних за змістом грубих синонімів die Hure, die Nutte та die Schlampe 
(повія), а лайка лярва (жарг. повія) у перекладі замінюється нейтральним особовим 
займенником ihr, що нейтралізує експресивність оригіналу. У німецькій мові дане 
значення також мають лайливі лексичні одиниці das Freundenmädchen, die Gefallene, 
das Strichmädchen, які можна було б, на нашу думку, цілком доречно використати у 
даному контексті.

(21) Чортийогобатькаказна-що [7, 258].
Ein Weißderteufel was [9, 131].
Дещо змінену автором лайливу фразему чортийогобатькаказнащо, яка утворена 

шляхом основоскладання від чорти його батька + казна-що (у мові оригіналу вислів 
зазвичай має форму – чорт його батька знає), перекладачка намагається передати 
у тексті за допомогою кальки – шляхом основоскладання із елементами додавання: 
weiß der Teufel → Ein Weißderteufel was. Стилістика оригіналу при цьому зберігається.

Висновки. Отже, на нашу думку, рисам авторського стилю досліджуваних нами 
письменників притаманне вживання лексики, яка закріплена за певними функціо-
нальними стилями. Найцікавішими з перекладацької точки зору, на нашу думку, є 
розмовні та експресивно забарвлені лексичні одиниці. Як уже зазначалося раніше, 
така лексика використовується у художніх творах як засіб відтворення особливос-
тей живого мовлення та формування характерів героїв. Узагальнюючи все вищес-
казане ми робимо висновок, що при відтворенні німецькою мовою розмовно-побу-
тової лексики перекладачі тяжіють до збереження емоційно-експресивної стилізації 
оригіналу у перекладі. Просторіччя, сленгізми та розмовно-побутові лайливі фра-
зеологізми відтворюються за допомогою повних або часткових еквівалентів, зміс-
тових відповідників.
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У статті простежується вплив «Молитвослова» на художню спадщину о. Василя Мельника 
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В статье прослеживается влияние «Молитвослова» на художественное наследие о. Васи-
лия Мельника (Лимниченко). «Молитвослов» занимает важное место в молитве Церкви, однако 
кроме духовной стоимости эта книга имеет весьма интересную поэтику, ведь ее авторы отли-
чались большим чувством художественного слова. «Молитвослов» глубоко вошел в молитвенную 
практику священника и писателя Василия Мельника, получив отражение в его поэзии и частично 
эссе. Богослужебная традиция Церкви определенно присутствует в его произведениях на уровне 
художественной образности и стиля.

Ключевые слова: о. Василий Мельник (Лимниченко), «Логос», «Молитвослов», стихира, 
художественный образ.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Отець Василь Мельник (Василь Лімниченко) – душпастир, 
проповідник, публіцист, просвітянський діяч, активний член літературного угрупован-
ня «Логос», поет, прозаїк, драматург. Фундаментом його творчості було Святе Письмо 
та богослужбові тексти. Як священик був добре знайомий з «Молитвословом», що, зро-
зуміло, позначилося на його творчості.

Аналіз досліджень. На сьогодні віхи життєвого і творчого шляху письменника Ва-
силя Лімниченка найповніше репрезентовано дослідженнями Лілії Гром’як, побіжно 
торкалися його творчості такі літературознавці, як Ярослав Грицков’ян, Микола Іль-
ницький, Тарас Салига, Оксана Веретюк, Наталія Вівчарик та ін., дослідження яких 
здебільшого стосувалися визначення місця «Логосу» в літературному процесі першої 
половини ХХ ст. Аналіз впливу «Молитвослова» на творчість поета-»логосівця» в укра-
їнському літературознавстві здійснюється вперше.

Мета статті – показати витоки поетичної спадщини о. Василя Мельника (Лімни-
ченка) з церковної богослужбової традиції, простежити її вияви на рівні поетичних сти-
лізацій, алюзій і ремінісценцій.

Виклад основного матеріалу. Митрополит Андрей Шептицький у Пастирському 
посланні до духовенства «О молитві і церковнім правилі» писав: «(...) молитвослов – то 
дійсно керниця, з котрої тріскає свіжа вода Божої благодати (...) і молитвослов станеся 
для нас найсвятішою справою, найбільшою окрасою дня, осередком нашого життя (...) 
школою святости, дорогою до спасення» [6, 38]. У «Правилах святого Йосафата для 
своїх священиків» читаємо: «Церковне Правило, хоч би і без Псалтиря, а тільки те, що 
є в Часослові, кожний священик зобов’язаний відмовляти кожного дня: Полунощницю 
(навіть без Псалтиря), Утреню – також без Псалтиря і Пісень, Часи, Вечірню – без 
Псалтиря, Повечір’я – без Пісень. Це не становить для священика жодної незручності, 
бо Церковне Правило можна відмовляти на ходу, в дорозі, в щоденній одежі, а той, хто 
знає Правило напам’ять, може відмовляти з пам’яті, аби тільки, по змозі, робити це з 
увагою. Багато світських людей кожного дня відмовляють Церковне Правило, то чому 
цього не мали б робити ми, священики? Однак у свята і неділі треба в церкві відмовляти 
ціле Правило – з читанням Псалтиря і Пісень» [5]. 

У Катехизмі Української Греко-Католицької Церкви «Христос – наша Пасха» зазна-
чено: «У нашій Церкві існує практика семиразової молитви протягом доби. Цей звичай 
ґрунтується на словах із Псалмів: «Сім раз на день я Тебе хвалю за Твої присуди спра-
ведливі» (Пс. 119 (118), 164). До такої молитви заохочує і святий Василій Великий: 
«щоб і для нас щодень було за правило: сім разів на день славити Бога». Основою і 
змістом цього молитовного правила є книга Псалмів, поділена на катизми, що пере-
плітаються з іншими моліннями: гимнами, стихирами, тропарями, кондаками, прокі-
менами, єктеніями тощо. Ці семиразові моління, а саме: Вечірня, Повечір’я, Північна, 
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Утреня з Першим часом, Третій, Шостий і Дев’ятий часи – містяться в богослужбовій 
книзі під назвою Часослов» [1, 173].

Василь Мельник прийняв єрейські свячення 21 травня 1923 року з рук єпископа 
Йосипа Боцяна. У різний час душпастирював у Зарваниці, Доброполі, Сковородинцях, 
Звенигороді, Зеленій тощо [2, 784–785], а згодом емігрував за кордон, де не лише не по-
кинув священичого служіння, а успішно поєднав його з громадською, просвітницькою і 
літературною діяльністю. Для священика добре поставлена молитва є запорукою успіху 
у виконанні усіх покладених на нього обов’язків. «Часослов» для священика – путівник 
духовного життя, йому о. Василь Мельник (Лімниченко) присвятив окрему поезію:

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 цитованому вірші о. Василь Мельник у поетичній формі декларує пов’язаність 

із «Часословом» як скарбницею мудрості і духовного досвіду Святих Отців, які вкла-
ли у богослужбові тексти не лише знання, а й глибину своїх почувань. Текст твору 
промовляє на користь того, що поет ревно і сумлінно виконував молитовне правило, а 
«Часослов» був улюбленим проводирем на шляху молитви. Поезія наповнена багатьма 
символами, наприклад, саду, троянд, білого і блакитного кольорів, які мають за мету 
підсилити естетику твору і показати благотворний вплив «Часослова» як на душу лі-
ричного героя, так і на навколишній світ.

У поезії «Вже на черешні лиш по черешенці...» поет описує пору жнив. Люди жнуть 
пшеницю, складають у снопи, і це наштовхує Василя Лімниченка на паралель зі свя-
щеничим служінням. У руках женців серп, у священика – «Часослов» як незмінний 
супутник духовного життя і покликання:

А я по свіжих стернях з часословом!.. 
Создав поклін розіскреним серпам 
І привітав женців Господнім словом...
Вони ж до мене – з приносом снопа!..
Вже вечір... Дзвонить дзвін з сільської башти... 
Як солодко відчути: Я – їх пастир!.. [2, 210]
Про важливу роль «Молитвослова» у творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) 

свідчать численні авторські стилізації стихир, переспівування псалмів, численні алюзії 
і ремінісценції.

У Василя Лімниченка, зрештою, й у всіх «логосівців», найповніше представлено 
образ-символ страждаючого Христа. Цей інтерес до образу Месії цілком виправданий 
для митця будь-якої епохи, не кажучи вже про митця ХХ століття, «адже у періоди 
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соціально-політичної нестабільності, принципового руйнування основних критеріїв 
суспільної свідомості євангельські персонажі в силу своєї загальновідомості часто ві-
діграють роль абсолютних етичних орієнтирів, зрозумілих і прийнятних для основної 
частини суспільства» [4, 24].

Для поетів групи «Логос» християнство не лише ідеологія, культура, а насамперед 
особа Христа, яка повноправно поєднала у собі Божі і людські прикмети. Взявши люд-
ське тіло, Бог максимально наблизився до людини. Чи не найповніше нероздільність 
Божого і людського виявляється у Христі страждаючому. Як і кожна людина, Христос 
жахається мученичої смерті, відчуває біль, страх. Тому цей образ Христа розп’ятого 
такий близький кожній людині, яка переживає певні труднощі. 

Гей шлях, мій шлях, яким я гірко йшов
Й ніщо, ніщо на ньому не найшов,
Хіба терни, хіба самі хрести
Такі важкі, що й годі їх нести. 
Та там, он там, на моєму шляху
В таку пору, прискорбну та лиху,
Сумний Христос привидівся мені,
Сумний Христос з хрестом на рамені! [2, 112].
У творах «логосівців» у рамках біблійної і літургійної традицій показано шлях Бога 

до людини, а також шлях людини до Бога через Голготу, хрест, терновий вінок, хресну 
дорогу. Часто у поезії йдеться не лише про особисте спасіння, а про порятунок своєї 
землі, Церкви, нації. Прикметно, що об’єктом творчої уваги «логосівців» стало не лише 
розп’яття, а весь хресний шлях аж до воскресіння.

«Молитвослов» – скарбниця високохудожніх текстів про страждання, смерть і во-
скресіння Ісуса Христа, тому може слугувати прекрасним тлом для прочитання поезії 
о. Василя Мельника (Лімниченка). Як приклад наведемо декілька стихир з Великопос-
ної і Квітної Тріодей: «Сьогодні Юда покидає Учителя і приймає диявола. Засліплю-
ється пристрастю грошолюбства і, потьмарений, відходить від Світла. Бо як же може 
бачити той, що Світло продав за тридцять срібників? Але Той, що за світ постраждав, 
засяяв над нами. До Нього ми взиваємо: Ти, що постраждав і вболівав над людьми, Гос-
поди, – слава Тобі!» [3, 560–561]; «Кожний член Твого святого тіла зазнав ради нас без-
честя: голова – від тернини, лице – від оплювання, щоки – від ударів, уста – від жовчі, 
змішаної з оцтом, вуха – від богохульних прокльонів, плечі – від бичування, рука – від 
тростини, все тіло – від розпинання на хресті, руки і ноги – від цвяхів, груди – від списа. 
Всесильний Спасе! Ти, що постраждав за нас і визволив від пристрастей, та, нахилив-
шись до нас чоловіколюбно, підніс нас, – помилуй нас» [3, 568]; «Страшна й преславна 
таємниця сьогодні діється на очах наших! Схоплено Неосяжного. Того, хто визволяє 
Адама від прокляття, зв’язано. Того, хто знає всі таємниці душі, несправедливо допиту-
ють. Того, хто безодню зачинив, у в’язницю вкидають. Перед Пилатом стоїть Той, перед 
ким з острахом стоять небесні сили. Створителя вдаряє рука, яку Він створив; на хрест 
засуджено Суддю живих і мертвих; у гріб кладуть Того, хто ад зруйнував. Незлобивий 
Господи, що все витерпів з милосердя Свого і всіх спасаєш від засудження, – слава 
Тобі!» [3, 596–597]; «Коли в гробі новому за всіх поклався Ти, всіх Визволителю, то ад – 
наруга всіх, побачивши Тебе, вжахнувся; кайдани порвалися, ворота поламалися, гроби 
відкрилися, мертві повставали. Тоді й Адам з подякою радісно кликнув до Тебе: Слава 
приниженню Твоєму, Чоловіколюбче!» [3, 600]; «Тебе, що світлом, немов ризою, зо-
дягаєшся, зняв Йосиф з Никодимом і, бачивши мертвого, нагого, непохованого, ревним 
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плачем заплакали і, ридаючи, промовили: Жалю наш, найсолодший Ісусе! Побачивши 
Тебе на хресті повислого, сонце негайно мороком покрилося і земля з остраху тряслася, 
і роздерлася церковна занавіса. Ось тепер бачу Тебе, що заради мене добровільно при-
йняв смерть! Як поховаю Тебе, мій Боже? Або якою плащаницею обгорну? Якими ж 
руками діткнуся нетлінного Твого тіла? Та й які, Щедрий, пісні заспіваю на Твій відхід? 
Величаю страсті Твої, оспівую Твій похорон з воскресінням, кличучи: Господи, – слава 
Тобі!» [3, 600–601].

У художній спадщині Василя Лімниченка виняткове місце посідає Богородиця, по-
заяк літературне угруповання «Логос» об’єднувалося навколо часопису «Поступ», який 
був друкованим органом Марійського Товариства Молоді, що мало своє призначення у 
вирі церковного та громадського життя – особливе вшанування Богородиці і за Її при-
кладом плекання і культивування християнських чеснот. Так, у поезії «Радуйся, Діво!..» 
поет називає Богородицю «Милосердною», «Повною ласки». Далі о. Василь Мельник 
вводить у текст символ покрову або омофору: 

Твій омофор неначе брязкіт
Воскресних ранків на гробах! [2, 198]. 
Традиційно омофор – символ могутнього заступництва Божої Матері, Її опіки і ми-

лосердя, і його велично оспівує стихира на Покров Пресвятої Богородиці: «Пречиста 
Богородице! Ти для скорботних – велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та 
підпора людства, море ласки, джерело 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!» [3, 1039]. 

Як уже зазначалося, ХХ століття в Україні ознаменоване тяжкими випробуваннями 
як у долі конкретної особи, так і в долі нації. Тому стає зрозумілим і виправданим часте 
використання мотиву Голготи, розп’яття, страждаючої Богоматері в українській літера-
турі. Поети католицької групи «Логос» також не оминають нагоди, щоб задекларувати 
образ терплячої Богоматері як символу страждання. Прикметно, що у такому контексті 
образ Богородиці часто «націоналізується», набирає ознак української матері, яка втра-
чає своїх дітей у воєнне лихоліття. Ця тема порушується у поезії «На сумну нуту» із 
циклу «Смерть» о. В. Мельника:

Біліє в полі серед ночі
Новий з берізоньки хресток:
От там замкнув навіки очі
Її надія вся, синок… [2, 14]. 
Стихири так словесно малюють образ Страдальної Матері: «Як побачила Тебе, 

Слове, сьогодні на хресті Пренепорочна Діва, по-материнському від жалю зайшлася 
і серцем дуже побивалась та, гірко зітхаючи, з глибини душі у сльозах голосила: Ой, 
горе мені, божественне Дитя моє! Горе мені, Світло світу! Навіщо заховався Ти від 
очей моїх, Агнче Божий? Навіть ангельські хори вжахнулись, взиваючи: Незбагненний 
Господи, – слава Тобі!» [3, 595]; «Як Діва, що непорочно Тебе породила, побачила Тебе, 
Христе, повішеного на дереві – Творця світу і Бога, то гірко заплакала: Сину мій, де 
поділася краса обличчя Твого? Не можу дивитись, бо не по правді розпинають Тебе. 
Але незабаром встань, щоб і я побачила Твоє з мертвих на третій день воскресіння» 
[3, 595–596]; «При дивному народженні Твоєму надприродно я не зазнала болів і була 
щаслива, Сину споконвічний; а нині, коли бачу Тебе, Боже мій, мертвим і без віддиху, 
меч скорботи страшно пробиває серце моє. Але воскресни, щоб і я звеличеною стала» 
[3, 617].

У творчості поетів-«логосівців» вагоме місце посідає ангельська символіка, до того 
ж, образ посланця Божого тісно переплітається з символікою світла. Наприклад, у поезії 
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Степана Семчука архангел сходить на осяйних хвилях у «зористім хитоні», а у Василя 
Лімниченка пісня Херувима «пливе сяєвом зірок». Стихири, які мають за мету оспівати 
ангельські сили, також акцентують на їхніх типових ознаках і функціях: «Ангели Твої, 
Христе, постійно осяяні промінням Твого світла, з острахом стоять перед Божим пре-
столом й оспівують Тебе в небі. Ти посилаєш їх як виконавців Твоєї волі і вони дають 
просвічення душам нашим» [3, 1066]. 

У поетичній спадщині о. Василя Мельника (Лімниченка) широко представлена 
тема святості. Для «логосівців» святість – це готовність віддати життя за свої пере-
конання, у тому числі й національні. Водночас святість неможлива без наслідування 
Христа, яке у художньому творі виявляється у мотивах жертовності, мучеництва. Іно-
ді для того, щоб іти дорогою святості, необхідно мати перед собою взірець, на який 
варто орієнтуватися. Так, о. Василь Мельник у своїх поетичних творах ставить за 
приклад «святих мужів у братньому служінні», які «поклали своє життя за друзів», 
крім того, опоетизовує великих святих Католицької Церкви. Наприклад, життя свя-
того Франциска Асизького є символом найвищого служіння Богові через жертовну 
любов до ближніх, смирення і добровільну вбогість. Стихири так оспівують заслуги 
святого: «У тобі, Отче, вірно збереглося те, що в первообразі! Взявши бо хрест, пішов 
ти за Христом і ділом навчав гордувати тілом, бо воно минуще, а дбати про душу, 
єство безсмертне. Тому й радіє з ангелами, преподобний Франциску, дух твій» [3, 
1240]. У поета Василя Лімниченка харизма св. Франциска Асизького асоціюється з 
вогнем, горінням, тому він пише: 

Я весь у сонячнім огонні,
Я весь горю… Мій біль, мов чічка,
Мов стигма на святій долоні
Слуги убогих слуг, Францішка [2, 186].
Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що поетична творчість о. Василя Мельника 

(Лімниченка) позначена впливом богослужбових текстів. Це, звичайно, випливає зі свя-
щеничого служіння, у якому вагома роль відведена «Молтвослову». Поет щоразу звіряє 
свої міркування зі Святим Письмом і художньо обрамлює їх, спираючись на тексти ака-
фістів, молебнів, стихир. В «Оді до книжки» «логосівець» пише:

Співаю пісню ревним словом оди 
Про одну з наших мерехтливих звізд, 
Про дивотворну книжку й про щедроти, 
Що линуть з неї, наче птахи з гнізд. (...)
І я тебе вважаю за подругу,
Якій замало дати тільки час: 
Їй треба дати душу, серце, тугу,
Щоби її вогонь в житті не гас.
І я тебе в пору моєї смерти
Притулю до задиханих грудей
І буду йти до Бога, буду мерти,
Задивлений в красу твоїх ідей [2, 217–218].
У цьому творі немає прямих згадок «Молитвослова», але за настроєвістю він на-

ближений до цитованої нами поезії «Вже витертий пожовклий часословець». Можна 
припустити, що поет у такий спосіб ще раз захотів заспівати гимн улюбленій книзі – ві-
рній супутниці молитовного і творчого шляху.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ ИВАНА ФРАНКО 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ АВТОРСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

В статье рассматривается вопрос репрезентации творческого взаимодействия в эписто-
лярном наследии Ивана Франко сквозь призму авторской ментальности, в частности, известного 
австрийского ученого Михаэля Габерландта (1860 – 1940), одного из самых активных и плодот-
ворных носителей диалога с Иваном Франко (1856 – 1916).

К 160-летию со дня рождения Ивана Франко и 100-летию со дня смерти Гения.
Ключевые слова: репрезентация, эпистолярное наследие Ивана Франко, творческое взаимо-

действие.
Лит. 9.

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Процес вивчення жанрових особли-
востей епістолярію, що відігравав помітну роль у другій половині ХІХ – першої тре-
тини ХХ ст., ніколи не втрачав поглибленого зацікавлення з боку як українських, так 
і зарубіжних дослідників (О. Астаф’єв, О. Білецький, Б. Бендзар, О. Галич, Р. Горак, 
Ж. Ляхова, В. Кузьменко, Н. Миронець, Р. Піхманець, Г. Сварник, М. Ткачук, В. Ткачів-
ський, Ю. Шерех, Т. Черкашина; Е. Вінтер, П. Кірхнер, Е. Райснер, Ю. Лотман, В. Ра-
гойша). Звісно, не йдеться про динаміку цього процесу, оскільки самий епістолярний 
жанр зазнав руйнівної дикції за умов глобалізаційних зрушень.

Індивідуалізоване відтворення фактів, полій і явищ постає визначальною особли-
вістю листування. Звідси – неодмінне тяжіння як автора послання, так і його уявного чи 
реального реципієнта до скрупульозного сприйняття кожної деталі, що фокусує увагу 
адресата на репрезентований предмет. Тут передусім вагома настанова автора листа 
на конкретику епістолярної контактності, власне, у процесі діалогу двох особистостей 
(АЛ – автор листа; ЧЛ – читач листа). Її основу творить вимір узгодженого самови-
явлення адресанта з проекцією на очікуваний комунікативний ефект на рівні «АТІ» 
(автор – творець інформації) та «АРІ» (адресат – реципієнт інформації).

Мета статті – проінтерпретувати вперше подані німецькомовні тексти листів Міха-
еля Габерландта до Івана Франка.

Виклад основного матеріалу. У листах Міхаеля Габерландта до Івана Франка має 
місце закономірна фіксація зацікавленого дослідника українським фольклором. Його 
авторська позиція у кожному листі, як правило, не спонтанна, не імпровізаційна, а під-
креслено врівноважена, осмислена, позначена суб’єктивним переживанням за сутність, 
приміром, висловленого прохання, що складає, за внутрішнім переконанням автора, од-
нозначно достовірний образ зображуваного. Останнє примітне для листів, що адресува-
лися Івану Франку, зокрема, з боку численних німецькомовних кореспондентів [9]. Тут 
винятково важливі тексти таких австрійських, німецьких, угорських діячів, як Ґ. Адам, 
Е. Адлер, К. Арам, А. Атлас, О. Ашбот, Г. Бар, Й. Бекманн, А. Браун, Л. Бриґел, М. Бу-
бер, О. Гаузер, Г. Габерфелд, М. Габерландт, К. Гелбіх, А. Герман, В. Голічер, І. Зінґер, 
Г. Кадіш, Р. Кайндль, Г. Каннер, А. Кройцер, М. Ланґ, Р. Лотар, Е. Пієрсон, Е. Пернер-
стофтер, В. Шіфф та ін. Стосовно зібрання й дослідження епістолярної спадщини Івана 
Франка з урахуванням аналізу й зворотної кореспонденції особливі заслуги належать 
визначному українському вченому-франкознавцеві Роману Гораку [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 
Його перу належать такі ґрунтовні праці про життя й творчість автора поеми «Мойсей», 
як «Дрогобич – місто юності Івана Франка» (2011), «Третя варта. Есеї про Івана Фран-
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ка» (2012), «Бажав я для скованих волі… Біографія Івана Франка» (2015) та ін.
З названої вище плеяди вирізняється відомий австрійський етнолог, член-

кореспондент Австрійської Академії наук Міхаел Габерландт (1860 – 1940), автор до-
сліджень «Cultur im Alltag. Gesammelte Aufsätze» (Відень, 1900), «Die Völker Europas 
und des Orients» (Ляйпціґ-Відень, 1920), «Die Völker Europas und ihre volkstümliche Kul-
tur» (Штуттґарт, 1928).

Подаємо у нашому перекладі низку листів Міхаеля Габерландта до Івана Франка зі 
збереженням усіх особливостей тексту мовою оригіналу.

№ 1
Perchtolsdorf b.(ei) Wien, 12/VII

Sehr geehrter Herr Doctor!
Verbindlichsten Dank für die freundliche Übersendung Ihrer sehr interessanten Bespre-

chung von Czuchiewicz’s Buch über die Huzulen, welche im nächsten Heft der Z.f.ö.V. (Zeit-
schrift für österreichische Volkskunde) erscheinen wird. Die von Ihnen erwähnte Arbeit wird 
mir für unser Organ sehr willkommen sein.

Hochachtungsvoll Dr. M. Haberlandt
(Rückseite:) (Poststempel:) 12.7.02 Correspondenzkarte
An Wohlgeboren Herrn Dr. Ivan Franko 

Перхольсдорф побіля Відня, 12.07
Високоповажний Пане Докторе!

Прийміть найсердечніше подяку за ласкаво надіслану рецензію про книжку Шухе-
вича (Шухевич Володимир (1849 – 1915) – визначний український фольклорист, автор 
капітальної п’ятитомної праці «Гуцульщина» – М. З., І. З.), присвячену гуцулам; вона 
побачить світ у наступному номері «Z.f.ö.V.» («Zeitschrift für österreichische Volkskun-
de» / «Журнал австрійської етнології» (1895 – 1917), авторитетне спеціальне видання, 
присвячене дослідженню етнології, у т. ч. усної народно-поетичної творчості бойків, 
лемків, гуцулів – М. З., І. З.). А згадана Вами праця, як на мене, цілком прийнятна для 
нашого друкованого органу.

З висловом пошани, Д-р М. Габерландт
На звороті: поштовий штамп на поштівці, 12.7.1902
Високодостойному Пану Д-ру Івану Франку

№ 2
24.VI. Wien I., Wipplinger Straße 34

Sehr geehrter Herr Doctor!
Ich ersuche Sie, mir gef.(älligst) bekannt zu geben, wieviel Sie etwa benötigen würden, 

um eine halbwegs vollständige ethnographische Sammlung der Bojken für unser Museum für 
österreichische Volkskunde zu erwerben. Ich wäre in der Lage, Ihnen heuer etwa 400 Kronen 
zu diesem Zwecke zu überweisen. Würde das ungefähr genügen? 

Hochachtend Dr. M. Haberlandt.
Correspondenzkarte 24.6.04, Wohlgeb. Dr. Franko, Lemberg, 26. Czarnecki Strasse

24.06 Відень І, Віпплінґер-Штрассе 34
Високоповажний Пане Докторе!

Наважуюсь ласкаво запитати Вас, чи не могли б Ви повідомити мені, скільки б Ви 
потребували коштів, щоб придбати, тією чи іншою мірою, повну бойківську етногра-
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фічну колекцію для нашого музею австрійської народної творчості. Для цієї мети я б 
мав можливість переказати Вам тепер біля 400 крон. Чи цього було б достатньо?

З глибокою повагою, Д-р М. Габерландт
24.6.1904, високодостойному Д-ру Франку, Львів, вулиця Чарнецького, 26.

№ 3
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, I/4. Wipplingerstrasse Nr. 34, 

Postsparkassa-Conto: 834 451
Wien 30/VI 1904

Hochverehrter Herr Doctor!
Ich sandte soeben per Postsparcasse 400 Kronen für die Sammelreise zu den Bojken, 

und bitte Sie recht herzlich nach Möglichkeit für das Museum, und in zweiter Linie für die 
Zeitschrift durch Aufsammlung von Materialien arbeiten zu wollen. Ich bin überzeugt, Ihrem 
edlen Eifer wird es gelingen, schöne Resultate zu zeitigen.

Hochachtungsvoll Dr. M. Haberlandt
Correspondenz-Carte Mödling 1.7.04 Wohlgeb. Dr. Iwan Franko in Lemberg, Ponincki-

Gasse 4.

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора (Віктор Лудвіґ (1842 – 1919), ерцгерцог Австрійський – 
М. З., І. З.)

Відень І/4, Віпплінґерштрассе, 34, 
номер ощадної каси поштового відділення: 834 451 

Відень, 30.06.1904
Високоповажний Пане Докторе!

Щойно я надіслав Вам 400 крон з метою експедиції на Бойківщину; сердечно просив 
би Вас за можливості потрудитися для музею, а відтак – збором матеріалів для журналу. 
Я переконаний: завдяки Вашій сумлінності Вам вдасться отримати плідні результати.

З висловом пошани, Д-р М. Габерландт
Поштівка. Мидлінґ, 1.7.1904, високодостойному Д-ру Франку, Львів, провулок 

Понінського, 4.

№ 4
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Mödling bei Wien 25/VII 1904

Sehr geehrter Herr Doctor!
Ich übersendete Ihnen Anfangs Juli d.(dieses) J. (Jahres) 400 Kronen zu Aufsammlungs-

zwecken für das Museum für österr. Volkskunde. Bitte um gef. (gefällige) Empfangsbestäti-
gung, der guten Ordnung halber für unsere Bücher.

Besten Erfolg wünsche! Ihr hochachtungsvoll ergebener Dr. M. Haberlandt

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Мидлінґ побіля Відня, 25.07.1904
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Вельмишановний Пане Докторе!
На початку липня цього року я надіслав Вам 400 крон з метою зібрання колекції 

для музею австрійської народної творчості. Ласкаво прошу Вас надіслати посвідку про 
отримання коштів для належного впорядкування фінансових документів.

З побажаннями успіху!
З повагою, відданий Вам Д-р М. Габерландт

№ 5
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, I/4. Wipplingerstrasse Nr. 34

Wien 29/IX.
Hochverehrter Herr Doctor!

Ich veranstalte in der nächsten Zeit eine Ausstellung unserer im Jahre 1904 eingegan-
genen Neuerwerbungen und möchte hierbei gerne Ihre Aufsatzsammlung bei den Bojken 
einbeziehen. Ist es möglich, daß Sie die Ergebnisse Ihrer Aufsatzsammlung recht bald dem 
Museum einsenden?

Ich wäre sehr froh, wenn es möglich wäre. Bitte um gef. (gefällige) umgehende Rückä-
usserung.

Ihr verehrungsvoll und dankbar ergebener Dr. M. Haberlandt
Correspondenz-Carte Wien 29.9.04
An Wohlgeboren Herrn Dr. Iwan Franko, Ausschuss-Mitglied der Ševčenko-Gesellschaft 

in Lemberg.

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень І/4, Віпплінґерштрассе, 
Відень, 29.09

Високоповажний Пане Докторе!
Найближчим часом я організовуватиму виставку придбаних нами у 1904 році нових 

експонатів, тому хотів би з цієї нагоди охоче включити до неї зібрані Вами матеріали 
про бойків. Чи було б можливо, щоб Ви якомога швидше надіслали музею результати 
Ваших пошуків? Я був би дуже потішений, коли б так сталося. Ласкаво прошу відпо-
вісти.

З найглибшою повагою, щиро відданий Вам Д-р М. Габерландт
Відень, 29.9.1904
Високодостойному Пану Доктору Івану Франку, члену комітету товариства Шев-

ченка у Львові.

№ 6
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, am 6. October 1904

Hochverehrter Herr Doctor!
Ich war so frei, mit Rücksicht auf die unmittelbar bevorstehende Eröffnung der Ausstel-

lung unserer heurigen Erwerbungen Sie, hochverehrter Herr Doctor, telegraphisch zu bitten, 
die von Ihnen zustande gebrachte Sammlung von den Bojken als Eilgut absenden zu wollen. 
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Schon jetzt, nach Erhalt Ihres ersten frd. (freundlichen) Berichtes, erlaube ich mir Ihnen zu 
dem voraussichtlich großen Erfolg Ihrer Sammelreise auf das Wärmste Glück zu wünschen 
und Ihnen namens unseres Vereins und Museums auf das Verbindlichste und Wärmste für 
alle Ihre Bemühungen zu danken. Ich bin überzeugt, daß Niemand mit so viel Verständniß 
und eindringender Kenntniß des Volkslebens die Sammlung anlegen konnte, als Sie hochge-
ehrter Herr Dr., und deßwegen freue ich mich ungemein und sehe mit hoher Spannung Ihrem 
ausführlichen Reisebericht entgegen, den ich in der Festschrift abdrucken werde, welche mit 
Beiträgen unserer hervorragendsten Mitarbeiter ausgestattet, aus Anlaß des 10-jährigen Be-
standes unseres Vereins Mitte Dezember erscheinen soll. Ich hoffe Ihren Bericht auch mit 
einigen guten Abbildungen nach Ihrer Sammlung schmücken zu können.

In angenehmster Erwartung Ihrer Sendung und weiteren Nachrichten bin ich Ihr hochach-
tungsvoll und dankbar ergebener Dr. M. Haberlandt

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 6 жовтня 1904
Високоповажний Пане Докторе!

Безпосередньо напередодні виставки наших найновіших надбань я дозволив собі 
телеграфом звернутися до Вас, вельмишановний Пане Докторе, з проханням надіслати 
зібрану Вами колекцію про бойків терміновим вантажем. Уже тепер, по отриманню Ва-
шого першого дружнього звіту, дозволю собі якнайпалкіше побажати Вам щастя з огля-
ду на передбачуваний великий успіх Вашої експедиції, а також щиросердно подякувати 
Вам від імені нашого товариства та музею за Ваші старання. Я переконаний, що ніхто, 
крім Вас, високоповажний Пане Докторе, не зміг би укласти колекцію з таким розумін-
ням і всебічним знанням життя народу, а тому неабияк тішуся й з великим нетерпінням 
очікую Ваш докладний опис експедиції; звіт опублікую у ювілейному збірнику, в якому 
будуть уміщені статті наших найбільш видатних співробітників; він побачить світ у 
середині грудня з нагоди 10-річчя заснування нашого товариства. 

Я сподіваюсь також, що мені вдасться прикрасити Вашу доповідь низкою добрих 
репродукцій з Вашої колекції.

У приємному очікуванні Вашого матеріалу та подальших вісток – 
з повагою, відданий Вам Д-р М. Габерландт 

№ 7
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, am 12. Octob. 1904 

Hochverehrter Herr Doctor!
Vor allem den besten, wärmsten Dank für Ihre von so großem Erfolg gekrönten Bemü-

hungen mit dem Zustandebringen der reichen, das Leben der Bojken in allen Details wieder-
spiegelnden, von wissenschaftl. Geiste geleiteten Sammlung! Ich bin hoch befriedigt, in Ihnen 
einen so ausgezeichneten Mitarbeiter gewonnen zu haben und werde gebührend Ihr Verdienst 
allüberall ins rechte Licht stellen. Die Auslagen sind sehr mäßige! Sehr freue ich mich auf die 
verschiedenen Nachtragsendungen, die ich nur recht bald angelangt sehen möchte, damit ich 
sie unserer am 8. eröffneten Ausstellung noch nachträglich einverleiben könne. Ebenso bitte 
ich die bestellten Modelle ausarbeiten zu lassen und seinerzeit an Ort und Stelle zu fahren, um 
ihre Ausführung zu kontrollieren und ihre Verpackung zu leiten. Die Mittel, bis zu 150 – 160 
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Kronen werde ich schon aufzutreiben wissen. Herrn Prof. Volkov bitte ich inzwischen in mei-
nem Namen wärmstens für alle seine Bemühungen zu danken und ihm zu sagen, wie froh ich 
bin, daß er sich für unser Museum so sehr bemüht. Wir werden jetzt dank Ihrer Thätigkeit ein 
sehr gutes Gemälde der ruthenischen Bevölkerung Ostgaliziens und der Bukovina in unserem 
Museum erhalten.

Ihren Bericht über die Aufsammlung und die Bedeutung der Gegenstände bitt ich bis 15. 
Nov. fertigstellen und einsenden zu wollen. Ich hoffe, ihn reich mit Abbildungen ausstatten 
zu können. Bekommen wir auch Photographien? Ferner habe ich Keramiken vermisst? Ofen-
Kacheln decoriert, Herdgeräthe, Beleuchtungswesen wäre mir sehr erwünscht vertreten zu 
haben. Modelle von Backöfen, Herdanlagen etc. desgleichen.

Mit nochmaligem besten Danke bin ich Ihr hochachtungsvollst ergebener Dr. 
M. Нaberlandt

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 12 жовтня 1904
Високоповажний Пане Докторе!

Насамперед прийміть найсердечнішу подяку за – з таким виразним успіхом – за-
вінчані потуги щодо зібраної колекції, яка позначена винятково науковим характером 
і в усіх деталях віддзеркалює життя бойків! Я напрочуд вдоволений, що мені вдалося 
віднайти у Вашій особі такого відмінного співробітника й зроблю все, щоб виокремити 
Ваші заслуги повсюди і завжди у належному світлі. Витрати вельми помірні! З радіс-
тю сподіватимусь на отримання різних додаткових матеріалів, які я невдовзі хотів би 
бачити з тим, щоб я міг включити ще їх заднім числом у виставку, що відкрилась 8-го 
(жовтня). Я просив би Вас також підготувати замовлені моделі та у відповідний час 
вирушити у дорогу, щоб на місці проконтролювати виконання замовлення і покерувати 
пакуванням експонатів. Кошти, близько 150–160 крон, я знайду можливість роздобути. 
Наразі прошу передати проф. пану Волкову (Волков (Вовк) Федір (1847 – 1918), відо-
мий український етнограф і літературознавець – М. З., І. З.) найпалкішу подяку від мого 
імені і наголосити йому, наскільки я потішений, що він докладає таких зусиль у справі 
співпраці з нашим музеєм. Тепер завдяки Вашій діяльності наш музей матиме зримий 
образ русинського населення Східної Галичини та Буковини. Прошу закінчити та наді-
слати Вашу доповідь про стан колекції та значення окремих предметів до 15 листопада. 
Плекаю надію, що мені вдасться оформити їх численними репродукціями. Чи отрима-
ємо ми й світлини? Крім цього, чи не забув я про керамічні вироби? Я б дуже бажав, 
аби були представлені також декоровані пічні кахлі, кухонне начиння, освітлювальні 
прилади. Моделі хлібопекарських печей, устаткування для печей тощо.

Ще раз сердечно дякую, Ваш щиро відданий Д-р М. Габерландт 

№ 8
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor 
Wien 25/XI

Hochverehrter Herr Doctor!
Die Zeit naht heran, wo ich Sie um gef. Übersendung Ihres Reiseberichtes für die Zeit-

schrift bitten muß; der letzte Einsendungstermin ist der 1. Dez. d. (dieses) J. (Jahres) – Fer-
ner bitte ich um gef. (gefällige) Nachricht, wann die von Herrn Prof. Volkov gesammelten 
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Gegenstände an das Museum abgesendet werden dürften, und ich lege großen Werth darauf, 
dieselben zu erhalten. Bitte um gef. baldigen Bescheid! 

Mit vorzüglicher Hochachtung, Dr. M. Нaberlandt

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Відень, 25.11
Вельмишановний Пане Докторе!

Наближається час, коли я змушений ласкаво просити Вас надіслати звіт про Вашу 
експедицію для нашого журналу; остаточний термін надіслання – 1 грудня цього року. 
Крім цього, люб’язно просив би Вас повідомити, коли буде змога відправити музею екс-
понати, зібрані паном проф. Волковим; і я надаю велике значення стосовно отримання 
цих речей.

Дружньо просив би про невідкладну відповідь!
З почуттями глибокої поваги, Д-р М. Габерландт

№ 9
Wien 9/I

Hochverehrter Herr Doctor!
Ich bitte Sie dringendst um gef. Entsendung des versprochenen Reiseberichtes über Ihre 

Expedition zu den den Bojken, da ich denselben noch im Schlußheft 1904, das im Laufe des 
Januar erscheinen soll, bringen will und muß. Wie steht es mit der Ergänzungssammlung und 
mit den Photographien Prof. Volkovs?

Mit verehrungsvollen Grüßen ergebenst Dr. M. Нaberlandt
Korrespondenz-Karte An Wohlgeb. Herrn Dr. Iwan Franko, Vorstands-Mitglied der Wiss. 

Ševčenko-Gesellschaft in Lemberg, Poninska 4.

Відень, 9/I
Високоповажний Пане Докторе!

Терміново прошу Вас надіслати обіцяну доповідь про Вашу експедицію на Бойків-
щину, оскільки я хочу й мушу подати його у завершальний номер журналу за 1904 рік, 
що має з’явитися упродовж січня (1905). Як виглядає справа з доповненням до колекції, 
у тім числі зі світлинами проф. Волкова?

З особливо прихильними вітаннями, щиро відданий Д-р М. Габерландт
Високодостойному Пану Доктору Івану Франку, члену правління наукового това-

риства Шевченка у Львові, Понінська, 4.

№ 10
Wien 16/I 1905

Sehr verehrter Herr Doctor!
Herzlichen Dank für Ihr frdl. Schreiben. Ich bedaure sehr, daß Sie so überarbeitet sind; 

ich bin es leider selbst in hohem Grade und weiß Ihnen die Pein nachzufühlen. Den Anfang 
des Manuscriptes habe ich mit bestem Dank erhalten, hoffentlich bis Ende des Monats den 
Schluß? – Werde ich die Abzüge der photographischen Aufnahmen erhalten? Ich bin natürlich 
sehr gerne bereit, die Kosten der Positive zu tragen. Auf die Sammlung freue ich mich sehr. 

In aufrichtiger Dankbarkeit und Verehrung, Ihr ergeb. Dr. M. Нaberlandt
Korrespondenz-Karte Wien 17.1.05
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An Wohlgeb. Herrn Dr. Iwan Franko, Vorstands-Stellvertreter der Ševčenko-Gesellschaft 
in Lemberg, Galizien, Poninska 4.

Відень, 16/I 1905
Високоповажний Пане Докторе!

Сердечно дякую за Ваш дружній лист. Вельми шкодую, що Ви настільки заванта-
жені роботою; на жаль, я й сам відчуваю це такою ж мірою, а тому можу Вам тільки 
поспівчувати. З вдячністю я отримав початок рукопису, сподіваюсь, до кінця місця буде 
й його завершення? Чи я отримаю й відбитки фотографій? Звісно, я охоче візьму на себе 
кошти за виготовлення позитивів світлин. Колекція принесе мені радість.

З правдивою вдячністю та повагою,
відданий вам Д-р М.Габерландт
Відень 17.1.1905 (на поштівці)
Високодостойному Пану Доктору Івану Франку, заступнику голови правління на-

укового товариства Шевченка у Львові, Галичина, Понінська, 4.

№ 11
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, 5.5.1905

Sehr geehrter Herr Doctor!
Wäre es Ihnen möglich, den Schluß Ihrer Abhandlung «Eine ethnologische Expedition ins 

Bojkenland» im Laufe des Mai einzusenden; ich möchte denselben im III. Heft unserer Zeit-
schrift publicieren, das Mitte Juni erscheinen soll. Ich werde einige Tafeln mit Zeichnungen 
von Gegenständen aus Ihrer Bojkensammlung hergeben. 

Hochachtend Dr. M.Нaberlandt
Hätten Sie eventuell Zeit und Lust, mit mir im Juli zu den Lemken zu gehen und dort zu 

sammeln? Beste Empfehlung D. (der) O. (obengenannte)
Korrespondenz-Karte Wien 5.5.05
An Wohlgeb. Herrn Dr. Iwan Franko, Vorstands-Stellvertreter der Shevchenko-Gesell-

schaft in Lemberg, Galizien, Poninska 4.

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 5.5.1905
Вельмишановний Пане Докторе!

Чи було б ще можливо надіслати завершення Вашої студії «Етнологічна експедиція 
в Бойківщину» (розлога праця Івана Франка, вперше надрукована Міхаелем Габерланд-
том на шпальтах віденського видання «Zeitschrift für österreichische Volskunde« (1905, 
Heft 1–2, S. 17–32; H. 3–4, S. 98–115) – М. З. , І. З.) упродовж травня; її хотів би опублі-
кувати у ІІІ зошиті нашого журналу, що повинен з’явитися у середині червня. Я прагну 
подати тут декілька таблиць з рисунками предметів з Вашої бойківської колекції. 

Шанобливо, Д-р М. Габерландт
Чи мали б Ви, можливо, час і бажання податися зі мною у липні на Лемківщину, 

щоб там зібрати колекцію про лемків?
З поклонами – підписаний вище 
Відень 5.5.1905 (на поштівці)
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Високодостойному Пану Доктору Івану Франку, заступнику голови правління на-
укового товариства Шевченка у Львові, Галичина, Понінська, 4.

№ 12

Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-
lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor 

Wien 26/V 1905
Hochverehrter Herr Doctor!

Ich bitte Sie sehr um gef. (gefällige) umgehende Mitteilung, ob ich auf die Fortset-
zung Ihrer Abhandlung über die ethnolog. Expedition zu den Bojken bis Ende Mai rech-
nen kann, da ich nur dann dieselbe noch ins nächste Heft der Z.f.ö.V. Aufnehmen könnte. 
Wie denken Sie über meinen Vorschlag, im Juli mit mir zu den Lemken zu gehen? und 
dort zu sammeln.

Hochachtungsvollst Dr. M. Нaberlandt
Korrespondenkarte: 26.5.05, Mödling 1.

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Відень, 26.05.1905
Вельмишановний Пане Докторе!

Я люб’язно просив би Вас невідкладно повідомити, чи я можу розраховувати на 
продовження Вашої студії про етнологічну експедицію на Бойківщину до кінця трав-
ня, позаяк тільки у такому випадку я міг би подати її у наступному зошиті «Z.f.ö.V.» 
(«Zeitschrift für österreichische Volkskunde» / «Журнал австрійської етнології»). Що Ви 
думаєте про мою пропозицію у липні податися на Лемківщину? З метою зібрання ко-
лекції про лемків?

З висловом найбільшої поваги, Д-р М. Габерландт
26.05.05, Мидлінґ 1 (на поштівці).

№ 13
 
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor 
Wien 30. Mai 1905

Hochverehrter Herr Dr.!
Besten Dank für die frdl. (freundliche) Übersendung Ihres Manuscriptes. Ich werde das-

selbe nach Möglichkeit reich illustrieren. Bitte um baldigste Einsendung des Schlusses. Wie 
denken Sie über meinen Vorschlag, im Juli zu den Lemken zu gehen und dort zu sammeln? 

Hochachtungsvollst ergeb. Dr. M. Нaberlandt

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Відень, 30.05.1905
Високоповажний Пане Докторе!

Велике спасибі за дружнє надіслання Вашого рукопису. Я намагатимусь і його, за 
можливості, широко проілюструвати. Прошу якнайшвидше надіслати завершення. Що 
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Ви думаєте про мою пропозицію у липні податися на Лемківщину з метою зібрання 
колекції про лемків?

З висловом найбільшої поваги, Д-р М. Габерландт

№ 14
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, am 24. VI. 1905

Hochverehrter Herr Doctor!
Besten Dank für die Correctur und Bilderlegenden. Selbstredend kommen mehr Abbil-

dungen zu ihrem Aufsatz, nur waren sie bei Absendung der Correctur nicht fertig gestellt und 
sind theilweise noch in Arbeit. Ich lege zwei Tafeldrucke bei. – Separata werden hergestellt 
werden. Ich lasse 100 anfertigen.

Was meine Reise zu den Lemken in Ihrer liebenswürdigen Begleitung betrifft, so kann ich 
noch immer nichts Defi nitives sagen; doch steht mir auf alle Fälle nur die Zeit vom 10. – 24. 
Juli zu Gebote. Ich werde Ihnen bestimmt im Laufe der nächsten Woche defi nitiven Bescheid 
sagen können. Ev. (eventuell) müssten wir die Expedition auf das nächste Jahr verschieben, 
was ich aber nur ungern tun würde. Die bei Ihnen erliegenden Sachen für das Museum würde 
ich recht sehr bitten, doch umgehend an das Museum senden zu wollen, samt Kostenangabe.

In großer Eile mit den verehrungsvollsten Grüßen und Empfehlungen,
Ihr sehr erg. Dr. M. Нaberlandt.

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 24.6.1905
Вельмишановний Пане Докторе!

Велике спасибі за коректу та опис світлин. Зрозуміло, що до Вашої студії додасться 
більше відбитків, однак, при відправленні коректи вони ще не були готові і частково ще 
й досі в роботі. Додаю дві ручні набивки. Відбитки будуть виготовлені. Я замовлю 100 
штук. Що стосується моєї подорожі на Лемківщину у Вашому прихильному супроводі, 
то я ще й досі не можу нічого сказати напевно; проте мені б пасував у будь-якому разі 
тільки період від 10 до 24 липня. З точністю я зможу Вам сказати упродовж наступного 
тижня. Ймовірно, будемо змушені відкласти експедицію на наступний рік, що я, утім, 
зробив би неохоче. Речі для музею, що ще все перебувають у Вас, гречно просив би 
терміново надіслати музею разом з кошторисом.

З великим очікуванням – 
найщиріші вітання та поклони, відданий Вам Д-р М.Габерландт

№ 15
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor 
Wien 28/XII 1905

Hochverehrter Herr Doctor!
Ihr Vorschlag, in unserem Verein einen Vortrag zu halten, kommt uns äusserst erwünscht. 

Im Febr. 1905 haben wir unsere Jahresversammlung; das wäre die schönste Gelegenheit, ev. 
(eventuell) aber auch im Januar in unserer Monatsversammlung. „Übersicht über die kleinrus-
sische Ethnographie“ als Thema sehr willkommen. Dauer – 1-1/2 Stunden. Die Gegenstände 
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für das Museum gütigst mitzubringen. Wir wollen dann gleich die Lemken-Expedition für Juli 
besprechen. Glückliches Neujahr! Ihr verehrend ergebener Dr. M. Нaberlandt

Korrespondenz-Karte. An Wohlgeb. Herrn Dr. Iwan Franko.

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Відень, 28.12.1905
Високоповажний Пане Докторе!

Ваша пропозиція виголосити у нашому Товаристві доповідь – винятково бажана 
для нас. У лютому 1905 року відбудуться наші щорічні збори; це була б найкраща на-
года, або ж можливим є ще Ваш виступ на тему «Огляд української етнографії» у січні 
на місячних зборах. Тривалість виступу – 1-1/2 год. Експонати для музею просив би 
привезти з собою. Відразу обговоримо при нагоді й експедицію на Лемківщину, що за-
планована на липень.

Щасливого Нового Року!
З пошаною, відданий Вам Д-р М. Габерландт

Високодостойному Пану Доктору Івану Франку (на поштівці).

№ 16
Direction des Museums für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. 

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor 
Wien 9. X. 1906

Sehr geehrter Herr Dr.!
Sie schreiben mir vor einiger Zeit, Sie wollten die Güte haben, einige Modelle, Photos 

und sonst einige Nachträge zu Ihrer Bojkensammlung zu bringen oder zu senden. Darf ich 
wohl in Bälde auf gütige Übersendung zählen mit Kostenangabe? 

In vorzüglicher Hochachtung. Dr. M. Нaberlandt
Korrespondenz-Karte: Lemberg 11. X. 06.

Дирекції музею австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, 
Пана ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 9.10.1906
Вельмишановний Пане Докторе!

Напередодні Ви писали мені, що мали б бажання привезти або ж надіслати деякі 
моделі, фотографії та окремі інші прилоги до Вашої бойківської колекції. Чи міг би я 
невдовзі розраховувати на найшвидше надсилання з кошторисом?

З почуттями глибокої поваги, Д-р М. Габерландт 
Львів, 11.10.1906 (на поштівці).

№ 17
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
Wien, am 7. Nov. 1906

Hochverehrter Herr Prof.!
Besten Dank für Ihre gütigen Bemühungen und den Beitrag für die Zeitschrift. In unserer 

Kasse herrscht jetzt am Jahresende schon solche Ebbe, dass ich vielmals bitten möchte, wenn 
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ziemlich, mit der Begleichung der Post von 260 kr. (Kronen) 23 h. (Heller) sich gütigst bis 
Anfang Januar, wenn wir unsere Staatssubvention erhalten haben, gedulden zu wollen. Die 
freundlich übersendeten Kostümstücke sind interessant, aber etwas teuer, immerhin bin ich 
froh, sie für unser Museum durch Ihre gütige Vermittlung erhalten zu haben.

Wünsche Ihnen baldige Erholung und Entlastung; mir geht es nicht besser, ich erliege fast 
unter der Last meiner Arbeiten.

In ausgezeichneter Verehrung, Ihr ergebenster Dr. M. Haberlandt

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора

Відень, 7.11.1906
Високоповажний Пане Професоре!

Велике спасибі за Ваші люб’язні зусилля, а також за статтю для журналу. Втім, у 
нашій касі тепер, наприкінці року, вже панує така пустка, що я б дуже просив би Вас 
терпеливо зачекати у справі погашення поштової вартості в розмірі 260 крон та 23 гел-
лери до початку січня, коли ми отримаємо наші державні дотації. Люб’язно надіслані 
Вами екземпляри вбрання дуже цікаві, хоча й дещо дорогі; все ж, я тішуся, що завдяки 
Вашому посередництву наш музей їх отримав.

Бажаю Вам швидкого відпочинку та розвантаження від обов’язків; мені йдеться не 
краще, бо я майже знемагаю під тягарем моїх робіт.

З відмінною пошаною, відданий Вам Д-р М. Габерландт

№ 18
Wien, 28/XI 1906

Hochverehrter Herr Dr.!
Heute sind aus Mszaniec wohlbehalten 10 interessante Modelle, angefertigt vom Landmann 

Roman Petryczkowicz angelangt. Ich danke Ihnen, hochgeehrter Herr Dr. wärmstens und ver-
bindlichste für Ihre so gütige und erfolgreiche Vermittlung und Bemühung, und bitte mir gefäl-
ligst mitzuteilen, wieviel die Anfertigungskosten betragen und an wen ich dieselben zu schicken 
habe. – Für einen Beitrag irgendwelcher Art für unsere Zeitschrift wäre ich sehr dankbar.

Hochachtend Dr. M.Hаberlandt
Korrespondenz-Karte, Lemberg 29. XI. 05.

Відень, 28.11.1906
Високоповажний Пане Докторе!

Сьогодні з Мшанець надійшли 10 цікавих моделей, що виготовив селянин Роман 
Петричкович. Я палко й ласкаво дякую Вам, високоповажний Пане Докторе, за Ваше 
люб’язне й успішне посередництво, а також за Ваші зусилля; сердечно прошу Вас по-
відомити, яку вартість складають кошти виготовлення і кому мені їх слід надіслати. Був 
би вдячний за статтю будь-якого характеру для нашого журналу.

З глибокою повагою, Д-р М.Габерландт
Львів, 29.11.1905 (на поштівці).

№ 19
Verein für österr. Volkskunde unter dem Protectorate Seiner k. und k. Hoheit des durch-

lauchtigesten Herrn Erzherzogs Ludwig Viktor
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Wien am 11. Nov. 1907
Hochverehrter Herr Dr.!

Mit gleicher Post übersende ich Ihnen als erste Rate der Ihnen noch gebührenden 102 
Kronen den Betrag von 50 Kronen und bitte Sie, wenn möglich, mit der Zahlung des Rest-
betrages noch bis 2. Januar d. J. Geduld haben zu wollen, da unsere disponiblen Mittel heute 
schon gänzlich erschöpft sind. Bei dieser Gelegenheit bitte ich um gütige Entschuldigung, daß 
es so lange gedauert hat. – Die von Ihnen gewünschten Ergänzungen unserer Zeitschrift seit 
1901 werden Ihnen pünktlich zukommen. Ich habe unsere Expedition schon diesbezüglich 
beauftragt.

Höchst willkommen werden mir alle Recensionen über die neuesten ruthenischen Er-
scheinungen zur Ethnographie und Volkskunde sein. Auch eine ausführliche Inhaltsangabe 
Ihrer eigenen Publikationen zur ruthenischen Volkskunde (so über das Weihnachtsspiel in 
der Ukraine, usw.) wären mir höchst erwünscht. Ich habe ohnedies vor, in einem Aufsatz 
in der Zeitschrift und in der «Österr. Rundschau» die ausserordentlich rührige Tätigkeit der 
Shevchenko Gesellschaft auf ethnographisch volkskundlichem Gebiet ins Licht zu setzen. 
Bitte auch über die Lemken-Expedition von Prof. Volkov und Z. Kuzela um ausführliche 
Nachrichten für unsere Zeitschrift. – Im nächsten Sommer möchte ich bestimmt mit Ihnen, 
hochverehrter Herr Dr. Franko, in das Lemkengebiet reisen und dort sammeln und forschen. 
Bitte machen Sie es möglich. Die Kosten dieser Expedition würde natürlich unser Museum 
tragen.

In ausgezeichneter Verehrung, hochgeehrter Herr Dr., 
stets Ihr ergebener Dr. M. Haberlandt

Товариство австрійської народної творчості під патронатом Його Величності, Пана 
ерцгерцога Людвіґа Віктора 

Відень, 7.11.1906
Високоповажний Пане Докторе!

Цією ж поштою надсилаю Вам на рівні першого внеску 50 крон з належних Вам 
коштів у розмірі 102 крон і прошу Вас, якщо можливо, терпеливо зачекати з виплатою 
решти суми ще до 2 січня цього року, оскільки наші вільні грошові засоби вже сьогодні 
цілком вичерпані. Принагідно прошу Вас люб’язно вибачити, що все це триває так дов-
го. Замовлені Вами номери нашого журналу від 1901 надійдуть до Вас своєчасно. Я вже 
доручив вести відповідну підготовку нашої експедиції.

Корисними будуть для мене всі рецензії стосовно новітніх українських видань з 
етнографії та фольклору. Вельми бажаним для мене є також докладний перелік Ваших 
власних публікацій про українську народну творчість (приміром, про Різдвяний вертеп 
в Україні і т. п.). Втім, я й так маю намір висвітлити в одному матеріалі напрочуд плідну 
діяльність Наукового товариства Шевченка, зокрема, в етнографічній та фольклорній 
ділянках, на шпальтах журналу, а також на сторінках часопису «Österr. (eichiche) Rund-
schau» («Австрійський огляд»). Звертаюся також з проханням надіслати докладні відо-
мості для нашого журналу про експедицію на Лемківщину під орудою проф. Волкова та 
З. Кузелі (Кузеля Зенон (1882 – 1952), відомий український фольклорист і мовознавець, 
співавтор цінного «Українсько-німецького словника» (Ляйпціґ, 1943) – М. З., І. З.). На-
ступного літа я б неодмінно хотів разом з Вами, вельмишановний Пане Докторе Фран-
ко, здійснити подорож у край лемків і там збирати й досліджувати. Будь ласка, вчиніть 
це можливим. Кошти на проведення експедиції візьме на себе, поза всяким сумнівом, 
наш музей.
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З відмінною пошаною, високодостойний Пане Докторе,
завжди відданий Вам Д-р М. Габерландт

№ 20
Wien, 11. XII. 1907

Hochverehrter Herr Doctor!
Darf ich Sie vielmals bitten mir baldmöglichst die freundlichst versprochenen Berichte 

über die ruthenischen volkskundlichen Arbeiten der letzten Jahre zu senden? Ich benötige 
dieselben dringendst für das Schlußheft der Zeitschr.f.ö.V. In dem sie nochmals erscheinen 
sollen. 

Mit verbindlichstem Dank im Vorhinein Ihr hochachtungsvoll 
ergebener Dr. M. Haberlandt 

Відень, 11.12.1907
Високоповажний Пане Докторе!

Чи міг би я звернутися до Вас з проханням якомога швидше надіслати люб’язно обі-
цяні матеріали про українські фольклористичні праці, що з’явились упродовж остан-
ніх років? Вони терміново потрібні мені для завершального зошита журналу «Z.f.ö.V.» 
(«Zeitschrift für österreichische Volkskunde» / «Журнал австрійської етнології»). Тут вони 
знову повинні бути опубліковані. 

Заздалегідь з найглибшою подякою,
щиро відданий Вам Д-р М. Габерландт

№ 21
Hochverehrter Herr Dr.!

Ich bin in Sorge, da? Ich gar kein Lebenszeichen von Ihnen, hochverehrter Herr Dr., 
erhalte. Sie versprachen mir gütigst einen Bericht über die ethnographischen Arbeiten auf ru-
thenischem Gebiet in den letzten Jahren (speziell die Arbeiten der Shevchenko Gesellschaft). 
Leider habe ich bisher nichts erhalten. Die abgesendete II. Rate unserer Schuld im Betrag 
von 52 Kronen haben Sie wohl bekommen? Bitte um gütige Bestätigung für unsere Kassa. 
Erfreuen Sie mich bald durch ein freundliches Lebenszeichen. 

Hochachtungsvollst, Dr. M. Haberlandt

Високоповажний Пане Докторе!
Я таки заклопотаний, що ж? Не маю від Вас жодного знаку життя, високоповаж-

ний Пане Докторе. Ви ж люб’язно обіцяли доповідь про етнографічні праці на землях 
України за останні роки (у першу чергу, публікації товариства Шевченка). На жаль, я 
й досі нічого не отримав. Надісланий другий внесок нашого внеску у розмірі 52 крон, 
напевно, надійшов до Вас? Будь ласка, прошу посвідку для нашої каси. Порадуйте мене 
невдовзі знаком життя від Вас.

З висловом найбільшої поваги,
Д-р М. Габерландт

Висновки. Листи (№ 1–21) австрійського вченого до українського письменника та 
вченого промовисті й цінні, а саме з огляду на засіб заочного спілкування приватно-ді-
лового, офіційно-ділового характеру. Не буде перебільшенням, якщо стверджувати: він 
був одним з найбільш плодотворних носіїв співпраці з Іваном Франком. Його текстові 
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послання – це яскраві свідчення аргументованої репрезентації творчої взаємодії як від-
дзеркалення авторської ментальності, способу мислення, індивідуального досвіду про-
вадження епістолярного діалогу.
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КОНЦЕПЦІЯ БАТЬКІВЩИНИ В ЕМІГРАЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

У статті подаються теоретико-методологічні засади аналізу концепції батьківщини в укра-
їнській еміграційній літературі (зокрема україномовної поезії Канади). Систематизовано досвід 
дослідження концепції батьківщини як суспільно-культурного феномена, порівняно основні під-
ходи до трактування поняття батьківщини. Виявлено, що для представників діаспори поняття 
етнічної батьківщини й країни, де вони живуть (або навіть народились), не збігаються. Так, 
виникає поняття «другої» батьківщини – просторово-фізичної, що у більшості випадків немає 
нічого спільного з етнокультурною батьківщиною. 

Ключові слова: концепція батьківщини, національна ідентичність, етнічна батьківщина, 
«друга» батьківщина, еміграційна література.
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CONCEPT OF MOTHERLAND IN EMIGRATION LITERATURE:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES

The article submittes the theoretical and methodological basis of analysis of the concept of motherland 
in Ukrainian emigration literature (especially of Ukrainian-Canadian poetry). The research experience 
of the concept motherland is systematized as socio-cultural phenomenon, the basic approaches to the 
interpretation of the concept of homeland are compared. The concept of ethnic homeland and the country 
of living (or even bieth) do not match in diaspora is revealed. There appears the concept of the «second» 
motherland – spatial and physical model, which has nothing to do with ethnocultural homeland in most 
cases.

Key words: the concept of motherland, national identity, ethnic homeland, «second» motherland, 
emigration literature.
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КОНЦЕПЦИЯ РОДИНЫ В ЭМИГРАЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

В статье подаются теоретико-методологические основы анализа концепции родины в укра-
инской эмиграционной литературе (в частности украиноязычной поэзии Канады). Систематизи-
рован опыт исследования концепции родины как общественно-культурного феномена, проведено 
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сравнение основных подходов трактования понятия родины. Выявлено, что для представителей 
диаспоры понятие этнической родины и страны, где они живут (или даже родились), не совпада-
ют. Так, возникает понятие «второй» родины – пространственно-физического, что в большин-
стве случаев не имеет ничего общего с этнокультурной родиной.

Ключевые слова: концепция родины, национальная идентичность, этническая родина, «вто-
рая» родина, эмиграционная литература.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Більшість науковців сходяться на думці, що у європейських 
культурах, у тому числі й в українській, поняття «батьківщина» виводиться з поняття 
«батько», тобто батьківщина – край походження батька чи прабатьків, батьківський край 
(«patria», «patrie», «Vaterland», «отечество»). Почуття приналежності до батьківщини – 
як емоційно важливого простору – цілком залежить від людини. «Цей чинник відрізняє 
батьківщину від національності, пов’язаної із місцем народження, та від громадянства, 
визначеного через місце проживання та реєстрації» [4, 597]. Термін «батьківщина» на-
лежить до так званих «великих» слів, що протягом багатьох століть обросли міфами, 
має багато історичних, культурних значень. 

Категорія «батьківщина» закорінена в сучасну культуру та суспільні форми по-
ведінки членів суспільства. Первісно воно вживалось у сімейно-майновій сфері для 
позначення місця народження. З часом поняття набуло «широкого громадсько-терито-
ріального та культурно-історичного змісту, означаючи певний історичний регіон або 
й державу» [5, 298]. П. Мейлахс наголошує, що поняття батьківщини є центральною 
категорією у сучасних націоналістичних теоріях (зокрема теорії етнічного націоналізму 
Е. Сміта й У. Коннора) – вона постає вмістилищем нації, що забезпечує нерозривний 
зв’язок поколінь у безкінечній річці історії [8, 238]. У подібному трактуванні інколи 
відбувається ототожнення понять «батьківщина» і «нація», у зв’язку з чим виокремлю-
ється поняття «історична батьківщина», що означає колиску «національної чи етнічної 
спільноти, з якою незалежно від місця народження чи проживання ідентифікує себе та 
чи інша конкретна особа» [5, 298]. Важливою є просторова самоідентифікація людини, 
«що є наслідком любові до власної території, звідки й витікає бажання краще, глибше, 
ширше та якнайповніше пізнати її» [10]. Л. Нагорна стверджує, що самоідентифікація 
з територією має ієрархічний характер – «людина відчуває себе водночас мешканцем 
певного макрорегіону (європеєць), певної країни (громадянин України), певного етносу 
(українець), певного регіону (галичанин), певного міста чи села (львів’янин)» [9, 28].

Аналіз досліджень. Найповніше трактування концепції батьківщини розробляли 
польські учені Є. Бартмінський, С. Оссовський. А. Добжинський та ін. Так, Є. Барт-
мінський розкриває зміст поняття «батьківщина» як прийнятний спадок минулого, у 
складі якого земля, спільнота та система цінностей, культурний доробок, історія [15, 
136]. У вітчизняній історіографії (Я. Грицак, Я. Дашкевич, Н. Яковенко, О. Духовна-
Кравченко, К. Галушко) поняття батьківщини розглядається через призму національної 
ідентичності, що є ключовим у вивченні витоків української національної ідеї. На сьо-
годні категорія «батьківщина» є доволі суб’єктивною та недостатньо чітко визначеною. 
Систематичного аналізу концепції батьківщини в українській еміграційній поезії на 
сьогодні немає, що визначає актуальність даної статті.

Мета статті – осмислення теоретичних засад для аналізу концепції батьківщини в 
українській еміграційній поезії. 

Виклад основного матеріалу. У класичному розумінні «батьківщина» – це певна 
група людей, пов’язаних однією історією, однією мовою, культурою та однаковим спо-
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собом життя, тобто спільною свідомістю. У малому етнополітичному словнику є два її 
визначення: «1) історично усталена сфера буття людської спільноти, яка символізує вну-
трішню органічну єдність суб’єктивних переживань, думок і духовності людини з відпо-
відним природним і культурно-духовним середовищем, яке задовольняє людську потребу 
в онтологічному аспекті власного існування; 2) край, місце народження людини (або ціло-
го народу) як носія певних культуротворчих, духовно-моральних засад» [7, 17]. 

Розрізняють «велику» та «малу» батьківщини. «Велика» батьківщина вказує на вко-
ріненість у певну державу або національну спільноту. Через поняття «батьківщина», 
«вітчизна» людина відчуває свій зв’язок із землею, історією та суспільством. За похо-
дженням етносу виділяють етнічну батьківщину, а за власним укоріненням – батьків-
щину осідлості. Етнічна батьківщина – «конкретна історико-географічна територія з її 
природним та демографічними масивами, специфікою та обсягом матеріально-культур-
ного надбання певного народу, особливостями його мови й культури, побуту і моралі» 
[13, 39]. Етнічна батьківщина має «історично доленосні» (К. Галушко) характеристики, 
адже на її землях відбувались важливі події, що сприяли об’єднанню колективної іс-
торичної та етнічної свідомості. Уявлення про існування етнічної батьківщини мають 
важливе значення як у народів, які живуть на своїй етнічній батьківщині, так і розсіяних 
поза її межами. Усвідомлення етнічної батьківщини може мати подвійний прояв: як 
приналежність до «малої» батьківщини і як спорідненість із усією територією, на якому 
проживає народ.

«Мала батьківщина», або «країна дитинства» на сьогодні зберігає первинний зміст 
поняття «батьківщина». М. Растворова наголошує на його ілюзорності: «мала батьків-
щина – це певною мірою, Країна Дитячих спогадів, Пізнання та Сміливих юнацьких 
мрій <…>, і навіть коли на місці малої Батьківщини не збереглося тих матеріальних 
об’єктів, які визначали особливість того місця кілька десятків років тому, то вона все 
одно живе в пам’яті саме в тому, дитячому вигляді і залишається з тобою назавжди» 
[10], – зауважує вона. При цьому «мала батьківщина» вважається складовою частиною 
«великої». Так, А. Добжинський зазначає, що поняття «малої батьківщини» передбачає 
існування чогось ширшого – батьківщини загалом [4, 596].

Поняття «мала вітчизна» віднедавна дуже часто використовується в науковому обі-
гу. Л. Халюк пояснює цей факт прив’язаністю особистості «не до держави, але до ло-
кальної території, дому, що сприймається не лише як фрагмент предметного світу із 
чітко визначеними характеристиками, а й передовсім як символ, пов’язаний із цілим 
рядом уявлень і стереотипів» [13, 53]. На сьогодні категорії «мала» та «велика» батьків-
щина найповніше обґрунтовані польськими науковцями. Так, на думку відомого соціо-
лога та етнолога С. Оссовського, батьківщина є поняттям, що в оригінальний спосіб 
характеризує сучасну культуру і головні риси суспільних одиниць. Дослідник ще у 40-х 
рр. ХХ ст. ввів у науковий обіг та обґрунтував поняття «приватна батьківщина» (місце 
народження чи проживання окремої людини) та «ідеологічна батьківщина»(спільна те-
риторія народу). Відповідно до такого поділу люди з одного народу, можуть мати різні 
особисті (малі) батьківщини, однак ідеологічна батьківщина є спільною, хоча можуть 
існувати різні концепції ідеологічної батьківщини у межах однієї спільноти. Ставлення 
до ідеологічної батьківщини зумовлене таким переконанням людини: «моя батьківщи-
на – це земля мого народу» [16, 26–27]. Відомий мовознавець та етнолог Єжи Барт-
мінський розглядає поняття батьківщини у кількох площинах. У метафоричному плані 
батьківщина – мати, котра дає життя; Матір Божа; жінка, яка вимагає турботи, кохан-
ня; коханка; нарешті, особа, яка здатна переживати, страждати, плакати, вмирати і т.п. 
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У географічному, найбільш широкому плані, батьківщина постає певним місцем. У цій 
площині Єжи Бартмінський залежно від ієрархії цінностей виділяє декілька типів бать-
ківщин, що постають у певній послідовності: від малої батьківщини до національної, 
державної, суспільної, культурної [15, 145]. 

З. Величко зауважує, що попри принагідне функціонування категорій «мала батьків-
щина», «ідеологічна батьківщина» у працях українських вчених з етнології, соціології і 
у літературно-публіцистичному обігу їх обґрунтування у вітчизняному науковому обігу 
відсутнє. «Очевидним є факт, що те розмаїття явищ та ідей, що їх охоплює у своєму 
семантичному полі концепт «мала батьківщина» (скажімо, у дослідженнях польських 
науковців), на жаль, в українському варіанті неймовірно збіднюється. Найчастіше це 
поняття вживають у розумінні певного обширу території (краю, села, вулиці), що з нею 
себе ідентифікує людина (тобто, місце, де вона народилася, проживала «золоті роки»)» 
[1, 88]. П. Мейлахс зазначає, що у сучасних теоріях поняття батьківщини майже відсут-
нє і є цілком політичним, культурні та емоційні конотації цього слова майже не беруться 
до уваги [8, 237]. 

У представників діаспори почуття територіальної прив’язаності є складнішим, 
оскільки для них поняття етнічної батьківщини й країни, де вони живуть (або навіть на-
родились), не співпадають. Так, виникає поняття «другої» батьківщини – просторово-
фізичної, що у більшості випадків немає нічого спільного з етнокультурною батьківщи-
ною. Поняття «друга», або «духовна», батьківщина відображає «онтологічний зв’язок 
духовно-культурного світу конкретної людини з певною самодостатністю спільноти» 
і характеризує її здатність «самостійно визначати місце й сфери свого суб’єктивно-
духовного входження у навколишній світ» [7, 17]. Відомий філософ Г.-Ґ. Ґадамер зазна-
чає, що у випадку життя в еміграції прив’язаність до етнічної батьківщини реалізується 
через думки про неї: «Так, життя на вигнанні мусить бути пронизаним думкою про 
батьківщину, яку довелось покинути, й думкою про повернення – навіть тоді, коли про 
таке повернення і думати годі» [3, 188]. Таким чином, емігрантів із батьківщиною (у 
тому числі й українських письменників у Канаді із материковою Україною) поєднує 
почуття закоріненості, що є необхідною потребою людської душі. 

Поняття батьківщини має емоційний підтекст, адже людина відчуває до неї особли-
ве, сакральне, почуття, що поєднує у собі любов і почуття обов’язку – патріотизм. Це 
«одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, 
відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури», патріотизм, 
що «виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї кра-
їни, захист її інтересів» [7, 175]. Визначень патріотизму існує багато, у своїй сутності 
вони є тотожними, зокрема в інтерпретації патріотизму як почуття любові людини до 
певного місця, що виявляється в активній соціальній діяльності, діях і вчинках на бла-
го батьківщини. Носієм патріотизму є особистість, «пріоритетним соціально-етичним 
завданням якої є усвідомлення своєї історичної, культурної, національної, духовної й 
іншої приналежності до Батьківщини, як вищого принципу, що визначає значення й 
стратегію її життя» [2, 75]. Поняття патріотизму передбачає почуття гордості та бажан-
ня зберегти матеріальні й духовні досягнення свого народу, своєї батьківщини. У сус-
пільній свідомості поняття «патріотизм» часто пов’язується з поняттям «націоналізм», 
що сприймається як специфічний стан свідомості етносу. Проте націоналізм, на відміну 
від патріотизму є не почуттям, а ідеологією. 

За християнською мораллю любов до батьківщини є чеснотою патріотизму. Н. Во-
лошина робить припущення, що походження патріотизму пов’язане із вірою в Бога, 
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що знаходить вираження у формі релігійного патріотизму. «Істинний, духовний в своїй 
основі патріотизм передбачає безкорисливе, самовіддане аж до самопожертви служіння 
Вітчизні, яке по своїй значущості поступається лише служінню Богу» [2, 75]. Таким 
чином, батьківщина постає джерелом емоційних переживань найвищого рівня напру-
ження. 

Поняття батьківщини та патріотизму тісно пов’язані з національною ідентич-
ністю індивіда. Аналіз концепції батьківщини в еміграційній літературі вимагає 
з’ясування не лише характеристики змісту категорії батьківщини у творчості пись-
менників, а й її розгляду в контексті національної ідентичності з урахуванням осо-
бливостей лірики як роду літератури. Тобто необхідно осягнути її (батьківщини) 
сутність крізь національну призму, через яку автор і ліричний герой дивиться на 
явища життя. Саме у ліриці, на думку П. Іванишина, є можливість «попереднього 
художнього окреслення батьківщини (України) не лише як константи і сутності тут-
буття (екзистенції), але й як еквівалента буття взагалі» [6]. Г.-Ґ. Ґадамер наголошує 
на тому, що поезія виконує національно-коригуючу функцію – реставрацію наці-
ональної ідентичності індивіда (автора), який знаходиться поза межами етнічної 
батьківщини. «Для кожного з нас змістом життя стає повернення з чужини додому. 
При цьому поетичне слово йде поперед нас» [3, 191]. Так, поезія для представників 
української діаспори є одним із проявів своєї національної ідентичності. Ж. Янков-
ська стверджує, що життя емігрантів за кордоном, процес їх ідентифікації, окрім іс-
торичного, етнографічно-етнологічного та інших аспектів, має ще, не менш важли-
вий – чуттєво-емоційний: «з якої причини не відбувався б виїзд за кордони України, 
це завжди пов’язано з певними переживаннями прощання з рідною землею, близь-
кими людьми, тим, що оточувало щодня і здавалося звичним» [14, 440], додамо, й 
туги за ними. Найкраще ностальгічні почуття переселенців відбиває словесними 
засобами художня література, передусім лірика.

Письменники-емігранти зберігають етнопсихологічний зв’язок з батьківщиною та 
національну ідентичність. Для розуміння виразу цього стану у творчості україномов-
них поетів Канади варто звернутись до літературознавчої інтерпретації феномена на-
ціональної ідентичності, що, за П. Іванишиним, є одним із концептуальних елементів 
націоекзистенційної методології. У сфері літературознавства її зміст розкривається че-
рез мистецтво слова в контексті національної ідентичності автора, читача, персонажа. 

Теорія національної ідентичності є провідною методологічною ідеєю, що допома-
гає аналізувати художню літературу на глибоких смислових рівнях, що спрямовують 
дослідника на фундаментальні питання мистецької кодифікації національного буття, 
національної психології, а також на конкретні поетикальні питання, пов’язані з осмис-
ленням художньо-мовної майстерності, змісту та сенсу художнього твору тощо.

Проблема національної ідентичності особливо гостро постає в багатонаціональних 
державах, таких, як Канада. Б. Савчук зазначає, що для діаспори «як марґінального про-
шарку українського етносу властива подвійна або й навіть потрійна етнічна самосвідо-
мість, що формується внаслідок постійного проживання в іншоетнічному середовищі. 
Таким чином, вона постійно балансує на межі асиміляції та перебуває в стані одно-
часної ідентифікації себе з багатьма етносами» [11, 269]. Відомий український поет у 
Канаді Яр Славутич у ситуації подвійної ідентичності закликає вихідців з України та 
їхніх нащадків підкреслювати не лише своє походження, а й відданість батьківщині у 
самому визначенні своєї національності, наприклад канадські українці, американські 
українці, німецькі українці тощо [12, 295]. 
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Висновки. Категорія «батьківщина» у науці має багатогранне тлумачення. У кла-
сичному розумінні – це місце, де народилась людина, рідний край, що має певну цін-
ність для неї. Через концепт «батьківщини» людина відчуває нерозривний сакральний 
зв’язок з історією та суспільством. Науковці розрізняють «велику» (певна держава або 
національна спільнота) та «малу» (земля дитинства) батьківщину. За походженням ет-
носу виділяють етнічну батьківщину, а за власним укоріненням – батьківщину осідлос-
ті. У емігрантів почуття прив’язаності до рідного краю є складним, оскільки у їхній 
свідомості поняття етнічної батьківщини й країни проживання не співпадають. У цьому 
випадку вживають поняття «другої» батьківщини. 

Категорія батьківщини нерозривно пов’язана з почуттями патріотизму та націо-
нальної ідентичності. Крізь призму останньої доречно аналізувати художню літерату-
ру на глибоких смислових рівнях. Серед її складових виділяють такі ознаки етнічної 
спільності як історія, фольклор, мова та література. Проблема національної ідентичнос-
ті особливо гостро постає в багатонаціональних державах, таких, як Канада.
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МОТИВ ЕСКАПІЗМУ У ХРОНОТОПНОМУ ДИСКУРСІ 
 РОМАНУ О. ЖУПАНСЬКОГО «ЛАХМІТНИК»

Стаття присвячена дослідженню мотиву ескапізму у хронотопному континуумі роману О. 
Жупанського «Лахмітник». У дослідженні мотив утечі корелюється співвідношенням свого і чу-
жого просторів існування головного героя. Свій простір (дім, парк, бібліотека, простір уяви) є 
комфортним середовищем для рефлексії, самоідентичності, переживання самотності. Чужий 
простір (школа, вулиці, місто) деструктурують героя, викликаючи патологічні стани образи, 
страху, тривоги, бажання помсти. 

Ключові слова: ескапізм, свій простір, чужий простір, оніричний простір.
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ESCAPING MOTIVE IN TIMESPACE DISCOURSE IN 
O. ZHUPANSKIY NOVEL «RAGAMUFFIN» («LAKHMITNYK»)

The article is dedicated to investigation of escaping motive in chronotypical continuum novel O. 
Zhupanskiy «Ragamuffi n» («Lakhmitnyk»). In the study escapism is defi ned by his own and othersʼ space 
existence protagonist. His space (house, park, library, space imagination) is a comfortable environment 
for refl ection, identity, experiences loneliness. Other space (school, streets, city) destroy the hero, 
causing pathological conditions such as resentment, fear, anxiety, a desire for revenge. Escapism is 
treated as an alternative way out of the stress generated by the pressure of society, violence, humiliation, 
misunderstanding. The article analyzes the specifi cs of the psychological nature of the character, formed 
exclusion, disharmony, hostile alien spaces. It is noted that the appearance of an imaginary space caused 
numerous psychological stressful situations that form the existential aspect of the novel.

Key words: escaping, own space, other space, space dream.
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МОТИВ ЭСКАПИЗМА В ХРОНОТОПНОМ ДИСКУРСЕ 
РОМАНА А. ЖУПАНСКОГО «ЛОХМОТНИК»

Статья посвящена исследованию мотива эскапизма в хронотопном континууме романа А. 
Жупанского «Лохмотник». В исследовании мотив бегства обозначается соотношением своего и 
чужого пространства существования главного героя. Свое пространство (дом, парк, библиоте-
ка, пространство воображения) является комфортной средой для рефлексии, самоидентичнос-
ти, переживания одиночества. Чужое пространство (школа, улицы, город) разрушают героя, 
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вызывая патологические состояния обиды, страха, тревоги, желания мести.
Ключевые слова: эскапизм, свое пространство, чужое пространство, онирическое про-

странство.
Лит. 4.

Постановка проблеми. Роман О. Жупанського «Лахмітник» відзначається склад-
ною хронотопною організацію. Часопросторовий континуум аналізованого твору побу-
дований на протиставленні художньої моделі авторського зображення подій реальному 
часу. Як слушно зауважує Н. Копистянська, художній час для автора – це «частина ство-
реного ним художнього світу, менша чи більша адекватність його реальному часу, що 
залежить від епохи, естетики мистецького напряму, жанру, індивідуальності автора» [2, 
41]. Художньо змодельований авторський час і простір, у яких функціонує головний ге-
рой твору, мають свої закономірності художнього розгортання, визначають особливості 
сюжетного строю та специфіку композиційного ладу, посутньо впливаючи й на харак-
теротворення персонажів, пояснюючи закономірності психологічної культури героїв.

Мета статті – проаналізувати причини й наслідки ескапізму у хронотопному дис-
курсі твору О. Жупанського «Лахмітник».

Виклад основного матеріалу. Ключовою проблемою, що виокремлюється у ча-
сопросторовому континуумі роману О. Жупанського «Лахмітник», є співвідношення 
свого і чужого просторів існування головного героя, що й формує ескапістський мотив 
твору. Ескапізм став визначальним імперативом життя юного Лахмітника, що відпо-
відає за функціонування у творі екзистенційних і психоаналітичних аспектів, увираз-
нюючи мотив утечі, загубленості й приреченості головного героя. Ескапістський мотив 
відображає душевну боротьбу Лахмітника за можливість вживання у максимально ком-
фортний уявний простір сну-марення. Цей фіктивний реальний простір уявної алеї упо-
вні відповідає почуттям, емоціям і почуванням головного героя: «[…] він відчував, май-
же напевне знав, що тут, у цьому дивному, сповненому легким смутком, місці більше 
нікого немає й не буде, він тут сам-один на цій лаві, на цій піщаній алеї, і він тут зможе 
сидіти скільки завгодно, насолоджуючись цією самотньою застиглістю і статикою спо-
кою…» [1, 90]. Добровільне втрапляння в уявний простір сну-марення сприймається 
Лахмітником як випробувальна ситуація заміщення ненависних і дискомфортних йому 
реальних просторів школи й міста, в яких герой передчуває зміну у своїй психіці.

Утеча в уявний світ спричинена одноманітністю буття й зневажанням Лахмітника в 
реальному соціумі, представленому простором школи з його розгалуженою системою 
мікропросторів їдальні, спортивного залу, шкільного подвірʼя. «До того пекла чи при-
наймні чистилища, що його чомусь усі називали школою, Лахмітник не знав, що він, 
наприклад, «жиртрест», «жироточина» або просто «шарік». Також для нього стало не-
приємним відкриттям, що, виявляється, у шкільному соціумі носити окуляри є чимось 
ганебним, якщо не злочинним. Школа взагалі кардинально перевернула його уявлення 
про світ і своє місце у ньому» [1, 80], – зауважує О. Жупанський у творі, акцентуючи 
на зміні ціннісних модусів у житті головного героя. Школа, на відміну від сталого про-
стору дому, що асоціювався у Лахмітника з мультфільмами на замовлення, іграшками й 
бабусиним яскраво-червоним борщем, сприймалася ним як тимчасовий, проминальний 
простір не-свободи, простір змарнованих днів життя. 

Школа, розʼєднуючи простір між домом і містом, сформувала у героя почуття від-
чуження, вороже ставлення до однолітків, які не бажали приймати його у свій між-
особистісний простір шкільного спілкування. Відтак цілком умотивовано у підлітка 
зʼявилося бажання уникнути ненависного простору школи, залюзованому в його уяві 
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з Бастилією, згадка про яку щоразу породжувала у Лахмітника низку страхів і комп-
лексів, навʼязаних педагогічним колективом і школярами: «Завдяки своїм майже по-
стійним прогулам укупі з не дуже вірогідними їх виправдовуваннями Лахмітник для 
вчителів також непомітно перебрався з категорії «нормальних» до групи «кончених». 
Їхня класна взагалі, здавалося, оголосила йому війну, що виражалася у постійних при-
скіпуваннях, вимаганнях записок від батьків із поясненнями, чому він не зʼявлявся до 
школи весь минулий тиждень, і безкінечними призначеннями Лахмітника черговим у 
класі по кілька днів поспіль» [1, 129]. 

Простір школи, за уявленням Лахмітника, типізує людей, гуртуючи їх в «учнівський 
пролетаріат» [1, 84], заважаючи процесу індивідуалізації. Інакшість, окремішність, 
начитаність головного героя сприймалися шкільним соціумом з його уніфікованістю 
швидше як психологічна вада на додаток до не вповні привабливої його зовнішності. 
Ворожість і скептицизм учнівського колективу спонукали Лахмітника до ескапізму зі 
шкільного простору насильства, знущання, покарання, що підсилюється мікропросто-
рами їдальні та спортивного залу: «Їдальню Лахмітник також не дуже любив, оскільки 
меткі однокласники завжди намагалися забрати у нього порцію, аргументуючи це тим, 
що він уже й так жопу розгодував, і що йому треба худнути, і що «нехай вдома свої жир 
із салом жере»« [1, 84].

Школа є мініатюрним відображенням значно більших локальних утворень, як, ска-
жімо, місто чи країна. Вона живе за своїм статутом, своїми правилами, змушуючи їх 
дотримуватися й караючи тих, хто наважується бунтувати. З цього приводу С. Негодя-
єва, аналізуючи роман О. Жупанського «Лахмітник», слушно зауважує: «Апокаліптич-
на картина школи як урбанізованого топосу вимальовує соціальну дитячу ієрархічну 
проекцію дійсності, де керують сила, гроші й майновий сенс батьків, приниження, на-
сильство, наркотики та алкоголь, де формуються перші комплекси «не такої, як всі» 
особистості» [3, 57].

Школа як потенційно небезпечний простір для руйнування психіки персонажа 
розширюється до локалізовано не окресленого простору міста й вулиць, що ляка-
ють героя, уявляються йому простором соціальної і суспільної загрози, простором 
зовнішніх страхів перед різними прошарками соціуму. У місті Лахмітник значно 
сильніше почуває свою беззахисність і вразливість, трагедію вживання у чужий 
для нього простір. «Виходячи на вулицю, він ніби ступав на ворожу територію, де 
кожен метр заміновано особливими, забороненими всіма мислимими конвенціями 
протипіхотними мінами, спеціально налаштованими так, аби, спрацювавши, віді-
рвати ноги чи пошматувати обличчя, але ніколи не вбивати на смерть, щоб якомо-
га більше подовжити муки своєї жертви. Йдучи містом, їдучи в метро, заходячи у 
маршрутку чи тролейбус, він одразу ж починав сканувати навколишніх, розподі-
ляючи їх за власною пʼятибальною шкалою потенційної небезпеки» [1, 78]. Отже, 
місто та його вулиці, формуючи емоційно негативний простір головного персонажа, 
стимулювали його до ескапізму, заблокованості, ізоляції задля свого убезпечення. 
Тривожність і дисгармонійність співіснування з локально чужим простором міста 
спонукали Лахмітника до обмеження спілкування з соціумом, штовхаючи його у 
відлюдні місця, в яких герой знаходив умовний спокій і затишок. Такими простора-
ми у творі виступають парк і бібліотека, в яких Лахмітник відновлював свої сили, 
регенерував душевну енергію, зрештою, почував себе захищеним, заспокоєним, 
щасливим. У комфортних для героя просторах йому вдавалося відчувати та урівно-
важувати свій внутрішній час існування.
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У просторі парку Лахмітник самозцілювався, маючи можливість побути на самоті: 
«Йому просто подобалося повільно йти порожніми алеями, на яких дуже рідко можна 
було когось зустріти, і саме в цьому була для хлопця головна привабливість парку» [1, 
86]. Локус парку гармонійно співіснує з душевно-особистісним простором Лахмітника, 
в якому він здобував можливість душевного урівноваження. Вразлива психоприрода 
героя спонукала його до відчуження, відокремленості, загубленості у малолюдних міс-
цях, в яких йому було зручно переживати свою самотність і непотрібність. З цього 
приводу О. Жупанський розмірковує: «Зрештою, з роками навчання у школі Лахмітник 
почав інстинктивно цуратися людей. На той час він уже твердо знав, що єдине, чого вар-
то боятися у цьому світі, це люди, а їх, на жаль, завжди було достобіса навколо, і тому 
зрозуміло, що такі місця, як цей парк, його приваблювали більше, аніж, скажімо, вулиці 
з рядами залізних коробок-кіосків» [1, 86]. Відтак ескапістські мотиви поведінки героя 
є цілком умотивованими. Втеча і переховування Лахмітника у відлюдних місцях є актом 
психологічної самооборони з метою уникнути душевної деструкції як результату тиску 
соціуму на його психіку. Ескапізмом герой реагував на соціальну загрозу, що посягала 
на його внутрішній світ, закони його буття.

Бібліотека уявлялася Лахмітникові якнайзручнішим місцем особистісної ідентифі-
кації, в якому героєві вдавалося зберегти свій внутрішній час. В атмосфері тиші він по-
збувався дратівливого відчуття небезпечного соціуму. Простір бібліотеки заспокоював 
Лахмітника у навʼязливій манії переслідування й гоніння. У ній герой відчував повну 
свободу свого інтелектуального нутра, що прагнуло безперервного розвитку. Щоправ-
да, значно більше емоційної насолоди й душевної рівноваги простір бібліотеки надавав 
з усвідомленням своєї одиничності у ньому. «Він постійно ковтав, поглинав, усотував 
у себе купу різноманітних книжок, і бібліотекарка лише дивувалася малому жирному 
книголюбові – більше ніхто з дітей його віку не відвідував бібліотеки в їхньому районі 
– старе, облуплене, завжди холодне приміщення на першому поверсі пʼятиповерхового 
житлового будинку. Оскільки там було постійно порожньо і рідко коли можна було ко-
гось здибати, Лахмітник любив бібліотеку, так само, як і старий парк» [1, 89], – за-
уважує О. Жупанський. Отже, бібліотека, так як і парк, були просторами душевного 
відновлення, рівноваги, а також, головне, місцями для усамітнення, в яких герой заспо-
коювався, втікаючи від «паскудної жорстокої дійсності» [1, 89]. 

Прикметно, на чому акцентує автор роману, що парк і бібліотека асоціюються у 
Лахмітника зі спокоєм і тишею; є просторами для самоототжнення і самозаглиблення. 
Цим символічним просторам відокремлення притаманна безшумність і безлюдність 
як основні маркери для комфортного існування головного героя. Це, за визначенням 
Н. Копистянської, є номінально свої, але не цілком свої простори: в уявленні Лахміт-
ника вони можуть зацікавити тільки таких соціальних «лузерів», як він, тому є непри-
вабливими для більшості людей, але їх можуть порушувати задля власної вигоди чи з 
цікавості інші. Тому, коли у простір парку затесалася закохана парочка, а простір бі-
бліотеки зруйнував «гурт чи то студентів, чи то просто молодих лоботрясів» [1, 89], ці 
локуси набувають статусу чужих просторів, що ніяк не можуть уповні стати своїми, що, 
безумовно, дратувало Лахмітника, викликаючи у нього заціпеніння, обурення, огиду, 
навіть ненависть: «Він навіть мимоволі почав бурмотіти «вони захоплюють мої місця, 
вони захоплюють мої (курсив О. Ж. – А. Ч.) місця», так ніби справді вірив, що бібліоте-
ка і старий парк належали лише йому і більше нікому» [1, 90]. 

Утрата просторів парку і бібліотеки спонукала Лахмітника до пошуку іншого, свого 
простору, в якому він би міг відпочивати й відновлюватися. Таким простором у творі 
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став квазіоніричний простір його уяви, що постав як результат переходу ненависних 
йому чужих просторів школи, вулиць, міста у простір власного часу, куди інші не мо-
гли потрапити за жодних умов, оскільки це був локус його уяви, його рефлексії. «Це 
був не сон, а, радше, якесь неспокійне марення, крізь яке він чув бурмотіння радіо на 
кухні. Вловлюючи далекі, чомусь завжди сумовиті радіо заставки, він водночас ніби 
перебував не у своїй маленькій кімнатці, а десь дуже далеко, геть в іншому (курсив 
О. Ж. – А. Ч.) місці. […] Все довкруж було тихе, застигле й непорушне, виповнене 
дивним спокоєм, що, здавалося, навіть мав запах старомодних солодкуватих парфумів, 
невідомо звідки знайомих йому» [1, 90], – знайомить О. Жупанський читача з першим 
враженням від простору уяви Лахмітника. 

Важливе значення для психологічної рефлексії героя у цьому просторі відіграє ко-
лористика, тони й напівтони. Особливої колористичної символіки простору уяви на-
буває червонясте присмеркове забарвлення, підсилене червоним сонцем, що, ймовірно, 
пророкує трагічність майбутніх подій. Акустично цей простір також уповні відповідає 
психостану головного героя, позаяк асоціюється у нього з простором пустки, в якому 
відсутні зайві дратівливі звуки і немає будь-яких небезпечних сигналів, демонструючи 
суцільну безлюдність й спустошеність цього місця. Розкошуючи у просторі своєї уяви, 
Лахмітник «відчував, майже напевне знав, що тут, у цьому дивному, сповненому лег-
ким смутком, місці більше нікого немає й не буде, він тут сам-один на цій лаві, на цій 
піщаній алеї, і він тут зможе сидіти скільки завгодно, насолоджуючись цією самотньою 
застиглістю і статикою спокою» [1, 90]. Детальна візуально-оптична характеристика 
простору уяви сприяє осягненню Лахмітникового психологічного стану, що корелюєть-
ся з уявним квазіоніричним простором як предметом бажання, мрії чи рефлексії.

Поява уявного простору у свідомості героя повʼязана з втраплянням у межові чи 
стресові психологічні ситуації, що становили пряму загрозу героєвому життю: зну-
щання однокласників, насильство Січкаря, психологічний тиск дорослих тощо. З цього 
приводу слушно зауважує І. Ялом: «Каталізатором процесу рефлексії часто виступає 
екстремальний досвід. Він повʼязаний з так званими «межовими» ситуаціями – таки-
ми, наприклад, як загроза смерті, прийняття важливого незворотного рішення або крах 
фундаментальної сенсоформуючої системи» [4, 12]. Лахмітник, дедалі частіше потра-
пляючи у межові ситуації, прагнув кардинальної зміни стилю життя, модусів поведінки, 
реформував своє світоставлення й світоуявлення до дійсності. Чимраз він бажав усаміт-
нення й заспокоєння, шукаючи затишного простору вимушеної самоізоляції. Ці межові 
ситуації і стреси втягували Лахмітника у фазу затяжного психозу, що мав тенденцію до 
посилення й деструкції психіки героя. 

Не вповні усвідомлюючи наслідки психологічного відокремлення й самоізоляції, 
він міцно тримався за можливість втрапляння у вигаданий світ-марення. Потяг до ес-
капізму в уявний простір посилювався зі збільшенням задоволення від перебування у 
цьому світі: «Там йому було добре. Там він міг по-справжньому розслабитися і заспо-
коїтися, відпочиваючи від щоденного тиску так званого справжнього світу – досить ко-
лючого і надто дискомфортного для нього середовища існування, особливо порівняно з 
його (курсив О. Ж. – А. Ч.) місцем» [1, 91], – зауважує автор твору. У дискомфортному й 
ворожому для існування реальному світі у Лахмітника зароджувалися численні страхи 
і комплекси: страх спілкування з однолітками, комплекс неповноцінності через огряд-
ність, комплекс очкарика й відмінника, комплекс невдахи, що, зрештою, виформовує, 
за Фройдом, невроз страху, уникнути якого герой був здатен лише у вигаданому ним 
уявному світі. 
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Постійне невротичне переживання дійсності наяву вносить свої корективи у по-
будову простору уяви-марення: з посиленням тиску й пригнобленням волі й свободи 
Лахмітника Січкарем деформується й специфіка спокою і затишку в уявному просторі 
героя. Підсвідома готовність до опору й бунту проти Січкаря та інших шкільних по-
кидьків переносяться у простір Лахмітникової уяви, сублімуючи свої образи і страж-
дання в невизначений образ людської фігури, яка наважилася проникнути в його світ. 
Складність у статевій ідентифікації логічно підводить Лахмітника до усвідомлення зла 
й психологічної тривоги, втілюючись в образ блідої дівчини. Озлобленість на навко-
лишній світ і соціум, тривога за власну життєву безпеку неусвідомлено сформували 
у Лахмітника бажання позбутися своїх проблем, убивши когось задля віри у власну 
значущість. 

Поява дівчини, яка символізує собою зло і потяг до жертвопринесення, руйнує ста-
лість психологічної безпеки і комфорту в просторі його уяви. Вона – цілком реальна 
психологічна загроза знищити укладений гармонійний порядок співіснування Лахміт-
ника зі своїм місцем-пусткою: «А ще тут жив спокій, справжній спокій, здатний зці-
лювати його постійно змучену хворобливу свідомість. І тиша – справжня всеохопна 
тиша, що, здавалося, й оберігала це місце від будь-яких змін. І все це за мить пощез-
ло, перетворилося на облудливу ефемерність його власних помилкових сподівань» [1, 
114]. Лахмітник, настраханий втратою свого простору, гостро відчував несвободу свого 
вибору, руйнування уявного укладу життя-марення. Свій простір уяви набуває статусу 
чужого, вимагаючи жертви як плати за подальшу можливість утрапляння у простір сну-
марення. Втрата простору уяви унеможливила процес утечі від буденності й реального 
світу, що дедалі частіше пригнічувало Лахмітника.

Простір уяви у творі час від часу заміщується онірикою існування головного героя. 
Сон як варіант забуття не вповні задовольняв Лахмітника, позаяк не насичував його 
тими почуттями й емоціями, що давав простір уяви: «А сни ще більше ятрили його, що-
разу підсовуючи бліду і тьмяну копію втраченого» [1, 124]. Його сни сформували страх 
перед смертю, чого ніколи йому не вдавалося переживати у власному просторі уяви. 
«Так зі сльозами на очах він і прокинувся, несподівано отримавши на згадку про сон 
чергову, зовсім не характерну для чотирнадцятирічного підлітка, фобію – страх перед 
смертю» [1, 119], – зауважує О. Жупанський. Сни Лахмітника лякали, змушуючи при-
стати на вбивство як плату за можливість проникати у свій простір уяви.

З убивством Січкаря у романі актуалізується ескапізм як ключова лінія поведінки 
головного героя. Він, зрештою, вивільнився з-під контролю страху, зла, облуди в образі 
дівчини, яка навʼязливо вимагала жертви червонястому сонцю, що огортало теплом і 
передвечірнім спокоєм алею у просторі уяви Лахмітника. «Його огортає тепло й уми-
ротворення, і він чомусь уже не лежить, розпластавшись і притискаючи до холодного 
бетону нерухоме Січкареве тільце, а сидить на лаві, відчуваючи тепло її старих розтріс-
каних дощок, а за гострими вежами камʼяного обійстя ховається важка червона куля 
вечірнього сонця, і туї-вартові завмерли вздовж піщаної алеї, вітаючи його з повернен-
ням» [1, 161], – зауважує автор твору, вочевидь акцентуючи на незворотніх процесах 
героєвої деструкції, який не знайшов сил зупинити внутрішню руйнацію особистості, 
що потрапила у залежність від простору уяви. Ескапізм реального світу був заміщений 
модусом зчеплення з віртуальним, уявним, штучним простором людської екзистенції.

Висновки. Отже, роман О. Жупанського оприявнює складний мотив підліткової по-
ведінки – ескапізм, сформований у результаті тиску соціуму й ненависної героєві дій-
сності, що не відповідала його потребам і запитам. Лахмітник, опинившись у складних 
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психологічних і межових ситуаціях, рятувався втечею у простір своєї уяви. Ескапізм 
твору посилюється із художнім моделюванням протиставлення своїх просторів (дому, 
парку, бібліотеки, простору уяви, або сну-марення) з чужими (школи, вулиць, міста), 
протистояння яких розкриває складні психічні проблеми підлітка.
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«ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ПЕДАГОГІВ 

У статті розглянуто поняття «професійне вигорання» та виявлено сучасні підходи до ро-
зуміння синдрому професійного вигорання. Виявлено та означено основні стресогенні фактори 
педагогічної професії. Визначено та описано найбільш поширені прояви стресу в учителів: фру-
строваність, підвищена тривожність, дратованість, виснаженість. Зазначено симптоми про-
яву синдрому професійного вигорання педагога. Проаналізовано шляхи запобігання виникненню 
синдрому професійного (емоційного) вигорання педагогів.

Ключові слова: синдром професійного вигорання, емоційне вигорання, стресори, фрустрова-
ність, тривожність, дратованість, виснаженість.
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WAYS OF PREVENTING PEDAGOGUES PROFESSIONAL BURNOUT

The article presentes and analyzes the most widespread manifestations of stress in teachers: frustra-
tion, increased anxiety, exacerbation, exhaustion. It is defi ned that the essential stress factor is psycho-
logical and physical overloading of pedagogues. The defi nition of the term «syndrome of the professional 
burnout» as a stress reaction that appears as a result from long-term professional stresses of medium 
intensity is given and is characterized by impaired performance at work, fatigue, insomnia, increased sus-
ceptibility to physical somatic diseases. The main symptoms of the professional burnout are defi ned; they 
are general fatigue, hostility to work, general vague feeling of anxiety and emotional defi cits, emotional 
and personal alienation. The author describes three stages of the professional burnout: stress, resistance, 
exhaustion. It is also defi ned that the preventive measures should be aimed at removing the stressor action 
that it is possible under the following guidelines: defi ning the short-term and long-term goals; rest from 
work; mastery and skills of self-regulation; professional development and self-improvement; escape from 
unnecessary competition; emotional communication; support fi tness.

Key words: syndrome of professional burnout, emotional burnout, stressors, frustration, anxiety, 
exacerbation, exhaustion. 
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ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ

В статье рассмотрено понятие «профессиональное выгорание» и выделены современные 
подходы к пониманию синдрома профессионального выгорания. Описаны основные стрессогенные 
факторы педагогической профессии. Определены наиболее распространенные проявления 
стресса у учителей: фрустрованность, повышенная тревожность, раздраженность, измож-
денность. Выявлены симптомы проявления синдрома профессионального выгорания педа-
гога. Проанализированы пути предотвращения возникновения синдрома профессионального 
(эмоционального) выгорания педагога.

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, эмоциональное выгорание, 
стрессоры, фрустрованность, тревожность, раздражительность, изможденность.

Лит. 6.

Постановка проблеми. За загальним визнанням спеціалістів педагогічна ді-
яльність – це один із видів професійної діяльності, який найбільше деформує осо-
бистість людини. Комплекс економічних проблем, що сьогодні склалися (невисока 
заробітна плата, недостатня технічна забезпеченість тощо), а також соціально-еко-
номічних, пов’язаних з падінням престижу педагогічної професії, робить працю 
вчителя надзвичайно психоемоційно напруженою. Крім того із збільшенням педа-
гогічного стажу роботи у вчителів знижуються показники як фізичного, так і пси-
хічного здоров’я. Отже, виникнення професійного стресу педагогічних працівників 
обумовлено низкою соціально-економічних та соціально-психологічних чинників: 
складні соціально-економічні умови в Україні унеможливлюють фінансування галу-
зі освіти в повному обсязі, що позначається на матеріальному становищі працівни-
ків закладів освіти, що не відповідає підвищеним вимогам оточуючих та держави до 
особистості та професійної діяльності педагога, істотним стресогенним фактором 
якої є психологічні і фізичні перевантаження у системі «людина – людина». Педа-
гоги працюють у доволі неспокійній, емоційно напруженій атмосфері, що вимагає 
постійної уваги і контролю за взаємодією в системі «вчитель – учень» за таких умов 
стрес спричиняється безліччю стресогенів, які безперервно накопичуються в різних 
сферах життєдіяльності.

Аналіз досліджень. Т. В. Зайчикова, Л. М. Карамушка, О. С. Ковальчук, Г. Л. Фе-
досова, О. Ф. Філатова, О. А Філь займалися дослідженням синдрому «професійного 
вигорання» у вчителів. В. Ф. Калошин у своїх працях надавав рекомендації з подолан-
ня стресів у педагогічній діяльності. Гендерні аспекти впливу синдрому «професійно-
го вигорання» на професійну кар’єру працівників освітніх організацій досліджували 
Т. В. Зайчикова, Л. М. Карамушка, С. Д. Максименко. Вплив емоційного вигорання на 
професійну поведінку описали у своїх роботах К. Маслач і С. Джексон. 
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Мета статті. Розглянути поняття «професійне вигорання» та виявити сучасні під-
ходи до розуміння синдрому професійного вигорання. Означити основні стресогенні 
фактори педагогічної професії та описати найбільш поширені прояви стресу в учителів. 
Зазначити симптоми прояву синдрому професійного вигорання педагога та проаналізу-
вати шляхи запобігання виникненню синдрому професійного (емоційного) вигорання 
педагогів.

Виклад основного матеріалу. Про наявність великої кількості стресорів у педа-
гогічній діяльності говорять вже давно як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Професія 
педагога насичена багатьма стресогенами, серед яких такі, як соціальні оцінка, невизна-
ченість, повсякденна рутина тощо. Серед найбільш поширених проявів стресу в учи-
телів можна вирізнити такі, як: фрустрованість, підвищена тривожність, дратованість, 
виснаженість [2].

Суттєвим стресогенним фактором є психологічні й фізичні перевантаження педа-
гогів, які спричиняють виникнення так званого синдрому «професійного вигорання» 
– виснаження моральних і фізичних сил, що неминуче позначається як на ефективності 
професійної діяльності, психологічному самопочутті, так і на стосунках у сім’ї [4].

Існують різні визначення «вигорання», однак у найбільш загальному виді воно роз-
глядається як довгострокова стресова реакція чи синдром, що виникає внаслідок трива-
лих професійних стресів середньої інтенсивності. У зв’язку з цим синдром психічного 
вигорання позначається деякими авторами (К. Маслач) як «професійне вигорання», що 
дозволяє розглядати це явище в аспекті особистої деформації професіонала під впли-
вом професійних стресів [6]. 

Згідно визначення ВООЗ «синдром вигорання» – це фізичне, емоційне або мотива-
ційне виснаження, що характеризується порушенням продуктивності в роботі і втомою, 
безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням 
алкоголю або інших психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полег-
шення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності і (у багатьох випадках) 
суїцидальної поведінки.

«Синдром професійного вигорання» є стресовою реакцією, яка виникає внаслідок 
довготривалих професійних стресів середньої інтенсивності. Зважаючи на визначення 
стресового процесу за Г. Сельє (тобто стадій тривоги, резистентності і виснаження) 
«професійне вигорання» можна вважати третьою стадією, для якої характерний стійкий 
і неконтрольований рівень збудження [6]. 

Сьогодні відомі три підходи до визначення синдрому «професійного вигорання»:
1) «професійне вигорання» розглядається як стан фізичного, психічного і пе-

редусім емоційного виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно 
перевантажених ситуаціях спілкування, тобто «професійне вигорання» тлумачиться тут 
приблизно як синдром «хронічної втоми»;

2)  «професійне вигорання» складається з емоційного виснаження та з деперсо-
налізації (погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе);

3) «професійне вигорання» складається з емоційного виснаження, деперсона-
лізації та редукції власних особистісних прагнень, що може проявлятися у наступних 
симптомах: зміни у поведінці; зміни в мисленні; зміни у почуттях; зміни в здоров’ї.

Серед симптомів, що виникають першими, можна вирізнити загальне почуття вто-
ми, вороже ставлення до роботи, загальне невизначене почуття занепокоєння, сприй-
мання роботи як такої, що постійно ускладнюється та стає менш результативною. Жерт-
ва «професійного вигорання» може стати закритою до постійних змін, які необхідні у 
системі освіти.
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Російський вчений В. В. Бойко виявив такі симптоми професійного вигорання, як: 
емоційний дефіцит, емоційне відчуження, особистісне відчуження (деперсоналізація), 
психосоматичні та психовегетативні порушення, та розробив власну «Методику діа-
гностики рівня емоційного вигорання», яка дає змогу оцінити прояви синдрому за два-
надцятьма основними симптомами, що зазвичай супроводжують три компоненти «про-
фесійного вигорання» [2]:

1. Перший компонент – «напруження» – характеризується відчуттям емоційної 
виснаженості, втоми, викликаної власною професійною діяльністю. Це знаходить вияв 
у таких симптомах, як: 

 – переживання психотравмуючих обставин – людина сприймає умови роботи 
та професійні міжособистісні стосунки як психотравмуючі;

 – незадоволеність собою – незадоволеність власною професійною діяльністю 
і собою як професіоналом; 

 – «загнаність у кут» – відчуття безвихідності ситуації, бажання змінити робо-
ту чи професійну діяльність взагалі; 

 – тривога й депресія – розвиток тривожності у професійній діяльності, підви-
щення нервовості, депресивні настрої.

2. Другий компонент – «резистенція» – характеризується надмірним емоційним ви-
снаженням, що провокує виникнення та розвиток захисних реакцій, які роблять лю-
дину емоційно закритою, відстороненою, байдужою. На такому тлі будь-яке емоційне 
залучення до професійних справ та комунікацій викликає у людини відчуття надмірної 
перевтоми. Це знаходить вияв у таких симптомах, як: неадекватне вибіркове емоційне 
реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, 
редукція професійних обов’язків.

3. Третій компонент – «виснаження» – характеризується психофізичною перевто-
мою людини, спустошеністю, нівелюванням власних професійних досягнень, пору-
шенням професійних комунікацій, розвитком цинічного ставлення до тих, з ким дово-
диться спілкуватися з робочих питань, розвитком психосоматичних порушень.

Профілактичні, лікувальні та реабілітаційні методики і заходи повинні бути спря-
мовані на зняття дії стресора: зняття робочого напруження, підвищення професійної 
мотивації, вирівнювання балансу між затраченими зусиллями і результатом, який отри-
мується. Слідуючи рекомендаціям, педагог не тільки зможе запобігти виникненню син-
дрому емоційного вигорання, але і суттєво знизити ступінь його вираження:

– визначення короткотермінових і довготривалих цілей;
– використання «тайм-аутів», що необхідно для забезпечення психічного і фізично-

го благополуччя (відпочинок від роботи);
– оволодіння вміннями і навичками саморегуляції (релаксація, ідеомоторні акти, 

визначення цілей і позитивна внутрішня мова сприяють зниженню рівня стресу, який 
призводить до вигорання);

– професійний розвиток і самовдосконалення (одним із способів запобігання син-
дрому емоційного вигорання є обмін професійною інформацією з представниками ін-
ших служб, що дає відчуття більш широкого світу, ніж той який існує всередині окре-
мого колективу, для цього існують різні способи – курси підвищення кваліфікації, кон-
ференції та ін.);

– втеча від непотрібної конкуренції (бувають ситуації, коли її неможливо уникнути, 
але надмірне прагнення д виграшу породжує тривогу, робить людину агресивною, що 
сприяє виникненню синдрому емоційного вигорання);
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– емоційне спілкування (коли людина аналізує свої почуття і ділиться ними з ін-
шими, імовірність вигорання знано знижується або цей процес стає не настільки ви-
раженим);

– підтримка хорошої фізичної форми (не варто забувати, що між станом тіла і ста-
ном душі існує тісний зв’язок: неправильне харчування, зловживання спиртними напо-
ями, тютюном, зменшення ваги чи ожиріння збільшують прояви синдрому емоційного 
вигорання).

Психологи вбачають наступні шляхи попередження синдрому «професійного ви-
горання» педагогів:

1. Планування діяльності [1]. Дезорганізація може призвести до стресу. При-
діліть планам якийсь час, коли це буде можливо, і попрацюйте над ними доти, доки не 
закінчите.

2. Нормування діяльності – визнайте і прийміть обмеження [1]. Багато хто з 
нас ставить перед собою абсолютно недосяжні цілі. Ставте перед собою цілі, які зможе-
те досягти.

3. Перемикання уваги – розважайтесь [3]. Знайдіть заняття, що було б захо-
плюючим і приємним (хоббі).

4. Позитивність – не критикуйте інших, учіться хвалити інших за ті речі, що 
Вам у них подобаються. Зосередьтеся на позитивних якостях оточуючих [1].

5. Терпіння – учіться терпіти і прощати. Нетерпимість до інших призведе до 
фрустрації і гніву. Спробуйте зрозуміти, що почувають інші люди, це допоможе вам 
прийняти їх [1].

6. Уникання нездорової конкуренції. У житті дуже багато ситуацій, коли не 
можливо уникнути конкуренції. Але занадто велике прагнення вигравати в багатьох 
галузях життя створює напруження і тривогу, робить людину агресивною [3].

7. Фізичні навантаження – регулярно робіть фізичні вправи. Краще виконувати 
ту програму, що приносить вам задоволення (валеогенний спосіб життя) [5].

8. Відкритість – розповідайте про свої неприємності. Знайдіть друга чи кон-
сультанта-психолога, з якими ви можете бути відверті [3].

9. Безмедикаментозний метод розслаблення – медитація, йога, аутогенне тре-
нування і прогресивна релаксація можуть бути вивчені за допомогою акредитованих 
компетентних учителів і професійних психологів [5].

Висновки. Отже, професія педагога – одна з найбільш стресогенних, де син-
дром «професійного вигорання» є найбільш поширеним. Синдром «професійного 
вигорання» розглядається психологами як один із проявів стресу, з яким стикається 
людина у власній професійній діяльності. Цей термін – загальна назва наслідків 
тривалого робочого стресу і певних видів професійної кризи. При появі і розвитку 
ознак емоційного вигорання необхідно звернути увагу на покращення умов праці 
(організаційний рівень), характер взаємостосунків у колективі (міжособистісний 
характер), особистісні реакції і захворюваність (індивідуальний рівень). Суттєва 
роль в боротьбі з синдромом емоційного вигорання відводиться самій людині. Для 
попередження синдрому «професійного вигорання» необхідно дотримуватися реко-
мендованих принципів власної поведінки та професійної діяльності: планування та 
нормування педагогічної діяльності, обов’язковий відпочинок, розваги та посильні 
і приємні фізичні навантаження, психологічне розвантаження, уникання нездорової 
конкуренції та терпіння.
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ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті здійснено обґрунтування особливостей формування толерантного ставлення 
студентської молоді до представників інших націй та народностей в системі соціально-ви-
ховної роботи вищого навчального закладу. Проблему формування толерантного ставлення 
молоді до культур інших народів та їхніх носіїв розкрито в контексті формування етнічної 
толерантності студентів. Охарактеризовано можливості вищого навчального закладу як со-
ціально-освітнього середовища по формуванню етнічної толерантності студентів. Обґрунто-
вано сутність та специфіку формування етнічної толерантності студентів засобами позана-
вчальної виховної роботи. Визначено особливості клубних форм роботи в формуванні етнічної 
толерантності студентів.

Ключові слова: толерантність, ксенофобія, етнічна толерантність, студентська молодь, 
клубна діяльність.
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FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE OF
STUDENTS IN SYSTEM OF EDUCATIONAL WORK OF UNIVERSITY

The article features the reasoning of tolerant attitude of students towards people of other nations and 
nationalities in the social and educational work of higher education. The problem of tolerance of young 
people to other cultures and their carriers disclosed in the context of ethnic tolerance students. It char-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В статье обобщены особенности формирования толерантного отношения студенческой 
молодежи к представителям других наций и народностей в системе социально-воспитательной 
работы высшего учебного заведения. Проблему формирования толерантного отношения моло-
дежи к культурам других народов и их носителям раскрыто в контексте формирования этниче-
ской толерантности студентов. Охарактеризованы возможности высшего учебного заведения 
как социально-образовательной среды по формированию этнической толерантности студентов. 
Обосновано сущность и специфику формирования этнической толерантности студентов сред-
ствами внеучебной воспитательной работы. Определены особенности клубных форм работы в 
формировании этнической толерантности студентов.

Ключевые слова: толерантность, ксенофобия, этническая толерантность, студенты, клуб-
ная деятельность.
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Постановка проблеми. Важливою передумовою реформування сучасної освіти є 
становлення і розвиток громадянського демократичного суспільства, в якому посилю-
ється боротьба з шовінізмом, расизмом, етнічним егоїзмом, і в той же час проявляється 
відкритість по відношенню до інших країн, народів і культур, здійснюється виховання 
в дусі миру і взаєморозуміння. Нині завданням вищої школи є досягнення єдності фор-
мально-абстрактного, незалежного від оточення мислення, яке переважає в розвинених 
країнах, і мислення, яке спирається на безпосередній досвід і чуттєве сприйняття, яке 
характерне для країн, що розвиваються. У такому контексті мова йде про транскуль-
турну освіту. Саме тому зусилля педагогів вищої школи мають бути спрямовані на до-
сягнення синтезу культурно-специфічних когнітивних стилів та соціальних моделей 
поведінки, спрямованих на формування толерантності як принципу міжособистісної 
взаємодії.

У практиці соціально-виховної роботи проблеми формування толерантного став-
лення молоді до культур інших народів та їхніх носіїв нерідко постають в контексті 
формування етнічної толерантності до представників національних меншин, що про-
живають в країнах з яскраво представленою титульною нацією. Реалії сучасної вищої 
школи вимагають, з одного боку, врахування національного етнокультурного чинника в 
освіті, а з другого – створення умов для пізнання студентами культури, традицій інших 
народів, а через сприйняття її багатства та різноманітності – формування толерантного 
ставлення до представників усіх етносів та національностей. Виховання толерантності 
надає можливість пізнання студентами культури різних народів, створюючи тим самим 
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передумови взаєморозуміння і пошани, позиції співпраці, що є запорукою соціальної 
міжнаціональної стабільності. Основу сучасного освітнього простору має складати пе-
дагогіка толерантності, яка передбачає зміну системи людських відносин, побудову їх 
на взаємній повазі та взаємопроникненні культур.

Оновлення змісту української вищої освіти актуалізує завдання розвитку толерант-
ності як показника деонтологічної компетентності студента, оскільки сучасні вимоги 
до вузівської освіти визначають пріоритетом не лише професійні якості майбутнього 
фахівця, але і його здатність як суб’єкта взаємодії з людьми різних соціальних, зокрема 
етнічних груп. Сучасний вищій навчальний заклад як соціально-освітнє середовище 
створює реальні передумови для формування етнічної толерантності студентів у фор-
мах позааудиторної роботи. 

У сучасних дослідженнях толерантність визначається як принцип правового, со-
ціально-політичного аспекту (М. Мчедлов), нова філософія (В. Лекторський), кате-
горія міжособистісних відносин (О.Клєпцова, В. Маралов, В.Сітаров, О.Соколова, 
Г.Солдатова та ін.), толерантна свідомість (О. Асмолов, О.Газман, О.Грива, О.Кондаков, 
О.Насиновська та ін.), пізнавальна стратегія (А.Коржуєв, Н.Кудзієва, В.Попков, 
М.Поташник та ін.), особистісна або суспільна характеристика, яка припускає усвідом-
лення того, що світ і соціальне середовище багатомірні (В.Тішков).

Аналіз досліджень. Проблема виховання толерантності студентської молоді є між-
дисциплінарною, її дослідження здійснювалось у різних контекстах: існування людини 
у міжкультурному суспільстві (І. Зязюн, В. Євтух, О. Грива, О. Пометун, Л. Султанова, 
О. Сухомлинська, Т. Устименко, О. Шевнюк та ін.); формування та розвитку національ-
ної культури (Г. Ващенко, Ю. Руденко, М. Стельмахович та ін.); обґрунтування педаго-
гічних засад етнічної толерантності (Г. Абдулаєва, І. Квасниця, І. Лощенова та ін.); фор-
мування толерантності майбутніх фахівців (Л. Гончаренко, В. Кузьменко, Н. Лещенко, 
С. Сисоєва, І. Соколова, Н. Якса та ін.).

Дослідженню соціокультурного середовища вищого навчального закладу та його 
виховних можливостей присвячені роботи Р.Кубанова, А.Рижанової, Л.Сущенко, 
М. Шакурової та ін.; зміст, форми та методи виховання сучасної молоді висвітлено в 
працях Р. Вайноли, А. Капської, В.Тернопільської, Н. Чернухи, С. Шашенко та ін.; окре-
мі аспекти виховання студентів у формах позанавчальної роботи відображено в працях 
О.Дубогай, О.Карпенко, Т.Карпенчук та ін. 

Різні аспекти й педагогічні стратегії виховання етнічної толерантності молоді стали 
предметом досліджень таких авторів, як Е. Ананьян, М. Баяновська, В. Бойченко, О. Гу-
каленко, А. Джуринський, Л. Зданевич, Н. Котій, К. Крутій, Н. Рищак, М. Рудь та ін. 
Питанням виховання поважного ставлення до представників різних націй у студентів 
відведено чільне місце в дослідженнях Т. Атрощенко, О. Горчакова, О. Жорнова та ін. 
Шляхи формування національної самосвідомості як незаперечної ознаки етнічної толе-
рантності представлено в працях В. Борисенко, В. Наулко, П. Кушніра, М. Чебоксарова 
та ін.

Вивчення та аналіз наукових джерел, аналіз стану виховання етнічної толе-
рантності студентів дозволили виявити низку суперечностей мiж: суспільними 
вимогами щодо підвищення ефективності роботи вищих навчальних закладів по 
вихованню етнічної толерантності студентів та її реальним станом; необхідністю 
використання потенціалу позанавчальної діяльності вищого навчального закладу 
у процесі виховання етнічної толерантності студентів та відсутністю оптимальних 
форм та методів забезпечення його ефективності.
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Тому метою нашої статті є висвітлення особливостей формування толерантного 
ставлення студентської молоді до представників інших націй та народностей в системі 
соціально-виховної роботи вищого навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. У сучасних нормативних документах отримали 
розвиток концепції полікультурної освіти як особливого способу формування пев-
них соціально-настановних та ціннісно-орієнтаційних схильностей, комунікативних 
умінь, що дозволяють особистості здійснювати інтенсивну міжкультурну взаємодію і 
проявляти розуміння інших культур, а також виявляти толерантність по відношенню 
до їх носіїв. 

Пріоритетність розв’язання цих завдань підтверджена положеннями нормативно-за-
конодавчих актів з питань виховання підростаючого покоління: Законів України: «Про 
вищу освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про захист від дискриміна-
ції», «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України», «Про культуру», 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді тощо. 

У змісті цих документів зазначено, що сучасна ситуація соціального розвитку по-
требує формування в молоді терпимості по відношенню до чужого способу життя і сти-
лю поведінки, що заснована на розумінні відмінностей в культурному образі людини, 
які можуть призвести до конфліктів між представниками різних соціальних верств та 
національних груп. 

Базові принципи етнічної толерантності закладено в декларації принципів толерант-
ності, що затверджена в листопаді 1995 року Генеральної конференцією ООН. Головне, 
що визначено в даному документі: поняття толерантності означає повагу, прийняття 
й правильне розуміння багатоманітності культур нашого світу, форм самовираження 
й прояву людської індивідуальності. У першій статті декларації стверджується: «Фор-
муванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, 
совісті й переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Толерантність – не тіль-
ки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це те, що 
уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до культури миру. Толерант-
ність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, 
активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних 
свобод людини». 

Термін «толерантність» зазвичай вживається у ідеології і політиці, у сферах між-
етнічних, міжконфесійних, міжпартійних стосунків – взагалі, будь-яких стосунків між 
«ми» і «вони», «свої» та «інші», «чужі». Він позначає характер ставлення до чогось або 
когось «іншого», котрого не можна просто усунути, «нейтралізувати». До останнього 
часу інваріант різноманітних значень толерантності традиційно схоплюється поняттям 
терпимості, що походить від дієслова «терпіти» – стійко та покірливо витримувати фі-
зичні і моральні страждання або навіть ставати нечутливим, завмирати у відповідь на 
вплив ззовні [1].

Поняття «толерантність» особливо активно почало використовуватися у зв’язку 
з намаганнями світової спільноти, насамперед таких організацій як ООН, ЮНЕСКО, 
врегулювати міжнародні відносини. В науковій літературі толерантність розглядається 
як повага і визнання рівності, відмова від домінування і насилля, визнання багатомір-
ності людської культури, норм поведінки, відмова від зведення цієї різноманітності до 
однорідності або домінування якоїсь однієї точки зору [2, 24].

Створення безпечного середовища для молоді передбачає сприяння формуванню 
толерантних відносин, як моделі спілкування в XXI ст. Тому толерантне ставлення, на 
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нашу думку, – це таке ставлення до людини, що передбачає визнання свободи його осо-
бистості, рівноправ’я та поваги. 

Ми усвідомлюємо, що розуміння толерантності як терпимості є традиційним, але 
не вичерпним. Толерантність – це не тільки свідоме і позбавлене негативного забарв-
лення визнання державою свободи кожної дієздатної людини самій вести свої грома-
дянські або приватні справи у будь-який спосіб, аби тільки у встановлених справедли-
вим законом межах. Це ще й захист державою її свободи від будь-якого нелегітимного 
обмеження чи просто непроханого втручання з боку «іншого». 

Отже, ми вважатимемо, що термін толерантність є багатшим за терпимість. Для 
мовного вираження цієї обставини доцільно використовувати, на думку британця Май-
кла Дамміта, два споріднених, але не тотожних слова: toleration (терпимість) – для по-
значення толерантності-терпимості та tolerance (толерантність) для позначення повної 
толерантності. 

У зв’язку з цим у вихованні толерантності студентської молоді більшого значення 
набуває діалоговий підхід, заснований на ідеях відкритості, діалогу культур, культурно-
го плюралізму. Сутність цього підходу полягає у розгляді полікультурної освіти як спо-
собу прилучення молоді до різних культур з метою формування загальнопланетарної 
свідомості, що дозволяє тісно взаємодіяти з представниками різних країн і народів, і 
інтегруватися у світовий та загальноєвропейський соціокультурний простір. Однією з 
переваг теорії «діалогу культур» є її принципова відмова від монологічності у мисленні. 
З монологом закономірно пов’язуються авторитарність, директивність, нетерпимість до 
чужого слова і думки, одним словом все те, що неприйнятно для теорії полікультурної 
освіти. 

Ми визнаємо, що проблема виховання етнічної толерантності студентської моло-
ді є надзвичайно болісною, спираючись на дослідження ставлення студентів до пред-
ставників різних національностей та релігій у трьох вищих навчальних закладах міста 
Києва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний пе-
дагогічний університету ім. М. П. Драгоманова, Національний авіаційний університет), 
що проводилося Молодіжної асоціацією релігієзнавців та МАГО «АРРАІД» (анкето-
вано 459 респондентів). Автори дослідження відзначили, що толерантність студенти 
виявляють до представників східнослов’янських народів: українців, білорусів (готові 
прийняти їх у члени родини та як близьких друзів). А також до представників євро-
пейських національностей: болгар, поляків, румунів, німців, чехів, словаків, угорців, 
грузин, молдаван («готові прийняти як сусідів»). Певну відособленість студенти про-
демонстрували щодо представників традиційно «мусульманських» національностей: 
арабів, турків, азербайджанців, чеченців («готовий прийняти як жителів України»). 
Ізольованість презентована по відношенню до ромів, яких респонденти готові прийня-
ти тільки як відвідувачів (туристів) України. Звернемо особливу увагу на відсутність 
будь якого-ставлення до представників таких національних груп, як китайці, індуси, 
африканців тощо. Отже, результати даного дослідження засвідчують, що нетолерантне 
ставлення до людини через її національність чи мову становить шосту частину всіх ви-
падків дискримінації (15 %), з якими зустрічалися студенти.

Ми переконані, що соціально-освітнє середовище вищого навчального закла-
ду створює передумови для формування етнічної толерантності студентів у різних 
формах як навчальної, так і позааудиторної роботи. У просвітницькій роботі зі сту-
дентами за даним напрямом варто звернути увагу на профілактику ксенофобії. Ксено-
фобія (від грецьк. «чужий» і «страх») – це нетерпимість до кого-небудь або чого-небудь 
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чужого, незнайомого, незвичного, сприйняття чужого як незрозумілого, незбагненного, 
а тому загрозливого і ворожого. Ксенофобія, споруджена в ранг світогляду, може стати 
причиною ворожнечі за принципом національного, релігійного або соціального поділу. 
Профілактика ксенофобії може бути здійснена, на нашу думку, шляхом проведення ци-
клу просвітницьких занять «Формування толерантного ставлення до представників 
інших культур», введення додаткових питань в курс таких дисциплін як «Філосо-
фія», «Культурологія», «Етика» тощо.

На нашу думку, формами розвитку толерантного ставлення студентів до представ-
ників інших націй та народностей, мають стати: лекторій « Всі ми різні – всі ми рівні!», 
круглі столи та наукові конференції, рольові ігри та дискусійні форми роботи (напри-
клад диспут: «Толерантність: вимога часу чи моральна категорія?»). 

Висновки. Найбільш дієвими формами виховання етнічної толерантності ми вва-
жаємо міжособистісну взаємодію представників різних націй в неформальній ситуації 
спілкування малими групами. До таких «камерних» форм виховної роботи належить, в 
першу чергу, студентський клуб. Діяльність клубу як осередку виховання студентської 
молоді визначається розвитком якісно нового рівня можливостей використання позана-
вчального часу, спрямованістю на виховання у різних видах творчої діяльності та спіл-
кування. Клубна діяльність надає можливості виховання особистісних якостей студен-
тів, формування їхніх характерологічних показників. На нашу думку, однією з найбільш 
ефективних форм клубної діяльності є музичний клуб, що поєднує переваги виховного 
впливу групових методів та емоційно-впливових засобів музичного мистецтва. Саме 
тому ми вважаємо перспективою наукових пошуків розробку змісту, форм та методів 
формування етнічної толерантності студентської молоді в умовах музичного клубу.
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ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СВІТЛІ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

У статті проаналізовано професійну діяльність фахівця фізичної культури. Визначено про-
блеми, напрямки професійного формування фахівця фізичної культури до практичної діяльності 
та професійного самовдосконалення. Доведено, застосування процесу самовиховання визначає 
характер роботи над собою кожної особистості й, безумовно, сприяє професійно-педагогічній 
підготовці вчителя фізичної культури до майбутньої роботи.

Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна підготовка, фізичне самовиховання, 
самоосвіта, фізична культура.
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SOME AREAS OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALIST TRAINING 
IN THE LIGHT OF THE PRESENT REQUIREMENTS

The article analyzes activities of professional specialist of physical culture. The problems, the 
direction of professional formation of a specialist of physical training to practice and professional 
improvement is shown.

On the professional formation of a specialist in physical training to practice with students of all 
ages directly affects itself, which is a prerequisite for a fully developed personality. 

Transforming the formation of student of physical education by teacher in the future is impossible 
without the awareness of himself as the subject of pedagogical activity. The application process of itself 
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determines the nature of each individual on himself and certainly facilitates professional pedagogical 
preparation of teachers of physical culture to future work. 

Key words: pedagogical skills, training, physical self, self, physical culture.
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В статье проанализировано профессиональную деятельность специалиста физической 
культуры. Определены проблемы, направления профессионального формирования специалиста 
физической культуры в практической деятельности и профессионального самосовершенство-
вания. Доказано, применение процесса самовоспитания определяет характер работы над собой 
каждой личности и, безусловно, способствует профессионально-педагогической подготовке 
учителя физической культуры к будущей деятельности.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессиональная подготовка, физическое 
самовоспитание, самообразование, физическая культура.

Лит. 10.

Постановка проблеми. У складних умовах розбудови національної школи орга-
нізація створення новітніх технологій є важливим фактором підготовки нової генера-
ції фахівців фізичної культури, підвищення їхньої професійно педагогічної майстер-
ності, розвитку творчого потенціалу і зрештою – зростання освіченості, вихованості 
й рівня фізичної підготовленості школярів [1].

На професійне формування фахівця з фізичної культури до практичної діяльнос-
ті з учнями різного віку безпосередньо впливає самовиховання та самоосвіта, що є 
необхідною умовою всебічно розвиненої особистості.

Трансформація формування студента фізичного виховання в майбутнього педаго-
га неможлива без усвідомлення себе як суб’єкта педагогічної діяльності.

Постійно зростаючі вимоги до професійного рівня фахівців у галузі фізичної 
культури потребують систематичного професійного самовдосконалення викладача. 
Незважаючи на наявність певних наукових досліджень ряду вчених проблема та на-
прямки професійного самовдосконалення не має повного і всебічного висвітлення та 
не визначені його складові.

Аналіз досліджень. Особливо значущими вимогами, які виступають перед ви-
кладачем фізичного виховання є: теоретичні знання організації навчально-виховного 
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процесу; володіння комплексом умінь і навичок та врахування вікових і індивідуаль-
них особливостей учнів розвиток їх фізичних здібностей; аналіз педагогічних фактів 
та прогнозування результатів виховної діяльності; використання у навчально-вихов-
ному процесі засобів здорового способу життя; спрямованість вчителя на постійне 
самовдосконалення, підвищення майстерності та загальнокультурного рівня [4]. 

Л. Сущенко стверджує, що діяльність викладача фізичного виховання багатогран-
на і вимагає від людини глибоких знань, високої моральної культури, чітко вираженої 
професійної спрямованості, розуміння теорії і практики навчання і виховання [8].

Педагогічна діяльність розглядається як цілісний процес,що спирається на синтез 
знань. Кожен викладач фізичного виховання повинен володіти методикою проведення 
занять, знати форми проведення занять, засоби фізичного виховання, методи контр-
олю, володіти термінологією та інноваційними підходами у галузі фізичного вихо-
вання тощо. 

Реальний рівень фахівців з фізичного виховання залишається низьким. Значна 
частина працюючих вчителів фізичної культури мають невисокий рівень знань, педа-
гогічної техніки, вони не вміють (і не мають відповідної потреби) самостійно опра-
цьовувати літературу, не володіють уміннями педагогічного аналізу та оцінювання. 
Тому існує нагальна потреба у систематичному теоретико-методичному самовдоско-
наленні викладача фізичного виховання.

Фізичне самовиховання – це процес цілеспрямованої свідомої роботи над собою, 
скерованої на формування особистості [1, 8].

Фізичне самовдосконалення студентів вузу не може здійснюватись ізольовано від 
інших спрямувань самовдосконалення, особливо професійного. Розрізняють види 
професійного самовдосконалення:

– тематичне самовдосконалення, яке передбачає формування знань;
– практичне самовдосконалення – це формування системи практичних навчально-

пізнавальних умінь і навиків [2, 3];
– психологічне самовдосконалення – це формування й розвиток тих особливостей 

мотиваційної сфери, які виражають ставлення до самовдосконалення.
Отже, сутність самовиховання у вдосконаленні професійно підготовлених фахів-

ців включає глибоке ознайомлення з орієнтованою моделлю професійної діяльності 
вчителя фізичної культури.

Проведений аналіз наукових досліджень показує, що всі науковці вивчали само-
вдосконалення майбутніх педагогів, а професійне формування фахівця фізичної куль-
тури до практичної діяльності та професійного самовдосконалення вчителів фізично-
го виховання не має повного і всебічного висвітлення.

Педагогічна діяльність ставить особливі вимоги до стану здоров’я викладачів, їх 
фізичної та психічної підготовленості, адже у діяльності викладача фізичного вихо-
вання присутнє й фізичне навантаження на нього самого, тому що він повинен здій-
снювати фізичні дії разом з учнями, показувати фізичні вправи, страхувати під час 
виконання вправ. 

Ю. Биков, І. Струнін та В. Чічкін стверджують, що спеціаліст з фізичного вихо-
вання не може себе реалізувати без відмінної практичної підготовки. Кожен викладач, 
особливо молодий, повинен вміти технічно бездоганно показати передбачені програ-
мою фізичні вправи та виконувати без труднощів будь-які контрольні нормативи із 
шкільної або вузівської навчальної програми. Цим педагог завойовує повагу та ав-
торитет в учнівському та студентському середовищі, в результаті чого ефективність 
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педагогічного впливу такого викладача-майстра підвищується на цілий порядок [1; 
7; 10].

Отже необхідно удосконалювати процес розвитку рухових якостей спеціаліста 
як професійно значущих, без яких досягнення вершин професійної культури та про-
фесійної майстерності стає неможливим навіть теоретично. Основними завданнями 
рухової підготовки в теперішній час повинні стати узагальнення та поглиблення тео-
ретичних знань в цій області, а також формування спеціальних умінь та навиків.

Особливо значущими вимогами, які виступають перед викладачем фізичного ви-
ховання є: теоретичні знання організації навчально-виховного процесу; володіння 
комплексом умінь та навичок у врахуванні вікових і індивідуальних особливостей 
учнів розвиток їх фізичних здібностей; аналіз педагогічних фактів та прогнозування 
результатів виховної діяльності; використання у навчально-виховному процесі засо-
бів здорового способу життя; спрямованість вчителя на постійне самовдосконалення, 
підвищення майстерності та загальнокультурного рівня [4]. 

Л. Сущенко також стверджує, що діяльність викладача фізичного виховання ба-
гатогранна і вимагає від людини глибоких знань, високої моральної культури, чітко 
вираженої професійної спрямованості, розуміння теорії і практики навчання і вихо-
вання [8].

Мета статті. Визначити проблеми, напрямки професійного формування фахівця 
фізичної культури до практичної діяльності та професійного самовдосконалення, на 
основі аналізу професійної діяльності, і перспектив вдосконалення професійної май-
стерності майбутніх учителів фізичної культури.

Завдання: Узагальнити та проаналізувати літературу з даної проблеми та визна-
чити особливості формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної 
культури. Проаналізувати процес формування професійних рис учителя фізичного 
виховання та створення в нього уявлення про професійне самовизначення в навчаль-
но-виховній, колективній і трудовій діяльності.

Виклад основного матеріалу. Діяльність викладача фізичного виховання багато-
гранна і вимагає високих моральних якостей, належного рівня професійної підготов-
ки, відповідного фізичного та психічного стану здоров’я. Професія педагога водночас 
може виступати як розумовою і фізичною працею яка поєднує творчу, організатор-
ську, та дослідницьку діяльності. Жодна професія не дає такого всебічного розвитку 
особистості.

Педагогічна діяльність розглядається як цілісний процес, що спирається на син-
тез знань. Кожен викладач фізичного виховання повинен володіти методикою про-
ведення занять, знати форми проведення занять, засоби фізичного виховання, методи 
контролю, володіти термінологією та інноваційними підходами у галузі фізичного 
виховання тощо. 

Реальний рівень фахівців з фізичного виховання залишається низьким. Значна 
частина працюючих вчителів фізичної культури мають невисокий рівень знань, педа-
гогічної техніки, вони не вміють (і не мають відповідної потреби) самостійно опра-
цьовувати літературу, не володіють уміннями педагогічного аналізу та оцінювання. 
Тому існує нагальна потреба у систематичному теоретичному та методичному само-
вдосконаленні викладача фізичного виховання.

Чинне місце у професійній діяльності викладача фізичного виховання відводить-
ся педагогічному спілкуванню. Важливість формування умінь педагогічного спілку-
вання для фахівця обумовлена не тільки вимогами сучасного етапу суспільного та 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   281

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âåñåëîâñüêèé À., Ðåä÷èöü Â., °ëü÷èøèí °. Îêðåì± íàïðÿìè ïðîôåñ±éíî³...

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

економічного розвитку, але й суттєвими можливостями людини, особливостями та 
природою педагогічної праці.

У змісті освіти педагогічне спілкування розглядається як необхідний професіо-
нальний компонент, який обумовлює специфіку педагогічної взаємодії вчителя фізич-
ної культури та учнів.

Основними формами та засобами спілкування викладача-педагога можуть бути 
прохання, порада, надання консультацій, потрібної інформації тощо. Взаємодія ви-
кладача та студента полягає перш за все в обміні між ними інформацією пізнавально-
го характеру. Передача цієї інформації здійснюється як вербальним шляхом, так і за 
допомогою засобів невербальної комунікації.

І. А. Зязюн зазначає, що значну роль у комунікативному процесі відіграють: мімі-
ка – вирази обличчя, динаміка (швидкість, виразність) їх змін; пантоміміка – постава, 
хода, жестикуляція; кінесика – комунікативно значущі рухи (зображення жестами об-
разів, відношень); інформативний контакт очей (спрямованість, частота, тривалість); 
текесика – дотики, поплескування, потирання руки; авербальні дії – тілесні рухи, по-
тирання рук, маніпулювання предметами, перебирання пальцями [4].

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» має свою специфіку і дещо відрізня-
ється від інших дисциплін тим, що на заняттях викладачі в основному спілкуються за 
допомогою команд і спеціальної термінології, а тому не завжди можна дотриматись 
гуманного та інших стилів спілкування між викладачами і студентом.

Стилі спілкування можна звести до двох типів: діалогічного і монологічного. 
У монологічному спілкуванні взаємодія будується на зусиллях однієї зі сторін. Але 
сутністю виховання є спілкування-діалог.

Опанувати спілкуванням здатен кожен викладач. Для цього необхідна тривала, 
цілеспрямована систематична робота над собою. Для оволодіння спілкуванням по-
трібні певні знання і психологічний тренінг. Головний шлях оволодіння спілкуванням 
– самоосвіта та самовдосконалення.

Стратегічним напрямом вищої фізкультурної освіти на думку І. Свістельника є 
активне запровадження сучасних комп’ютерних технологій в педагогічну діяльність. 
Для цього необхідна цілеспрямована політика розробки і використання не лише окре-
мих програм навчання за допомогою комп’ютера, та створення комплексу навчаль-
но-інформаційних матеріалів. Такими продуктами мають стати електронні варіанти 
навчально-інформаційних матеріалів, такі як комп’ютерні презентації, електронні 
підручники, практикум з можливістю моделювання реальних процесів, лекційний 
матеріал, озвучений і доповнений окрім тексту й відеоматеріалами, слайди-лекції, 
електронні каталоги бібліотек тощо [6].

Праця викладача вищої школи напряму пов’язана із використанням комп’ютерних 
технологій. Це стосується запровадження електронних журналів, системи електро-
нної звітності, необхідності розробки мультимедійних лекцій, створення електро-
нних підручників, наповнення модульного середовища навчальними матеріалами, 
використання системи Інтернет для отримання інформації.

Значна частина викладачів фізичного виховання не вміють використовувати 
комп’ютерну техніку в своїй педагогічній діяльності. Тому є нагальна потреба у са-
мовдосконаленні комп’ютерної грамотності.

Висновки. Аналіз літературних джерел та особисті спостереження діяльності ви-
кладача фізичного виховання дозволив виявити складові професійного самовдоскона-
лення викладача фізичного виховання. До них відносимо:
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- фізичне самовдосконалення – достатньої фізичної підготовки для того, щоб 
проводити практичні заняття, робити показ техніки виконання вправ, могти виконати 
нормативи фізичної підготовленості хоча би шкільної підготовки;

- теоретико-методичне самовдосконалення – поглиблення знань в галузі педа-
гогіки, з теорії і методики фізичного виховання, контролю самопочуття, інноваційних 
підходів до проведення занять;

- самовдосконалення педагогічного спілкування – вдосконалення навиків пе-
дагогічного спілкування, адже це є важливою складовою педагогічної діяльності та 
має відмінні особливості;

- самовдосконалення комп’ютерної грамотності – вміння використовувати те-
лекомунікаційні технології для організації навчального процесу, планування, обліку 
успішності та звітування, отримання нової інформації.

Отже, застосування процесу самовиховання визначає характер роботи над собою 
кожної особистості й, безумовно, сприяє професійно-педагогічній підготовці вчителя 
фізичної культури до майбутньої роботи. А набуті вміння та навички самовиховання 
відображаються та спрямовуються на активну практичну діяльність студентів в інтер-
есах особистісного самовдосконалення та в інтересах колективу, де вони вчаться або 
працюють.
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA

У дослідженні продемонстровано ефективність використання системи GeoGebra в процесі 
розв’язування математичних задач. Увага акцентується на особливостях теорії розв’язування 
дослідницьких задач. Показано алгоритм розв’язування дослідницьких задач та основні етапи 
процесу дослідницької діяльності. Наведено ряд прикладів, розв’язаних з використанням систе-
ми динамічної математики GeoGebra. До кожного з прикладів додаються правила-орієнтири, 
що дають орієнтовну основу діяльності, спрямовану на розв’язування прикладних задач. Розгля-
дається стратегія алгоритмічного пошуку, побудованого на основі розроблення процесуальних 
характеристик дослідження у формі алгоритму, для встановлення послідовності операцій, дій, 
опрацювання даних.

Ключові слова: теорія розв’язування дослідницьких задач, алгоритм розв’язування дослідниць-
ких задач, дослідницька діяльність, GeoGebra, правило-орієнтир, інформатична компетентність.
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RESEARCH APPROACH IN TEACHING WITH
GEOGEBRA DYNAMIC MATHEMATICS SYSTEM USAGE

The effi ciency of using GeoGebra system in the process of solving mathematical problems is 
demonstrated. Attention is focused on the features of the theory of solving research problems. The 
algorithm for solving research problems and the basic stages of research activity are shown. Many 
examples which were solved by means of dynamic mathematics GeoGebra are cited. The guidelines 
(actual step by step problem solving) which give approximate basis of activity aimed at solving problems 
are added to each of the examples. The ways of forming informativ competence of the future specialists 
are demonstrated. The main components of informativ competence are shown. We consider algorithmic 
search strategy which is built on the basis of procedural development of the study in the form of an 
algorithm for sequencing operations , actions , processing etc.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA

В исследовании продемонстрирована эффективность использования системы GeoGebra 
в процессе решения математических задач. Внимание акцентируется на особенностях тео-
рии решения исследовательских задач. Показано алгоритм решения исследовательских задач и 
основные этапы процесса исследовательской деятельности. Приведен ряд примеров, решенных 
с использованием системы динамической математики GeoGebra. К каждому из примеров при-
лагаются правила-ориентиры (фактическое пошаговое решение задачи), которые дают ориен-
тировочную основу деятельности, направленную на решение задач. Рассматривается стратегия 
алгоритмического поиска, построенного на основе разработки процессуальных характеристик 
исследования в форме алгоритма, для установления последовательности операций, действий, об-
работки данных.

Ключевые слова: теория решения исследовательских задач, алгоритм решения исследова-
тельских задач, исследовательская деятельность, GeoGebra, правило-ориентир, информатичес-
кая компетентность.

Лит. 13.

Постановка проблеми. З огляду на професії, що будуть затребувані в майбутньому, 
доцільно удосконалювати процес підготовки майбутніх фахівців. Уже в процесі навчан-
ня учнів в школі доцільно застосовувати нові способи навчання, відповідні педагогічні 
технології, використання яких сприятиме розвитку особистості школярів, їх творчих 
здібностей, умінь самостійно діяти в інформаційному просторі. Важливо педагогічно 
виважено формувати в учнів універсальні навички моделювання і розв’язування при-
кладних завдань для усунення численних проблемних ситуацій в професійній діяль-
ності.

Процес творчості учнів можна здійснювати з використанням теорії розв’язування 
дослідницьких задач (ТРДЗ). Метою впровадження ТРДЗ в навчальний процес є форму-
вання різнобічного стилю мислення та виховання творчої особистості учня, готовність 
його розв’язувати складні життєві задачі. Її відмінність від проблемного навчання поля-
гає у використанні світового досвіду, набутого в галузі створення методів розв’язування 
дослідницьких задач.

Навчання шкільних предметів з використанням ТРДЗ дозволяє учням бачити зв’язок 
науки з життям, аналізувати відповідні закономірності, формує в них стиль мислення, 
що допомагає отримати нові знання не лише на уроках, що викладаються в контексті 
ТРДЗ, але й під час самонавчання учнів.

Аналіз досліджень. Проблемам розвитку творчого мислення школярів присвятили 
роботи такі вчені: Г. Альтшуллер, В. Арнольд, Д. Богоявленська, О. Клепіков, М. Меє-
рович, Я. Пономарьов та інші. Проблемами психолого-педагогічного формування твор-
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чої особистості займались С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, А. Єршов, В. Монахов, М. Мо-
ісєєв. Проблемі формування прийомів розумової, в тому числі і логічної, діяльності 
присвячені праці Є. Кабанової-Меллєр, Н. Менчинської, В. Решетникова, Н. Тализіної, 
А. Усової. Використання різних типів задач як засобу досягнення цілей навчального 
процесу і формування дослідницьких умінь розглядали С. Архангельський, Г. Балл, 
Е. Злотников, М. Кларін, В. Моляко, В. Успенський та інші. Проблематикою викорис-
тання системи динамічної математики GeoGebra займаються Маркус Хохенвартер, 
Майкл Борчердс, Андреас Лінднер, Герріт Столс, Р. Зіатдінов, О. Гриб’юк, В. Пікалова, 
В. Ракута в тому числі в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців. Однак 
недостатньо висвітлено питання щодо створення методичного забезпечення в контексті 
теорії розв’язування дослідницьких задач з використанням системи динамічної матема-
тики GeoGebra, в тому числі у процесі навчання математики в шкільному курсі. 

Мета статті. Проектування середовища навчання математики з використанням ін-
формаційно-комунікаційних технологій, в тому числі системи динамічної математики 
GeoGebra в контексті теорії розв’язування дослідницьких задач.

Виклад основного матеріалу. Виховання творчої особистості школярів мож-
ливе лише за умови цілеспрямованої діяльності учнів в процесі розв’язування до-
слідницьких задач. Під час розв’язування таких задач доцільно користуватись алго-
ритмом розв’язування дослідницьких задач, що включає наступні етапи [4]: аналіз 
задачі; аналіз математичної моделі; формулювання ідеального кінцевого результату 
та фізичного протиріччя; мобілізація та використання речовинно-польових ресур-
сів; використання інформаційного фонду; зміна або заміна задачі; аналіз способу 
усунення фізичного протиріччя; використання отриманої відповіді; аналіз послі-
довності розв’язку.

Рис. 1. АРДЗ.
Процес дослідницької діяльності включає п’ять рівнів задач та складається з шес-

ти етапів: добір задачі, добір пошукової концепції, збирання даних, відшукання ідей 
розв’язування, розвиток ідеї в конструкцію та впровадження (таблиця 1) [1]. 
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Таблиця 1
Процес дослідницької діяльності

Рівні А Б В Г Д Е

5-й 

Знахо-
дження 
нової про-
блеми 

Знаходжен-
ня нового 
методу

Отриман-
ня нових 
даних 
стосовно 
задачі 

Знаходження 
нового прин-
ципу 

Створен-
ня нових 
конструк-
тивних 
принципів

Зміна всієї 
системи, 
де впро-
ваджено 
нову кон-
струкцію 

4-й 

Знахо-
дження 
нової за-
дачі 

Знаходжен-
ня нової 
пошукової 
концепції

Отриман-
ня нових 
даних 
стосовно 
задачі

Знаходжен-
ня нового 
розв’язку 

Створення 
нової кон-
струкції 

Застосу-
вання кон-
струкції по 
новому 

3-й 

Зміна по-
чаткової 
задачі 

Зміна по-
шукової 
концепції 
стосовно 
умови за-
дачі

Зміна 
зібраних 
даних 
стосовно 
умови за-
дачі 

Зміна ві-
домих 
розв’язків 

Зміна по-
чаткової 
конструк-
ції 

Впрова-
дження 
нової кон-
струкції 

2-й 

Добір 
однієї із 
кількох 
задач 

Добір 
однієї по-
шукової 
концепції з 
кількох

Збирання 
відомос-
тей з кіль-
кох джерел 

Добір одного 
розв’язку з 
кількох 

Добір од-
нієї кон-
струкції із 
кількох 

Впрова-
дження 
модифіка-
ції готової 
конструк-
ції 

1-й 

Вико-
ристання 
існуючої 
задачі 

Вико-
ристання 
існуючої 
пошукової 
концепції

Вико-
ристання 
існуючих 
даних 

Використан-
ня існуючих 
розв’язків 

Вико-
ристання 
існуючої 
конструк-
ції 

Впрова-
дження 
існуючої 
конструк-
ції 

Етапи Добір за-
дачі 

Добір по-
шукової 
концепції

Збирання 
даних 

Відшукан-
ня ідей 
розв’язу-
вання 

Розвиток 
ідеї в кон-
струкцію 

Впрова-
дження 

В процесі дослідницької діяльності необхідно використовувати різні творчі ідеї 
для знаходження ідеального кінцевого результату. Процес відшукання дослідницьких 
ідей складається з кількох етапів [11], що включають різні варіанти (рис. 2.). Стратегія 
алгоритмічного пошуку будується на основі розроблення процесуальних характеристик 
дослідження у формі алгоритму, для встановлення послідовності операцій, дій, опрацю-
вання даних. Ця стратегія побудована на встановленні етапів проведення дослідження, 
кожен з яких означає крок на шляху його успішного здійснення і просування, а також 
передбачено посилення компоненти системного аналізу і гранично чітке формулюван-
ня мети дослідження. 
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Рис. 2. Блок-схема відшукання дослідницьких ідей

Розглянемо приклади розв’язування задач з використанням системи динамічної ма-
тематики GeoGebra [3].

Приклад 1. Знайти найменше значення параметра с, для якого система 

має один розв’язок.
Розв’язання. Перше рівняння системи зручно записати у вигляді 

 Дане рівняння задає множину кіл з радіусами 1, причому 
центри цих кіл лежать на прямій .

Побудуємо графік функції  (рис 3). На цьому ж рисунку показано два 
положення кіл, для яких початкова система має єдиний розв’язок. Кожному з відміче-
них кіл відповідає певне значення параметра c.

Оскільки в умові задачі зазначено, щоб с було найменшим, тоді з двох кіл потрібно 
вибрати те, абсциса центру якого має найменше значення. Очевидно це буде коло з 
центром в точці О1.

Маємо  З трикутника AOD,  Звідси. 

 Тоді з 

 

 Отже,  
Оскільки положенню центра O1 відповідає  то отримаємо відповідь, 
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Рис. 3.
Правило-орієнтир розв’язування задачі

Створити повзунок для 
параметра c

Повзунок[ <Min>, <Max>, <Крок>, 
<Швидкість>, <Ширина>, <Кут>, 
<Горизонтальний>, <Анімація>, <Ви-

падкове число> ] 
Побудувати коло

 

 

(x – c sqrt(3))² + (y – 1)² = 1

Побудувати графік 
функції 

f(x) = sqrt(3) abs(x) – 4

Задати колір та тип ліній ВибратиКолір[ <Об’єкт>, <Ко-
лір> ], ОбратиТипЛінії[ <Пряма>, 
<Число>], ОбратиТовщинуЛінії 
[ <Пряма>,<Число>] 

Визначити центр кола Центр[(x – c sqrt(3))² + (y – 1)² = 1]

Знайти різні положення 
кіл в залежності від зна-
чення параметра c 

Змінюючи значення параметра c поло-
ження кола буде змінюватись.

Приклад 2. Знайти такі значення параметра а, що множиною розв’язків нерівності 
 буде відрізок довжиною 

Розв’язання. Графіком  є півколо з радіусом, рівним 1, що руха-
ється своїм центром по осі абсцис. Дана нерівність матиме розв’язок тоді, коли точки 
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півкола будуть вище відповідних точок прямої  На рис. 4 показано одне з мож-
ливих положень півкола. Для цього випадку розв’язком початкової нерівності буде від-
різок  В умові вказано, щоб 

Якщо центр О1 збігається з точкою А(-1; 0) або розташований лівіше, то розв’язком 
нерівності буде відрізок довжиною 2. Разом з тим, якщо О1 збігається з точкою O (0; 0) 
або знаходиться правіше, то розв’язком нерівності буде відрізок менший за  або взагалі 
розв’язків не буде. Дійсно, якщо О1 співпаде з О, тоді  – корінь рівняння 

 Звідси  Таким чином, необхідне положення цен-
тру О1 визначається умовою  

Знайдемо значення х1  та х2 Очевидно х1  – найменший корінь рівнян-
ня  Звідси  У той же час х2 – корінь рівняння 

 Це рівняння рівносильне системі 

Отримане рівняння за умовою  має тільки один невід’ємний корінь, тобто 

За умовою 
Розв’язавши це рівняння, отримаємо  Оскільки  тоді відпо-

відь, 

Ї

Рис. 4. Довжина відрізка 

Рис. 5. Довжина відрізка 
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Правило-орієнтир розв’язування задачі
Створити повзунок для 
параметра a

Повзунок[ <Min>, <Max>, <Крок>, 
<Швидкість>, <Ширина>, <Кут>, 
<Горизонтальний>, <Анімація>, <Ви-

падкове число> ] 
Побудувати півколо

 
y= sqrt(1 – (x + 2a)²)

Побудувати графік пря-

мої 

y = 4/3x

Знайти точку перетину 
двох функцій та перетин 
функцій з віссю OX

Перетин[ <Об’єкт>, <Об’єкт> ]

Провести перпендику-
ляр до осі OX з точки 
перетину двох функцій 

ПерпендикулярнаПряма[ <Point>, 
<Line> ]

Побудувати відрізок х1 х2 Відрізок[ <Точка>, <Точка> ]

Знайти довжину відрізка 
х1 х2  

Відстань[ <Точка>, <Об’єкт> ]

Приклад 3. Знайти такі значення а, щоб корені х1 і х2 рівнян-
ня  задовольняли нерівність 

Розв’язання. Позначимо ліву частину рівняння через f(x). Умову існування 
його коренів можна отримати без обчислення дискримінанта. Старший коефіцієнт 
квадратного тричлена f додатній для будь-якого a,  отже, рівнян-
ня  має розв’язки завжди. Цей факт абсолютно очевидний з графічного 
погляду: вітки параболи  спрямовані доверху й існують точки, в яких 
функція набуває не додатні значення. Причому, якщо  то рівняння має два 
різних корені.

Розглянемо випадок, коли а = 0. В даному випадку рівняння має один подвій-
ний корінь х = 0. Очевидно отримані значення не задовольняють початкову не-
рівність. Якщо  то маємо  тобто корені рівняння різних 
знаків.

Звідси  або  
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Запишемо початкову нерівність в такому вигляді:  Тоді шука-
ні значення параметра а знайдемо, розв’язавши систему

Звідси з врахуванням, що  отримаємо 
Розв’язавши дану систему, отримаємо відповідь, 

Рис. 6

Рис. 7
Правило-орієнтир розв’язування задачі

Створити повзунок для 
параметра a

Повзунок[ <Min>, <Max>, <Крок>, 
<Швидкість>, <Ширина>, <Кут>, 
<Горизонтальний>, <Анімація>, <Ви-

падкове число> ] 
Побудувати графік 
функції

 

y = (a² – 2a + 2) x² + 2 (a – 1) a x – 2a²

Знайти корені х1 та х2 Корінь[(a² – 2a + 2) x² + 2 (a – 1) a x – 
2a²]

Знайти значення виразів x_1*x_2
abs(a x_1) – abs(a x_2)

Порівняти дані вирази x_1 x_2 < abs(a x_1) – abs(a x_2)
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Приклад 4. Розв’язати рівняння  Для яких значен-
нях параметра а, добуток коренів менший найменшого кореня рівняння?

Розв’язання. Можна отримати, що  
– корені початкового рівняння. Розглянемо функцію 

 Графіки цих функцій показані на рис. 
8. На графіку виокремлено функцію  Далі розглянемо 
функцію  (рис. 8). Потрібно знайти ті значення 
параметра, для яких графік f лежить нижче вказаної лінії. Шукані а – це всі значення, 
що менші за а0, де а0 – найменший корінь рівняння  Звідси знаходимо, що 

Відповідь. 

Рис. 8

 
Рис. 9

Правило-орієнтир розв’язування задачі
Створити повзунок 
для параметра a

Повзунок[ <Min>, <Max>, 
<Крок>, <Швидкість>, <Шири-
на>, <Кут>, <Горизонтальний>, 
<Анімація>, <Випадкове число> ] 

Побудувати графік 
функції

 

y = (x + 2a) (x² – a² – 2a – 1)
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Знайти корені A, B 
та C

Корінь[(x + 2a) (x² – a² – 2a – 1)]

Знайти добуток коре-
нів A×B×C

D=A×B×C 

Порівняти отриманий 
добуток з коренем A 

В процесі навчання математичних дисциплін система GeoGebra використо-
вується як засіб для візуалізації досліджуваних математичних об’єктів, виразів, 
ілюстрації методів побудови; як середовище для моделювання та емпіричного 
дослідження властивостей досліджуваних об’єктів; як інструментально-вимірю-
вальний комплекс, що надає користувачеві набір спеціалізованих інструментів для 
створення і перетворення об’єкта, а також вимірювання його заданих параметрів 
[9].

Використання системи GeoGebra сприяє візуалізації об’єкта дослідження, де-
монстрації його властивостей, уникненню рутинних дій, пов’язаних із створенням 
допоміжних зображень; оформлення навчального матеріалу ілюстраціями (ста-
тичними і динамічними зображеннями, графіками, схемами, таблицями), в тому 
числі різного педагогічного призначення (для формування інтересу учнів щодо 
теми пропонованого заняття, візуального супроводу або пояснення виконуваних 
виразів, демонстрації прикладів застосування здобутих знань у житті) [5]. Залу-
чення учнів на практичних заняттях до виконання завдань з використанням серед-
овища GeoGebra сприяє розширенню кола навчальних завдань, включаючи в нього 
нестандартні завдання дослідницького характеру, оптимізаційних задач [8].

Методична система задач з використанням системи GeoGebra розглядається в 
дослідженні, де висвітлено доцільність даного програмного продукту. Розв’язування 
задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє формуван-
ню в учнів рефлексії щодо своєї діяльності, чого важко досягти в «безмашинному» 
навчанні [2]. Насамперед учні мають можливість наочно показати результати на-
вчальної діяльності, свідомо реалізувати свої думки та дії, аналізувати й оцінювати 
успіхи і невдачі. Продуктивність та ефективність проведених навчальних занять 
суттєво зростає з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокре-
ма системи динамічної математики GeoGebra, та значно посилюється інтерес учнів 
до навчання математики; розвивається абстрактне, творче мислення учнів; покра-
щується якість знань з математики; сприяє організації роботи в групі, формуванню 
вмінь самостійно здобувати знання. Безперечно, потребує ґрунтовного вирішення 
проблем щодо створення навчально-методичного забезпечення в контексті викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики із врахуван-
ням міжпредметного підходу у шкільній освіті й відповідної підготовки вчителів 
[7].

Основою методичної системи набуття інформатичних компетентностей є дослід-
ницький підхід в навчанні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Дослідницький підхід у навчанні — це розгляд кожного курсу, кож ної теми курсу, кож-
ного питання з точки зору дослідження, що у свою чергу означає складові дослідниць-
кої компетентності (вони одночасно є і напрямами їх набуття) [10]:

- формулювання (постановка) математичної задачі на основі аналізу суспільно 
та індивідуально значущих завдань (ідеалізація, узагальнення, спеціалізація);

- побудова аналітичної та алгоритмічної (комп’ютерної) моделі задач;
- висунення та емпірична перевірка справедливості гіпотез, спираючись на відо-

мі методи (індукція, аналогія, узагальнення, спеціалізація і т.п.), а також на власний 
досвід досліджень;

- інтерпретація результатів, отриманих за формальними методами, у термінах 
початкової предметної галузі та інших предметних галузей;

- систематизація отриманих результатів; 
- дослідження межі за стосувань отриманих результатів, встановлення зв’язків з 

по передніми результатами, модифікування початкових задач, пошук аналогії в інших 
розділах математики і т.п.

Поняття дослідницького підходу у навчанні загальніше і більше відповідає суті 
контексту обговорень даної роботи, ніж поняття до слідницького методу навчання або 
методу навчальних досліджень [6].

Під час розв’язування математичних задач з використанням системи динамічної 
математики GeoGebra в контексті теорії розв’язування дослідницьких задач в учнів 
формується інформатична компетентність. Інформатична компетентність – це необ-
хідні вміння та знання з курсу математичних основ інформатики, інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій, що зумовить ефективне та якісне форму-
вання інформатичних здібностей для вирішення значимих проблем в галузі освіти 
і професійної діяльності майбутніх фахівців [13]. Основними компонентами інфор-
матичної компетентності є: методологічна, дослідницька, модельна, алгоритмічна, 
технологічна (рис. 10).(р )

Рис. 10. П’яти компонентна структура інформатичної компетентності
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Висновки. Отже, інтелект є найбільшим важливим чинником успішності в про-
фесійній діяльності молодого покоління, відображає здатність учнів до пізнання як 
специфічного різновиду духовної діяльності, процес осягнення навколишнього світу, 
отримання й нагромадження знань учнів [12]. 

Задачі прикладного спрямування коректно доповнюють систему задач шкільного 
курсу математики і використовуються нами на різних етапах навчально-виховного про-
цесу з різною метою. Залучення учнів до розв’язування таких задач на уроках матема-
тики сприяє розвитку творчого мислення та свідомому, якісному засвоєнню навчально-
го матеріалу, активізує навчально-пізнавальну діяльність школярів, дозволяє здійсню-
вати перенесення отриманих знань і умінь в прикладному напрямку, що у свою чергу, 
активізує інтерес до завдань пропонованого типу та, відповідно, підвищує ефективність 
навчання учнями математики.
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РІДНА МОВА ЯК НАВЧАЛЬНА БАЗА ДЛЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ: ТРАНСПОЗИЦІЯ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

У дослідженні розглядається роль рідної (української) мови у процесі формування лінгвістичних 
компетентностей школярів. Звертається увага на специфіку оволодіння ними близькоспорідненою 
(російською) мовою, зокрема, на явище позитивного перенесення знань, умінь і навичок із рідної 
мовної системи у споріднену – транспозицію, а також на міжмовну інтерференцію, яка спричинює 
підсвідому заміну фактів другої мови явищами рідної мови, що призводить до порушення норм на 
різних рівнях лінгвістичної системи. Пропонуються зразки вправ і завдань, спрямованих на подо-
лання інтерферентного впливу рідної мови на другу мовну систему.

Ключові слова: рідна (українська) мова, російська мова, навчання, близькоспоріднені мови, зна-
ння, уміння, навички, позитивне перенесення, негативне перенесення, транспозиція, інтерференція.
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NATIVE LANGUAGE AS A TRAINING BASE FOR BILINGUAL 
FORMATION: TRANSPOSITION AND INTERFERENCE

The study examines the role of the native (Ukrainian) language in the process of formation of 
schoolchildren’s linguistic competence. Attention is paid to the specifi cs of acquisition by them of closely 
related (Russian) language, and in particular, to the phenomenon of positive transfer of knowledge and 
skills of the native language system into the related one – the transposition, as well as to the cross-language 
interference promoting the subconscious replacement of facts of the second language by phenomena of 
the native language, that leads to violation of the norms at different levels of linguistic system (phonetic, 
lexical, phraseological, word-formative, morphological and syntactic). Except apparent interference, which 
occurs while studying closely related languages, the attention is paid to the hidden interference, consisting 
of students’ effort to avoid the elements that are unique to a second language system and have no place in 
the native language, which impoverishes their speech. With the aim of teaching school children Russian 
language norms of different levels the author of the article offers his own linguistic and didactic patterns 
of exercises and tasks tested in practice by himself and aimed to overcome the interfering infl uence of the 
native language to the second language system.
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РОДНОЙ ЯЗЫК КАК УЧЕБНАЯ БАЗА ДЛЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСПОЗИЦИЯ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

В исследовании рассматривается роль родного (украинского) языка в процессе формирования 
лингвистических компетентностей школьников. Обращается внимание на специфику овладения 
ими близкородственным (русским) языком, в частности, на явление положительного переноса зна-
ний, умений и навыков из родной языковой системы в родственную – транспозицию, а также на 
межъязыковую интерференцию, способствующую подсознательной замене фактов второго языка 
явлениями родного языка, что приводит к нарушению норм на разных уровнях лингвистической си-
стемы. Предлагаются образцы упражнений и заданий, направленных на преодоление интерфериру-
ющего влияния родного языка на вторую языковую систему.

Ключевые слова: родной (украинский) язык, русский язык, обучение, близкородственные языки, 
знания, умения, навыки, положительный перенос, отрицательный перенос, транспозиция, интер-
ференция.
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Постановка проблемы. В настоящее время у человека возникает потребность в ре-
альном и виртуальном общении не только в своей стране, но и за ее пределами. С целью 
полноценного поддержания процесса коммуникации ему необходимо, кроме родного 
языка, овладеть еще двумя-тремя. Среди иностранных языков наиболее популярными в 
Украине являются английский и русский. Их восприятие базируется на основе знаний, 
полученных детьми в процессе усвоения и осознания материи и форм родного (укра-
инского) языка. Необходимость овладения нормами изучаемого иностранного языка на 
должном уровне определяет актуальность темы статьи. 

Анализ исследований. В украинской методике изучения русского языка как не-
родного в средних учебных заведениях есть наработки ученых и практиков, в которых 
освещена специфика овладения украиноязычными школьниками близкородственной 
языковой системой. К ним, прежде всего, следует отнести труды А.П. Коваль, Н.А. Паш-
ковской, И.И. Пахненко и других авторов, в которых представлены общие и частные во-
просы обучения школьников разных возрастных групп русскому языку как неродному 
(близкородственному): особенности применения эффективных методов, приемов, форм 
работы; классификация ошибок и мотивация их допущения; рекомендации относительно 
интенсификации процесса обучения и т. д. В то же время с целью прочного овладения 
учащимися языковой нормой необходимо на каждом языковом уровне определить воз-
можность появления речевых ошибок и способствовать их недопущению.

Цель статьи – проанализировать ошибки в русской устной и письменной речи укра-
иноязычных школьников для осознания учителем языкового материала, который может 
их провоцировать, а также для создания эффективных дидактических подходов, способ-
ствующих преодолению отрицательного влияния родного языка на близкородственную 
языковую систему.

Изложение основного материала. Изложение учителем всего изучаемого материала 
по иностранным языкам строится преимущественно на использовании метода сопостав-
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ления, который состоит в выделении общих и отличительных фактов и явлений, имею-
щих место в родном и втором языках. Этот метод приобретает особую актуальность при 
изложении материалов близкородственных языков, поскольку позволяет транспониро-
вать знания, умения и навыки учащихся, полученные на уроках родного языка, во вторую 
лингвистическую систему. Это освобождает время для работы над материалом, который 
не является тождественным. 

Родной язык является базой для усвоения второго языка, поскольку на его основе 
учащиеся воспринимают важнейшие понятия и категории последнего: фонемы и соот-
ветствующие им знаки письма, лексемы, словообразовательные модели, грамматические 
значения, формы, категории, конструкции и т. д., и в их пределах учатся определять об-
щие и отличительные особенности изучаемых языков. 

Близость двух языков может создавать иллюзию легкости усвоения второго языка, 
поскольку действительно много фактов в них совпадает (преимущественное количество 
звуков и букв, значительное количество морфем, лексем, устойчивых словосочетаний, 
лексико-грамматические разряды слов, грамматические и лексико-грамматические кате-
гории, модели образования словосочетаний и предложений и т. д.). В то же время учитель 
всегда должен помнить об опасности при изучении близкородственных языков: школьни-
ки часто не дифференцируют, а смешивают несовпадающие единицы и правила в области 
фонетики и орфоэпии, графики и орфографии, морфемики и словообразования, лексики 
и фразеологии, морфологии и синтаксиса. При изучении русского языка украиноязычные 
ученики допускают ошибки в устной и письменной речи в связи с недостаточным овла-
дением русскими языковыми нормами и интерференционным влиянием родного языка. 
Подобные ошибки были мотивированы и классифицированы нами по уровням [3].

В украинской лингводидактике есть наработки ученых и практиков [2; 4; 6; 7 и др.], 
которые помогают учителю спрогнозировать возможность допущения ошибок при изуче-
нии той или иной темы и побуждают его к использованию методических приемов, направ-
ленных на их профилактику. В соответствии с методикой, разработанной И. И. Пахненко, 
весь изучаемый материал по степени совпадения его содержания можно объединить в 
три группы: 1) идентичный в украинском и русском языках; 2) несовпадающий (частич-
но сходный по содержанию), имеющий черты как сходства (совпадения), так и различия 
(несовпадения); 3) специфический, касающийся только одного (русского) языка [6, 188]. 

На уроках по изучению материала первой группы следует уделять внимание актуали-
зации и транспозиции знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения род-
ного языка. При изложении материала второй группы необходимо использовать приемы 
аналогии и межъязыкового сравнения. Материал третьей группы должен преподаваться 
школьникам автономно, безотносительно к украинской языковой системе. 

Особого внимания требует материал, относящийся ко второй группе, поскольку при 
изучении близкородственного языка недостаточное его усвоение создает условия для ин-
терференционного влияния родного языка. Учащиеся далеко не всегда осознают опасность 
смешивания лингвистического материала двух систем и часто факты второго (русского) 
языка заменяют образованиями из родного (украинского) языка. В связи с этим есть осно-
вания делать выводы о том, что при недостаточном уровне овладения украинской и русской 
языковой нормой интерференция наблюдается на всех языковых уровнях: фонетико-орфо-
эпическом, графическом и орфографическом, лексическом и лексико-семантическом, фра-
зеологическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом.

Нами было проанализировано и систематизировано значительное количество рече-
вых ошибок учащихся, вызванных указанными выше причинами. В частности, касатель-
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но фонетико-орфоэпического уровня следует отметить, что «…ученики привносят в рус-
скую речь украинские произносительные особенности, состоящие прежде всего в спец-
ифической артикуляции звуков, в частности, безударных гласных, например, [молокó] 
вместо [мъл˄кó], [м´аснóй] вместо [м´иэснóй], [п´атачóк] вместо [п´ьт˄чóк], [вы́пал] 
вместо [вы́пъл], [л´эд´анóй] вместо [л´ьд´иэнóй], [садовóд] вместо [съд˄вóт]; в ненорма-
тивном произношении русских согласных, состоящем в отсутствии оглушения звонких 
в конце слов или в положении перед глухими, например, [сáд] вместо [сáт], [в´эр´óвка] 
вместо [в´иэр´óфкъ], [лóдка] вместо [лóткъ], в произношении звука [ɤ] на месте [г], на-
пример, [ɤрозá] вместо [гр˄зá], [лу́ɤ] вместо [лу́к], в отсутствии перехода [г] в [в] в интер-
вокальном положении – в окончании имен прилагательных мужского рода в форме роди-
тельного падежа единственного числа: [высóкого] вместо [высóкъвъ], [крáсного] вместо 
[крáснъвъ]; в изменении нормативного русского ударения под влиянием украинских ак-
центуационных норм: [дочкá] вместо [дóчкъ], [óл´эн´] вместо [˄л´э́н´], [в´эрбá] вместо 
[в´э́рбъ] и т. д.» [3, 125]. Указанные ошибки возникают вследствие влияния украинского 
языка и недостаточного усвоения русских произносительных норм.

На уровне графики и орфографии типичной ошибкой является смешивание несовпа-
дающих в двух языках букв: укр. є – русс. э, укр. і – русс. и, укр. и – русс. ы, укр. соче-
таний букв ьо или йо – русс. ё, употребление апострофа (‘) вместо разделительных ъ, ь: 
єкспедиція вместо экспедиция, мило вместо мыло, Воробйов вместо Воробьёв, льон вместо 
лён, с’есть вместо съесть, друз’я вместо друзья, пер’я вместо перья и др. 

Интерференционное влияние родного языка на русский имеет место в сфере лексики 
и семантики, в частности, в случаях смешивания слов (к примеру, пидлога вместо пол, 
шафа вместо шкаф, оливец вместо карандаш, олия вместо масло, фарба вместо краска 
и т. д.) и при неразграничении в двух языках лексем, имеющих одинаковое или похожее 
материальное проявление, так называемых межъязыковых омонимов (укр. чоловік (русс. 
эквивалент мужчина) – русс. человек (укр. эквивалент людина), укр. жінка (русс. эквива-
лент женщина) – русс. жена (укр. эквивалент дружина), укр. луна (русс. эквивалент эхо) 
– русс. луна (укр. эквивалент відгомін) и т. д.) [1]. Соотношения в пределах второй группы 
слов подробно представлены в «Словаре русско-украинских межъязыковых омонимов 
(ложные друзья переводчика)», составленном известным украинским ученым в области 
сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания М.П. Кочерганом. Межъ-
языковые омонимы «… вызывают определенные трудности при изучении языка, так как 
при переходе с одного языка на другой говорящие нелегко избавляются от привычных 
семантических связей и ассоциаций, вследствие чего допускают речевые ошибки. Чаще 
всего подвергаются интерференции те лексические единицы двух языков, которые имеют 
частичное семантическое сходство, поскольку говорящие отождествляют значение этих 
единиц, приводят их в полное соответствие.

Особенно «коварной» является межъязыковая омонимия родственных языков. Фор-
мальная и семантическая близость слов в этих языках часто приводит к тому, что говоря-
щие не замечают очень тонких и в то же время принципиально важных семантических и 
стилистических нюансов...» [8, 3].

Специфическим языковым отражением истории и культуры любого народа являются 
фразеологизмы, поэтому значительная их часть не имеет прямых соответствий с анало-
гичными лексемами в их составе в иных (в том числе близкородственных) лингвисти-
ческих системах. Иногда они идентичны по значению, но различны по форме (укр. хоч 
греблю гати – русс. хоть пруд пруди, укр. як нема, то й дарма – русс. на нет и суда нет, 
укр. яке їхало, таке й здибало – русс. два сапога – пара, укр. завертай голоблі – русс. 
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от ворот поворот и т. д.), а в некоторых случаях переводятся только описательно (укр. 
дружній череді вовк не страшний; відвага мед п’є; брехати – не ціпом махати; який пан, 
такий жупан и др.). При недостаточном овладении языковой нормой, а также информа-
цией об истории и культуре народа – носителя изучаемого языка – в речи учащихся могут 
иметь место ошибки (например, «… ни сéло ни упало вместо с бухты-барахты, катюге 
по заслуге вместо и поделом ему, уйти облизав макогон вместо уйти несолоно хлебавши, у 
черта на болоте вместо у черта на куличках, приставить волка к стаду вместо пустить 
козла в огород, на отчаяние души вместо очертя голову, передать кутье меду вместо 
хватить через край, бить байды вместо бить баклуши)» [3, 126].

Межъязыковая интерференция наблюдается и на уровне словообразования. В ее ос-
нове – неразграничение учащимися специфических украинских и русских словообразо-
вательных морфем (морквяный вместо морковный, медяный вместо медовый, учителька 
вместо учительница, сбирать вместо собирать, вдумливый вместо вдумчивый и др.).

В речи учеников также возникают ошибки морфологического и синтаксического ха-
рактера, обусловленные расхождением в двух языках форм рода ((укр. картопля (ж. р.) 
– русс. картофель (м. р.), укр. тополя (ж. р.) – русс. тополь (м. р.), укр. собака (м. р.) 
– русс. собака (ж. р.), укр. пыл (м. р.) – русс. пыль (ж. р.), укр. кофе (с. р.) – русс. кофе 
(м. р.)) и падежа именных частей речи (П. п. укр. по містах і селах – русс. по городам и 
селам, Д. п. укр. сину и синові – русс. сыну), наличием в дательном и предложном падежах 
единственного числа украинских имен существительных с основой на г, к, х результатов 
II палатализации заднеязычных и отсутствием их в русском языке (Д. п. укр. руці, нозі, 
мусі, П. п. укр. у руці, на нозі, на мусі – Д. п. русс. руке, ноге, мухе, П. п. в руке, на ноге, 
на мухе), способов связи между компонентами глагольных словосочетаний и особенно-
стей употребления предлогов (укр. грати в м’яча – русс. играть в мяч, укр. виходити з 
класу – русс. выходить из класса, укр. чекати біля школи – русс. ждать у (возле) школы, 
укр. перебувати у школі – русс. находиться в школе, укр. консультуватися в учителя – 
русс. консультироваться у учителя) и т. д. Несовпадение указанных форм в украинском 
и русском языках при недостаточном усвоении школьниками учебного материала может 
вызывать грамматические ошибки.

Кроме описанных тенденций, известный украинский лингводидакт, специалист в об-
ласти методики преподавания русского языка Н.А. Пашковская обращает внимание на 
скрытую интерференцию, которая состоит в «…подсознательном стремлении учащихся 
школ с украинским языком обучения избегать в речи специфических признаков русского 
языка на всех изучаемых уровнях. Это приводит к тому, что речь учащихся состоит в пер-
вую очередь из общей для обоих языков части словаря, что значительно обедняет второй 
язык. В речи учащихся школ с украинским языком обучения редко встречаются краткая 
форма имен прилагательных, причастные и деепричастные обороты» [7, 19].

Выводы. С целью формирования прочных знаний, развития умений и навыков обуче-
ние школьников русскому языку в украиноязычной среде должно опираться на методиче-
ские разработки учителя, основанные на четком понимании им совпадающего материала, 
а также моментов, в которых может проявляться явное или же скрытое интерференци-
онное влияние родного языка на русскую лингвистическую систему. Учитель должен 
продуманно и тщательно подбирать дидактический материал, предупреждающий воз-
можные ошибки, отрабатывать на уроках и давать для закрепления на дом упражнения, 
материал которых требует от учеников усилий, обращения к словарям и справочникам, 
стимулирует познавательную деятельность школьников и их желание овладеть полно-
стью и частично совпадающим материалом, а также мотивирует учащихся использовать 
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специфический материал русского языка, не имеющий украинских аналогов. В резуль-
тате учитель сможет достичь обучающих целей. В то же время в процессе подготовки к 
уроку, в частности, при подборе дидактического материала, следует отдавать предпочте-
ние заданиям, имеющим развивающий характер и преследующий воспитательные цели. 
В таком случае ученик будет не только приобретать знания, формировать умения и навы-
ки владения русским языком. У него будут развиваться логическое мышление, познава-
тельные способности, культура интеллектуального труда. Кроме того, вследствие такого 
обучения школьник исподволь будет воспринимать идеи нравственного, эстетического, 
патриотического и т. д. воспитания. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СУДДІВ ЗІ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ

Сучасний етап розвитку боротьби обумовлює діяльність суддівського персоналу в умовах зна-
чного підвищення фізичної і психічної напруги суддівських режимів, неухильного послідовного про-
гресу виконавської майстерності учасників змагань, вдосконалення їх швидкісно-силових якостей. 
Суддівство в боротьбі набуває особливого значення в силу того, що здійснюється в результаті 
суб’єктивних оцінок різноманітних ситуацій поєдинку, що виникають у різних частинах кили-
ма, що передбачає значний обсяг переміщень. У статті проаналізовано особливості професійної 
підготовки суддів зі спортивної боротьби, їх діяльність під час змагань, а також вимоги, що 
пред’являються до умінь і навичок. Розглянуто психологічний портрет особистості і необхід-
ні здібності для професійної діяльності судді. Варіативність дій судді під час змагання вельми 
обмежена умовами діяльності. Межі можливостей суддів залежать і від його суб’єктивних 
характеристик індивідуального стилю діяльності, кваліфікації, гендерних та вікових, соціально-
психологічних та індивідуально-психологічних особливостей. Професійні дії спортивних арбітрів, 
їх чуття і гнучкість в управлінні поєдинком і кропітка виховна робота сприяють більшої видо-
вищності, красі, популяризації спортивних єдиноборств та залучення молоді до занять спортом. 
Аналіз і узагальнення даних дозволяє визначити засоби й методи оцінки рівня професійної компе-
тентності арбітрів та визначити систему підготовки, а також методику підвищення кваліфі-
кації суддів.

Ключові слова: спортивна боротьба, суддівство, система професійної підготовки, діяль-
ність.
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PECULIARITIES OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF WRESTLING JUDGES 

The current stage of development of the struggle defi nes the action of the judicial personnel in the 
context of a signifi cant increase of physical and mental stress referee modes, steady, orderly progress 
of performance skills of participants, improve their speed-power qualities. The judging in the fi ght is of 
particular importance due to the fact that is a result of subjective evaluations of different match situations 
arising in different parts of the carpet that involves a signifi cant amount of displacement. The article ana-
lyzes the features of professional training of judges in wrestling, and their activities during competitions, 
as well as the requirements for skills and experience. The psychological portrait of the personality and 
abilities are necessary for professional activity of the judge. The variability of actions of a judge during 
competition is very limited conditions. The limits of the judges depend on his subjective characteristics of 
individual style of activity, qualifi cation, gender and age, socio-psychological and individual psychologi-
cal characteristics. Professional action sports referees, their fl air and fl exibility to manage the fi ght and 
painstaking educational work to promote more entertainment, beauty, promotion of combat sports and 
attract youth to the sport. Analysis and generalization of data allows to determine the means and methods 
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of assessment of level professional competence of the arbitrators and to determine the system of training 
and methods of qualifi cation improvement of judges.

Key words: wrestling, refereeing, training, activity.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Современный этап развития борьбы обусловливает деятельность судейского персонала в ус-
ловиях значительного повышения физического и психического напряжения судейских режимов, не-
уклонного последовательного прогресса исполнительского мастерства участников соревнований, 
совершенствования их скоростно-силовых качеств. Судейство в борьбе приобретает особое значе-
ние в силу того, что осуществляется в результате субъективных оценок разнообразных ситуаций 
поединка, возникающих в разных частях ковра, что предполагает значительный объём перемеще-
ний. В статье проанализированы особенности профессиональной подготовки судей по спортивной 
борьбе, их деятельность во время соревнований, а также требования, предъявляемые к умениям 
и навыкам. Рассмотрен психологический портрет личности и необходимые способности для про-
фессиональной деятельности судьи. Вариативность действий судьи во время соревнования весьма 
ограничена условиями деятельности. Границы возможностей судей зависят и от его субъектив-
ных характеристик индивидуального стиля деятельности, квалификации, гендерных и возрастных, 
социально-психологических и индивидуально-психологических особенностей. Профессиональные 
действия спортивных арбитров, их чутье и гибкость в управлении поединком и кропотливая вос-
питательная работа способствуют большей зрелищности, красоте, популяризации спортивных 
единоборств и привлечению молодежи к занятиям спортом. Анализ и обобщение данных позволя-
ет определить средства и методы оценки уровня профессиональной компетентности арбитров и 
определить систему подготовки, а также методику повышения квалификации судей. 

Ключевые слова: спортивная борьба, судейство, система профессиональной 
подготовки,деятельность.

Лит. 16.

Постановка проблемы. Спортивной наукой глубоко разработаны и внедрены 
методы подготовки спортсменов и тренеров по различным видам спорта [3], многие 
команды оснащены современной аппаратурой видеозаписи, разнообразными техниче-
скими средствами обучения, в спортивных коллективах осуществляется постоянный 
комплексный контроль за подготовленностью спортсменов. Однако, аналогичные ис-
следования и разработки, передовые методы отбора и обучения спортсменов и трене-
ров не коснулись области судейства. Слабое отражение вопросов судейства в научно-
методической литературе, отсутствие методики отбора и обучения квалифицированных 
судей по виду спорта, обусловили заметное отставание мастерства арбитров от уровня 
развития такого престижного вида спорта, как борьба.

Современный этап развития борьбы обусловливает деятельность судейского пер-
сонала в условиях значительного повышения физического и психического напряжения 
судейских режимов, неуклонного последовательного прогресса исполнительского ма-
стерства участников соревнований, совершенствования их скоростно-силовых качеств. 
Судейство в борьбе приобретает особое значение в силу того, что осуществляется в 
результате субъективных оценок разнообразных ситуаций поединка, возникающих в 
разных частях ковра, что предполагает значительный объём перемещений.
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Практика показывает, что далеко не все спортсмены и тренеры (из них в основном 
комплектуется судейский корпус в настоящее время) быстро и успешно осваивают эту 
специальность [7].

Многим из тех, кто тем или иным образом был долгие годы связан с борьбой, не 
удаётся, однако, стать высококвалифицированными арбитрами в силу различных при-
чин: субъективизм в оценке спортивных состязаний; недостаточный уровень знаний 
методики судейства; низкий уровень физической подготовленности; ограниченные 
психомоторные возможности, затрудняющим реализацию знаний и умений в острых и 
кратковременных соревновательных ситуациях [15].

К сожалению, в настоящее время отсутствуют научные данные, а среди специали-
стов бытуют самые противоречивые представления о структуре и ведущих факторах 
судейского мастерства, об информативных и надёжных его измерителях, пригодных 
для диагностики и контроля при отборе и специальной подготовке судей, об органи-
зационно-методических основах отбора и эффективного обучения и воспитания судей 
высокой квалификации [4].

Анализ исследований. Анализ соревновательной деятельности в единоборстве 
представляет собой значительную трудность. Их основная причина кроется в сложнос-
ти анализа категории «деятельность», являющейся центральным, стержневым компо-
нентом соревновательного противоборства.

Деятельность судьи в соревновательном единоборстве является таким же 
необходимым компонентом, как и деятельность его участников, вот почему вопросы 
профессиональной подготовки судей имеют такое важное значение. Различные аспекты 
их подготовки по видам спорта были рассмотрены в работах таких ученых, как: И. Бру-
мер [3], В. Волков [4], Е. Гогунов и Б. Мартьянов [5], Я. Гринбергас [6], Д. Гулевич и 
Г. Звягинцев [7], В. Зуев [9; 10; 11], А. Кнышев [12], Н. Латышев [13], Н. Сингина [14], 
А. Суханов [15], А. Хайрулин [16] и др. Исследователями сделан акцент на определении 
современных тенденций в практике судейства, управлении системой соревнований, 
развитии наблюдательности арбитров, фиксации дифференциальной двигательной ре-
акции у судей и др. Однако, вопросам профессиональной подготовки судей по такому 
виду спорта, как борьба, уделено недостаточно внимания, что и обусловило выбор темы 
нашей статьи.

Цель статьи: освещение особенностей системы подготовки судей по спортивной 
борьбе.

Изложение основного материала. Вариативность действий судьи во время со-
ревнования весьма ограничена условиями деятельности (правилами соревнований, 
принципами, нормами, ценностями и другими особенностями спортивной деятельнос-
ти в определенном виде спорта). Важно отметить, что границы возможностей судей, 
в известной степени, зависят и от его субъективных характеристик индивидуального 
стиля деятельности, квалификации, гендерных и возрастных, социально-психологичес-
ких и индивидуально-психологических особенностей. Подобные ограничения имеют 
относительный характер и являются социальным образованием. В противном случае 
не представлялась бы возможной реализация процессов совершенствования не только 
условий соревнований, но и физических, технических, тактических и психологических 
аспектов спортивной деятельности.

Обобщение опыта показывает, что основными аспектами преодоления 
экстремальных ситуаций спортивного характера являются:

1) информированность субъекта деятельности о внешней ситуации;
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2) вариативность действий по основным алгоритмам соревновательных ситуаций. 
Анализ литературы свидетельствует о том, что особенности спортивного судьи, 

как человека, можно разделить на два класса: присущие группе субъектов и прису-
щие только данному субъекту. Первые связаны с типическим в личности, вторые – с 
индивидуальным [1; 7].

Типические различия проявляются на различных уровнях: нейродинамичес-
ком, темпераментном, характерологическом. Имеются типологические комплексы, 
связанные с проявлением волевых качеств: смелости, решительности, терпеливости, с 
выбором того или иного стиля деятельности и т.д. [1].

Для успешного выполнения любой деятельности, необходимо наличие спосо-
бностей. Способность – это яркое проявление какой-либо функции в определенном 
качественном выражении за счет имеющихся у человека задатков. Анализ литературы 
показал, что под способностями понимают: индивидуальные особенности, отличаю-
щие одного человека от другого; не всякие индивидуальные особенности, а лишь те, 
которые имеют отношение к успешности деятельности, поэтому свойства характера 
(вспыльчивость, доброту и др.) не относят к способностям. Отмечено, что способности 
не могут быть сведены к знаниям и умениям, т.е. опыту [3]. 

Успешность деятельности спортивных судей определяют принципиальность, чест-
ность, организованность и высокая дисциплина [10]. Рефери не имеют права быть фор-
малистами, простыми фиксаторами нарушений, наряду с этим излишняя импровизация 
в судействе недопустима. Они, прежде всего, должны быть руководителями схватки и 
воспитателями в действиях спортсменов, четко ориентируясь в мотивации их поступков. 
Спортивные судьи своими положительными примерами способствуют воспитанию двух 
противоборствующих сторон и зрителей [1; 15]. Как подчеркивает Я.А. Гринбергас, су-
дьи – это воспитатели, которые своими действиями призваны четко, квалифицированно и 
объективно оценивать поступки и технические действия спортсменов [6].

Таким образом, судейство – это продолжение воспитательного процесса, направ-
ленного, прежде всего, на повышение мастерства спортсменов. Профессиональные 
действия спортивных арбитров, их чутье и гибкость в управлении поединком и кропот-
ливая воспитательная работа способствуют большей зрелищности, красоте, популяри-
зации спортивных единоборств и привлечению молодежи к занятиям спортом.

Спортивный судья – специалист, с которым связаны судьбы многих людей: от за-
нимающихся физической культурой, до олимпийских чемпионов. Подготовка такого 
специалиста многофункциональна и должна затрагивать следующие аспекты [11]:

1. Индивидуальный;
2. Социальный;
3. Культурный;
4. Нравственный.
Чтобы получить судейскую категорию, необходимо пройти теоретический курс 

обучения на семинарах по судейству в избранном виде спорта. Кандидатам, имеющим 
практический стаж судейства в коллективе физкультуры и показавшим уверенное зна-
ние теоретического материала, может быть присвоена II категория.

Современная реформа образования в отрасли физической культуры и, в частности, 
профессионального обучения в спортивном судействе, вызывает большую полемику 
среди специалистов [9]. Произошла легализация профессионального спорта, судейство 
спортивных соревнований остается по-прежнему на самодеятельном уровне. Время 
диктует переход на профессиональную основу и в этой области деятельности. 
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На основании анализа литературы и опыта практической работы, нами были 
выделены требования, предъявляемые к спортивным судьям для положительного реа-
гирования в стрессовых ситуациях спортивного характера. Содержание этих требова-
ний следующее:

1) постоянное совершенствование профессиональных навыков;
2) высокое общее образование;
3) достаточная широта и глубина спортивной опытности;
4) высокая психическая устойчивость, которая обусловлена сильным типом нерв-

ной системы. 
Указанные требования находятся в тесной взаимосвязи с комплексом требований, 

предъявляемых к умениям судьи, выделенным нами на основе анализа литературных 
источников [12; 13], обобщения мнения специалистов, а также личных наблюдений:

1) умение адекватно воспринимать и оценивать реальную ситуацию деятельности;
2) знание систем вариативных действий по основным алгоритмам соревновательных 

ситуаций;
3) способность к активной интеллектуальной деятельности в аспекте логических 

рассуждений при условии лимита времени;
4) умение быстро принимать решения;
5) умение сознательно управлять своими эмоциями;
6) высокий уровень навыков и умений точно и качественно выполнять основные 

двигательные действия (судейские жесты).
Сформулирован также психологический портрет типологической личности судьи, 

наиболее адаптированного к этому виду деятельности:
• типическое на нейродинамическом уровне: сильная уравновешенная нервная 

система, инертность мышления, примерное равенство процессов возбуждения и тормо-
жения;

• типическое на темпераментном уровне (по свойствам темперамента): низ-
кая сензитивность, средняя реактивность, средняя активность, высокая пластич-
ность, выраженная экстравертированность, низкий невротизм и тревожность, низкая 
эмоциональная возбудимость; 

• типическое на характерологическом уровне (по свойствам характера): кол-
лективизм, вежливость, доброжелательность, правдивость, трудолюбие, добросовест-
ность, аккуратность, самокритичность, требовательность, принципиальность и опти-
мизм [11].

Педагогические наблюдения позволяют сделать вывод, что в судейство идут рабо-
тать уже социально сформированные личности, как правило, имеющие высокий уро-
вень образования, с определенным багажом спортивного опыта, не испытывающие 
финансовых затруднений.

Особенности оценки соревновательных действий спортсменов по вольной борьбе, 
о деятельности которых судьи выносят свои решения, безусловно, позволяет отнести 
их к сложным двигательным реакциям проявления быстроты (это характерная черта 
для процедуры оценки атакующего действия спортсмена, относящаяся к обязанностям 
бокового судьи).

Реакция выбора в условиях спортивной деятельности требует оценки ситуации, 
выбора оптимального двигательного решения и его быстрой реализации. Латентное 
время реакции в таких условиях зависит от числа альтернатив и количества помех: чем 
затруднительней выбор решения, тем длительнее время реакции [2; 4].
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Таким образом, при создании программно-диагностического комплекса и методики 
тестирования для определения уровня профессиональной подготовки судей, согласно 
нашим убеждениям и опыту, оправдан выбор тестовых показателей.

В тесте «Индивидуальное тестирование дифференциальной двигательной реак-
ции» [16], оценивается правильность нажатия соответствующей кнопки на судейском 
пульте в процентах и скорость реакции выбора в секундах до сотых долей. Наиболее 
показательным, на наш взгляд, является тест «Индивидуальное тестирование с исполь-
зованием программированного моделирования спортивной деятельности по вольной 
борьбе» [16]. В этом тесте в предложенном видеоряде, используя анализ соревнова-
тельной деятельности, смоделированы наиболее стандартные ситуации спортивного 
поединка. Судьям, помимо оценки ситуации, необходимо еще быстро оценить действия 
обоих спортсменов, выступить в роли бокового судьи. Запрограммировано, что точкой 
отсчета является момент касания ударной поверхности по зоне атаки.

Можем сделать вывод, что хорошее теоретическое знание правил соревнований 
и особенностей соревновательного процесса по спортивной борьбе положительно 
сказывается на факторе предвидения и позволяет уменьшить общее время дифферен-
циальной реакции судей при оценке спортивного поединка. 

Однако, наблюдения показали, что некоторые судьи Международной категории при 
длительном отсутствии практики фактического судейства соревнований, исполняя обя-
занности организаторов и руководителей соревнований, способны регрессировать. Для 
поддержания их имиджа на высоком уровне необходим постоянный тренинг.

В отечественной и зарубежной научной, научно-методической и другой литературе 
по вольной борьбе даются полезные советы спортивным судьям. Однако пособий, кон-
кретизирующих и систематизирующих вопросы профессионального отбора, организа-
ции и подготовки, контроля и оценки эффективности работы судейских кадров в борьбе 
вольного стиля нет. В связи с этим нами предложен комплексный подход к подготовке 
спортивных судей по вольной борьбе.

Такая система, должна включать следующие разделы: профессиональную ориен-
тацию, профессиональный отбор, профессиональную подготовку, профессиональную 
адаптацию, профессиональную аттестацию. Отталкиваясь от предложенной Н.Ф. Син-
гиной схемы [14], нами разработан комплексный подход (цель воздействия – средства 
воздействия – результат) подготовки спортивных судей по вольной борьбе, обеспечи-
вающий необходимые педагогические воздействия на всех этапах профессиональной 
подготовки:

1. Раздел подготовки: профессиональная ориентация. Средства: профессиограмма 
судьи по спорту. Цель воздействия: профессиональное просвещение, коррекция выбора 
профессии. Результат: осознанный выбор профессии судьи.

2. Раздел подготовки: профессиональный отбор. Средства: психологические тесты, 
психофизиологический тест (рефлексометрия). Цель воздействия: определение степе-
ни пригодности. Результат: соответствие индивидуальных особенностей требованиям 
профессии.

3. Раздел подготовки: профессиональная подготовка. Средства: учебный семинар, 
программно-диагностический комплекс как средство обучения. Цель воздействия: фор-
мирование знаний и умений, необходимых для профессиональной деятельности. Ре-
зультат: формирование профессиональной компетентности.

4. Раздел подготовки: профессиональная адаптация. Средства: программно-диаг-
ностический комплекс, как средство тренинга. Цель воздействия: обеспечение совер-
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шенствования профессиональных навыков. Результат: приспособление субъекта труда 
к условиям конкретной деятельности.

5. Раздел подготовки: профессиональная аттестация. Средства: теоретический и 
практический экзамен, программно-диагностический комплекс, как средство диагнос-
тики. Цель воздействия: объективная оценка профессиональной квалификации. Резуль-
тат: определение соответствия занимаемой должности.

Выводы.
1) Анализ и обобщение специалистов показывает, что успешность сложной судей-

ской деятельности обусловлена судейским опытом, знанием техники и тактики борьбы, 
а также высоким уровнем развития профессионально-важных психофизиологических 
функций. 

2) Установлено, что судьи высшей квалификации отличаются от судей низкой 
квалификации более высоким уровнем показателей уравновешенности нервных про-
цессов, эмоциональной устойчивости к стрессовых ситуациям, хорошей чувствитель-
ностью зрительного анализатора и лучшими данными решения судейских ситуаций по 
времени и правильности решения.

3) На основе учёта показателей уровня развития профессионально-важных функ-
ций у судей разной квалификации разработана система нормативных требований 
к судейской категории арбитров по борьбе и методика их оценки. Составляющие 
её показатели обладают прогностической ценностью и надёжностью и могут быть 
применены для отбора судей по борьбе на соревнования любого ранга. Программы 
подготовки судей должны включать в себя средства и методы, направленные на 
совершенствование психофизиологических функций, обеспечивающих мгновен-
ное, правильное реагирование на ситуации борцовского поединка, на снижение 
уровня эмоциональной напряжённости. Учитывая отсутствие профессионального 
судейства по вольной и греко-римской борьбе, предпочтение должно отдаваться 
самостоятельным формам подготовки с кратковременными предсоревновательными 
семинарами не только для подготовки, но и тестирования индивидуальных возмож-
ностей отдельных судей.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ

У статті автором розглянуто сутність поняття «інклюзія» та розкрита роль концепції 
інклюзивного підходу у вищій школі. Зосереджено увагу на об’єктивних умовах, що змушують 
педагогів вищих навчальних закладів переглядати традиційні уклади класичної системи освіти, 
все більше орієнтуючись на індивідуалізований та персоналізований підходи, роблячи загальну 
стандартну програму доступною для всіх студентів. Підкреслено, що невід’ємною частиною 
реабілітаційного процесу є психолого-педагогічний супровід осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. Визначено основні завдання психолого-педагогічного супроводу студентів з особливими 
потребами. Представлено особливості психологічної та педагогічної допомоги студентам з осо-
бливими потребами в навчальному процесі та здійснено спробу розробити модель психолого-пе-
дагогічного супроводу студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах в умовах 
інклюзивної освіти.

Ключові слова: інклюзія, супровід, психологічна допомога, педагогічна допомога, психофізичні 
порушення.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE STUDENTS 
WITH SPECIAL NEEDS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

In the article the author considers the essence of the «inclusion» concept and reveals the role of the 
inclusive approach concept in higher educational institutions. The author focuses on objective condi-
tions, forcing teachers of higher education institutions to reconsider the traditional structure of classical 
education system increasingly orienting towards individualized and personalized approaches, making the 
overall standard program available to all students. It is emphasized that an integral part of the rehabili-
tation process is psychological and pedagogical support for persons with impaired mental and physical 
development. Psychological and pedagogical support is presented in this article as a set of measures 
implemented in a higher education institution and provide for adaptation of the educational process to the 
needs and characteristics of persons with disabilities. The principle tasks of psychological and pedagogi-
cal support for the students with special needs have been determined. The features of psychological and 
educational assistance to the students with special needs in the educational process have been presented 
and there have been made an attempt to develop a model of psychological and pedagogical support of 
the students with special needs in higher education institutions under conditions of inclusive education.

Key words: inclusion, support, psychological assistance, educational assistance, psychological and 
psychophysical disorders.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье автором рассмотрены сущность понятия «инклюзия» и раскрыта роль концеп-
ции инклюзивного подхода в высшей школе. Сосредоточено на объективных условиях, которые 
заставляют педагогов высших учебных заведений пересматривать традиционные уклады клас-
сической системы образования, все больше ориентируясь на индивидуализированный и персона-
лизированный подходы, делая общую стандартную программу доступной для всех студентов. 
Подчеркнуто, что неотъемлемой частью реабилитационного процесса является психолого-педа-
гогическое сопровождение лиц с нарушениями психофизического развития. Определены основные 
задачи психолого-педагогического сопровождения студентов с особыми потребностями. Пред-
ставлены особенности психологической и педагогической помощи студентам с особыми потреб-
ностями в учебном процессе и предпринята попытка разработать модель психолого-педагоги-
ческого сопровождения студентов с особыми потребностями в высших учебных заведениях в 
условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзия, сопровождение, психологическая помощь, педагогическая по-
мощь, психофизические нарушения.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Стратегічні зміни та новітні тенденції в освітньому про-
сторі України спрямовані на більш ефективне включення людей із особливими по-
требами в навчальне середовище і в громадське життя суспільства, рівний доступ до 
отримання якісної освіти. Так, Закон України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» надає інвалідам усіх груп переважне право на зарахування до ВНЗ 
I-IV рівнів акредитації за інших рівних умов. Закон України «Про вищу освіту» (2002 
р.) конкретизує це положення і надає інвалідам І-ІІ груп право на вступ до вищих на-
вчальних закладів поза конкурсом. Згідно з Законами України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» (1991 р.), «Про освіту» (1991 р.), «Про професійно-
технічну освіту» (1998 р.), «Про вищу освіту» (2002 р.), «Про реабілітацію інвалідів 
і Україні» (2005 р.) держава гарантує інвалідам загальну і професійну освіту на рівні, 
що відповідає їхнім здібностям і можливостям. При навчанні, професійній підготовці 
або перепідготовці інвалідів поряд з традиційним допускається застосування альтер-
нативних форм навчання. У зв’язку з цим, останнім часом активно обговорюється і 
знаходить поширення концепція інклюзивного підходу. Поняття інклюзія (від слова 
inclusion – включення) передбачає збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, 
у першу чергу тих, хто має обмежені фізичні або інші можливості. На думку науковця 
А. А. Колупаєвої, інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 
проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу [4].

Більшість представників вищої освіти розуміють, що інклюзія – це не просто мод-
не нововведення, але виклик часу, пов’язаний із різними факторами: загальним по-
гіршенням стану здоров’я дитячого населення України, бажанням батьків і дітей із 
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особливими потребами отримувати освіту на рівних умовах і в зручному для батьків і 
дитини середовищі; соціальними та демократичними перетвореннями в країні.

На думку О. Є. Марінушкіної? [3], упровадження інклюзивної освіти передбачає 
систему роботи за такими напрямами:

- підготовка громадської думки щодо необхідності введення інклюзивної освіти 
як результат закономірного процесу демократизації та гуманізації суспільства;

- підготовка педагогічної спільноти загальноосвітніх навчальних закладів до офі-
ційного, а не стихійного прийому дітей з різними порушеннями розвитку;

- просвітницька робота з батьками щодо можливостей впровадження інклюзивної 
освіти;

- формування методичної готовності педагогів щодо роботи з різними категорія-
ми особливих дітей;

- матеріально-технічна готовність закладу для навчання дітей з обмеженими мож-
ливостями;

- уведення до штату загальноосвітнього навчального закладу спеціалістів, які бу-
дуть здійснювати супровід дітей з обмеженими можливостями;

- посилення діяльності медико-психолого-педагогічної консультації з метою ви-
явлення прихованої інтеграції дітей з обмеженими можливостями до масової школи.

З метою сприяння інвалідам у досягненні соціальної та матеріальної незалежнос-
ті, у 2005 р. Верховною Радою затверджено Закон України «Про реабілітацію інва-
лідів і Україні». Зокрема, цим Законом визначається порядок проведення експерти-
зи професійної придатності інвалідів; типи реабілітаційних установ, до яких поряд 
з іншими відносяться й установи професійної реабілітації та порядок організації в 
них реабілітаційного процесу; основні права інвалідів при проведенні реабілітації, 
а також порядок і умови отримання реабілітаційних послуг; шляхи здійснення про-
фесійної реабілітації. Згідно з цим законом, невід’ємною частиною реабілітаційного 
процесу є психолого-педагогічний супровід осіб з порушеннями психофізичного роз-
витку.

Аналіз досліджень. В Україні за останні часи зроблено значний крок уперед у 
напрямку реабілітації, підтримки та супроводу студентів-інвалідів. Питаннями орга-
нізації різних видів підтримки та супроводу студентів з обмеженими можливостями 
займаються О. Дікова-Фаворська, В. Засенко, І. Іванова, К. Кольченко, Г. Нікуліна, 
П. Таланчук, Л. Тюптя, А. Колупаєва, М. Чайковський, С. Літовченко та ін.; спільне 
навчання студентів-інвалідів з іншими студентами висвітлюють Н. Бастун, С. Богда-
нова, І. Звєрєва, І. Єрмаков, Г. В. Оникович, Р. Кравченко, Н. Софій, М. І. Томчук та 
інші.

Мета статті – на основі аналізу наукової літератури, розкрити модель психоло-
го-педагогічного супроводу студентів з особливими потребами за основними типами 
порушень.

Виклад основного матеріалу. Кінцева мета виховання та навчання студентів з 
обмеженими психофізичними можливостями така ж, як і мета виховання та навчання 
звичайних студентів: засвоєння ними певних соціальних норм і включення в життя 
суспільства. Але шлях, яким для цього мають пройти студенти з психофізичними по-
рушеннями, суттєво відрізняється від загальноприйнятого в педагогіці, адже фізичні 
і психічні вади змінюють і утруднюють процес розвитку, причому кожна вада ро-
бить це по-своєму. Ці об’єктивні умови змушують педагогів переглядати традиційні 
уклади класичної системи освіти, все більше орієнтуючи її на індивідуалізований та 
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персоналізований підходи, роблячи загальну стандартну програму доступною для 
всіх. Це вимагає, звісно, і матеріальних змін і умов – перетворення середовища для 
навчання у доступне середовище. Однак, не меншою мірою, це вимагає від педагогів 
пошуку та розробки нових педагогічних методик у напрямку врахування особливих 
потреб кожного студента. 

Психолого-педагогічний супровід має систему специфічних цілей, до яких на-
лежать: корекція вади та її компенсація педагогічними засобами; абілітація та реа-
білітація, в першу чергу соціальна та особистісна [6]. Так, психолого-педагогічний 
супровід (психолого-педагогічна допомога) розглядається як комплекс заходів, що 
реалізуються у вищому навчальному закладі і передбачають пристосування навчаль-
ного процесу до потреб і особливостей розвитку осіб з обмеженими можливостями 
життєдіяльності. 

Педагогічний супровід має на меті викладання навчального матеріалу студентам 
з особливими освітніми потребами в максимально доступній для них формі шляхом 
впровадження спеціальних технологій навчання. 

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних особливостей 
кожного учня, збереження та зміцнення його психічного здоров’я, надання необхідної 
допомоги з адаптації в інтегрованому освітньому середовищі і сприяння особистіс-
ному розвитку. 

Отже, психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами має 
такі особливі характеристики: об’єднання мети психологічної та педагогічної до-
помоги; фокусування на особистості студента з особливими потребами (реалізації 
потенційних можливостей, розкритті індивідуальних особливостей особистості); 
підтримка оптимально значущих якостей особистості; корекція вад розвитку; поліп-
шення соціальної адаптації й інтеграції осіб з обмеженими психофізичними можли-
востями, тощо. 

Серед основних завдань психолого-педагогічного супроводу студентів з особли-
вими потребами виділяють наступні:

– створити для студента емоційно-сприятливий мікроклімат в групі під час 
спілкування з одногрупниками і педагогічним персоналом;

– вивчати індивідуальні особливості розвитку студентів в єдності інтелектуальної, 
емоційної і поведінкової сфер їхнього прояву;

– надавати допомогу у вирішенні актуальних завдань розвитку, навчання і вихо-
вання студентам, які мають особливі освітні потреби;

– своєчасно проводити ранню діагностику і корекцію порушень розвитку;
– підвищувати психолого-педагогічну компетентність педагогів, батьків із питань 

виховання і розвитку «особливого» студента [4].
У вищих навчальних закладах нашої країни поряд із здоровими студентами отри-

мують освіту значна кількість студентів із такими категоріями порушень:
- порушення слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом);
- порушення зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором);
- порушення інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку);
- мовленнєві порушення;
- порушення опорно-рухового апарату;
- емоційно-вольовими порушеннями тощо.
Організація освітнього процесу для студентів з особливими потребами в умовах 

інклюзивної освіти передбачає здійснення психолого-педагогічного супроводу, осно-
вними завданнями якого є подолання труднощів, що виникають в процесі сумісного 
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навчання та виховання; актуалізація особистісного потенціалу особистості студен-
тів; забезпечення позитивних міжособистісних відносин між учасниками освітнього 
процесу. У зв’язку з цим, виникає необхідність перебудови педагогічної діяльності 
у вищій школі на особливий вид психолого-педагогічної допомоги, що забезпечить 
молоді з особливими потребами особистісний розвиток, розкриття їх здібностей, змі-
нить ставлення до неї і сприятиме цілеспрямованому зростанню їх професіоналізму, 
працездатності, збереженню здоров’я і життя. Таку модель психолого-педагогічної 
допомоги в залежності від типу порушень можна відобразити у наступній таблиці 
(див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Психолого-педагогічний супровід студентів за основними типами порушень

Тип пору-
шення

Психологічна допомога Педагогічна допомога

1 2 3
Порушення 
слуху

- ґрунтовне вивчення ступеня 
порушення слухового аналі-
затора студентів із порушен-
ням слуху;
- діагностика індивідуальних 
особливостей студента (ін-
тереси, можливості);
- допомога у процесі адапта-
ції до умов навчання у ВНЗ;
- проведення тренінгової ро-
боти, щодо накопичення і ак-
тивізації словника, розвиток 
мовлення, слухового сприй-
мання, навичок читання з 
губ, формування вимови;
- проведення індивідуальних 
консультацій (виявлення про-
блем, труднощів, та допомога 
у їх подоланні);
- навчання всім видам реф-
лекції тощо.

- використання дактильно-жестової 
мови (присутність в аудиторії сурдопе-
рекладача), можливість читання з губ;
- використання технічних засобів у на-
вчанні: 
• обладнані аудиторії звукопідсилюю-
чою апаратурою колективного корис-
тування стаціонарного типу з індивіду-
альним регулюванням підсилення для 
кожного студента на кожне вухо;
• забезпечення аудиторій FM- та пет-
льовими системами;
• включення мікрофонів для педагогів 
та студентів;
• наявність у кожного студента і педаго-
га екрану, що дозволяє розвивати сприй-
няття мови тільки на слух;
• наявність фонотеки із записом різно-
манітного мовного матеріалу;
• широке використання статичних 
екранних посібників, навчальних філь-
мів, графопроекторів; 
- використання прийомів розбірливої ар-
тикуляції, подачі матеріалу «обличчям 
до обличчя», уповільнення темпу лекції 
тощо;
- забезпечення студентів підручниками, 
конспектами лекцій та іншими друкова-
ними матеріалами.
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Порушення 
зору

- вивчення ступеню 
втраченої функції зорового 
аналізатора у сліпих студен-
тів;
- робота над корекцією 
вторинних відхилень, що зу-
мовлені зоровою патологією;
- проведення тренінгів 
щодо профілактики невпев-
неності, пасивності, схиль-
ності до самоізоляції, дратли-
вості, остраху перед невідо-
мим простором;
- консультації, спрямо-
вані на формування навичок 
встановлення контактів зі 
зрячими студентами та нави-
чок самопрезентації тощо.

- організація допомоги (супроводжувача/
волонтера) по пересуванню незрячих 
студентів у навчальному закладі;
- застосування акустичних та дотиково-
візуальних допоміжних засобів;
- побудова навчальної діяльності на ак-
тивізації діяльності збережених аналіза-
торів – слухового, рухового, тактильно-
го;
- подання інформації (тексти лекцій, 
підручники, малюнки, графіки, табли-
ці тощо) в альтернативному форматі (в 
озвученому вигляді, або за Брайлем);
- забезпечення роздатковим матеріалом, 
надрукованим великим шрифтом та тиф-
лоілюстраціями;
- широке використання комп’ютерних 
технологій: виконання письмових за-
вдань (у електронному вигляді), дистан-
ційне навчання, пошук інформації в ін-
тернеті за допомогою синтезатора мови 
(на слух) та за допомогою брайлівського 
дисплей-рядка (тактильно);
- дозволити студентам здійснювати ауді-
озапис лекцій;
- формування медіатеки тощо.

Порушення 
мовлення

- психологічна діагностика 
виявлення ступеню мовлен-
нєвої патології;
- групові тренінги щодо по-
долання мовленнєвого нега-
тивізму, замкненості, агресії, 
підвищення заниженої само-
оцінки;
- використовувати техніки по-
долання напруженості, роз-
витку дихання, голосу, фор-
мування правильної звукови-
мови, інтонації тощо;
- розробка індивідуальної 
програми реабілітації.

- використання індивідуального підходу 
у навчанні;
- створення доброзичливої навчальної 
атмосфери (ситуація успіху);
- сприяння розвитку комунікативних зді-
бностей студентів з порушеннями мов-
лення, 
- залучати до групової роботи шляхом за-
стосування активних методів навчання;
- практикувати приймати відповіді
студентів у письмовій формі.
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Порушення 
опорно-
рухового 
апарату

- вивчення ступеня порушен-
ня опорно-рухового апарату; 
вивчення проявів первинного 
та вторинного дефекту, ма-
кро- та мікробар’єрів комуні-
кації;
- застосування групової пси-
хотерапії, психогімнастики, 
бібліотерапії;
- проведення тренінгів з по-
долання психологічної пасив-
ності, дефіциту спілкування.

- організація технічного простору у ВНЗ 
студентам-візочникам; 
- організація постійної допомоги (супро-
воджувача/волонтера) для пересування в 
межах ВНЗ;
- застосування комп’ютерних засобів на-
вчання, зокрема для самостійної роботи, 
виконання практичних завдань та скла-
дання іспитів на комп’ютері;
- забезпечення студентів підручниками, 
конспектами лекцій, іншими електро-
нними та друкованими матеріалами;
- використання привабливих, емоційно-
сприятливих інтерактивних форм та за-
собів роботи з урахуванням індивідуаль-
них особливостей студентів.

емоційно-
вольові 

порушення

- виявлення сильних сторін, 
здібностей студентів і вико-
ристання їх для компенсації 
дефекту; 
- встановлення емпатійних 
взаємин зі студентом; 
- створення умов, за яких 
проблеми психічного розви-
тку студента не перешкоджа-
ють досягненням у навчанні; 
- надання допомоги у побудо-
ві взаємин з однолітками; 
- моделювання ситуацій, у 
яких студент одержує по-
зитивний досвід адекватних 
емоційних реакцій, дотри-
мання поведінкових норм;
- розвиток соціальних інтер-
есів тощо [5].

- розвиток самосвідомості (на основі 
Я-концепції);
- проведення бесід про власні потреби 
студентів;
- організація сюжетно-рольових ігор (ви-
користання в процесі навчання інтерак-
тивних ігор);
- розробка системи розумно організова-
них вимог;
- структурування часу;
- підтримка щонайменших позитивних 
проявів у навчанні, спілкуванні, пове-
дінці;
- корекція моральних настанов тощо.

Висновки. Таким чином, необхідність інклюзивної освіти на сучасному етапі роз-
витку вищої освіти ні в кого вже не викликає сумнівів. Інклюзія передбачає пристосу-
вання навчального закладу та його загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів 
– як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін 
на всіх рівнях освіти. Суспільство повинно враховувати індивідуальні потреби людей 
і пристосовуватися до них, а не навпаки. А особливо інклюзивне освітнє середовище 
змінює роль педагога, який повинен бути готовим до здійснення психолого-педагогіч-
ної корекції молоді з особливими потребами у вищій школі і психологічно, і фізично, і 
розумово, і морально, а саме головне – професіонально. 

Перспективи подальших наукових розробок вбачаємо у підборі корекційних методів 
та прийомів навчання та виховання студентів з особливими потребами у вищій школі.
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

У статті розглядається проблема професійного самовизначення особистості. Виділено етапи 
професійного самовизначення індивіда, показано їхній взаємозв’язок, дано їх узагальнену характе-
ристику, розкрито особливості професійного самовизначення на кожному з них. Визначено роль і 
значення ігрових технологій для кожного з етапів. Зроблено акцент на процесі наступності різних 
ігор та ігрових форм при переході від одного етапу до іншого. Висвітлено роль зазначених техноло-
гій в багатогранному процесі професійного самовизначення: від загальної орієнтації суб’єкта в сві-
ті професій до усвідомленого вибору їм конкретної спеціальності, відточування своїх професійних 
умінь і навичок, зростання професійного та особистісного саморозвитку. Зроблено висновок про 
те, що незалежно від зазначених етапів ігрові технології є формою співпраці, взаємодії та корекції 
діяльності суб’єктів.

Ключові слова: гра, ігрові технології, професія, професійне самовизначення, професійний роз-
виток, особистість.
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GAME TECHNIQUES AS A MEANS 
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION

The article deals with the issue of professional self-determination of the individual. It summarizes re-
search material on the subject including studies of the most prominent academicians and works of contem-
porary authors. The article describes and shows relation between various stages of professional self-deter-
mination of the individual (pre-professional training, professional training, and professional activity); sum-
marizes the features of each period and describes specifi cs of self-determination at all of them. The article 
pays special attention to the role of games as a tool that supports the process of personality development at 
various age levels. The author proves that game technics can be an important factor in self-determination of 
the individual and defi nes their role at every stage of the process putting a special emphasis on succession 
of games during the transition from one stage to another. The article describes the role of these technics in 
a multi-faceted process of professional self-determination: from the orientation of the person in a variety 
of professions to the selection of a particular one, and subsequently to the perfection of their professional 
skills, professional and personal growth and self-development. The author indicates that the game is a tool 
that not only helps to determine the attitude of the person to a professional working environment, but also 
helps to build awareness of being a part of the certain occupational group. The author concludes that at 
all stages of self-determination game technics are a means of cooperation, interaction and correction of 
students’ behavior.

Key words: games, game technics, profession, professional self-determination, professional develop-
ment, personality.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения личности. Выделены 
этапы профессионального самоопределения индивида, показана их взаимосвязь, дана их обобщенная 
характеристика, раскрыты особенности профессионального самоопределения на каждом из них. 
Определены роль и значение игровых технологий для каждого из этапов. Сделан акцент на процессе 
преемственности различных игр и игровых форм при переходе от одного этапа к другому. Освещена 
роль указанных технологий в многогранном процессе профессионального самоопределения: от об-
щей ориентации субъекта в мире профессий до осознанного выбора им конкретной специальности, 
оттачивания своих профессиональных умений и навыков, роста профессионального и личностного 
саморазвития. Сделан вывод о том, что независимо от указанных этапов игровые технологии явля-
ются формой сотрудничества, взаимодействия и коррекции деятельности субъектов.

Ключевые слова: игра, игровые технологии, профессия, профессиональное самоопределение, 
профессиональное развитие, личность.
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Постановка проблемы. Динамичность изменения спроса на различные профессии в 
условиях современного рынка труда привлекает внимание к вопросам, связанным с про-
цессом подготовки современных профессиональных кадров. Среди основных требова-
ний, предъявляемых к будущим работникам – высокий уровень конкурентоспособности, 
возможность освоения нового профессионального пространства, профессиональное об-
разование, самообразование и развитие в течение жизни.

Успешность профессионального развития, определяемая суммой внешних и внутрен-
них факторов, зависит от профессионального самоопределения личности.

Анализ публикаций. Данная проблема отражена в трудах современных исследователей: 
Н. С. Пряжникова [16], В. В. Болучевской и П. В. Мигелевой [2] – общие вопросы теории и 
практики профессионального самоопределения молодежи; Е. А. Климова [10] – психология 
профессионального самоопределения; Т. В. Рогачевой [18] и Т. Н. Смотровой [21] – социальные 
и социально-психологические аспекты профессионального самоопределения и др.

Различные ракурсы данной проблемы были рассмотрены Г.Г. Солодовой [22] – профес-
сиональное самоопределение студентов в культуре изменяющегося социума; В. В. Зем-
лянского [7] – профессиональное самоопределение молодежи в условиях непрерывного 
образования; Е. И. Головахи [4] – профессиональное самоопределение молодежи в свете 
ее жизненных перспектив; Г. В. Иванченко и М. А. Козловой [8] – возможности и страте-
гии профессионального самоопределения в творческих профессиях. Результаты обобще-
ния теоретических и практических аспектов профессионального самоопределения учите-
лей, как представителей творческих профессий, представлен в работах А. В. Батаршева 
[1], Е. А. Власовой [3], Е. В. Ковалевой [11], Н. Н. Никитиной [13], Э. Р. Саитбаевой [19]. 
Ими исследованы механизмы и выделены этапы профессионального самоопределения в 
контексте выполнения педагогом одной из главнейших функций: руководство развитием 
личности учащихся как будущих субъектов профессионального труда.

Анализ литературы по данной теме показал, что рассмотрению игровых технологий 
как одного из возможного средства профессионального самоопределения личности неза-
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висимо от области ее профессиональных интересов уделено недостаточно внимания, что 
и обусловило выбор темы нашего исследования.

Цель статьи: определить роль и значение игровых технологий в процессе професси-
онального самоопределения индивида.

Изложение основного материала. Профессиональное самоопределение как «содер-
жательная сторона направленности личности…», «степень оценки себя как специалис-
та определенной профессии», «важнейший объект формирования личности в процессе 
профессиональной ориентации» [14, 512] распространяется на весь процесс трудовой 
деятельности индивида. Однако, профессионально важные качества формируются и 
«взращиваются» в человеке средствами воспитания и образования в процессе различных 
видов деятельности с самого раннего детства.

Детство – важный этап, когда закладываются основы выбора будущей профес-
сии. Профессиональное самоопределение как процесс принятия субъектом решения 
о будущей трудовой деятельности отсутствует, но, игра служит средством выявления 
профессиональных предпочтений ребенка, представляя собой «…осмысленную деятель-
ность осмысленной личности» [15, 52]. Для ребенка-дошкольника она является ведущим 
видом деятельности и, одновременно, средством формирования определенных умений, а 
также психических и физических навыков. С ее помощью происходит процесс формиро-
вания образа «Я» воспитанника. Предметные, а затем сюжетно-ролевые игры дошколь-
ников служат отражением отношений между людьми различных профессий, которые они 
могут наблюдать в окружающей их действительности. В процессе игры они «примеря-
ют» на себя ту или иную профессиональную роль с последующим воспроизведением 
и имитацией ее основных функций. «Хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая 
игра похожа на плохую работу», – утверждал А. С. Макаренко [12, 392], акцентируя вни-
мание на том, что именно в игре «…воспитываются качества будущего работника и граж-
данина» [12, 392]. Среди основных характеристик, дающих представление о сходстве 
игры и работы, педагог обращал внимание на следующие: рабочее усилие, усилие мысли, 
радость творчества, радость победы, радость качества [12, 392–393]. Следует заметить, 
что на данном этапе игра не является ярким средством выражения профессиональных 
интересов и способностей ребенка, так как они еще не сформировались, а выступает 
средством осознания ценности, важности и необходимости общественно-полезного тру-
да. При переходе к следующему возрастному этапу, включающему младший, средний 
и старший школьный возраст, усложняются сюжет и содержание игр, уровень их орга-
низации и проведения. Происходит смещение акцента с проведения сюжетно-ролевых 
игр, имеющих развивающий и воспитательный характер, на игры, предполагающие 
различные формы и варианты игрового сотрудничества, стимулирующие мыслительные 
и познавательные способности ребенка.

Этап обучения ребенка в школе – следующая важная составляющая периода до-
профессиональной подготовки. Он характеризуется приобретением воспитанника-
ми теоретических знаний, а также формированием и развитием у них ключевых и 
предметных компетенций [23], необходимых в последующей трудовой деятельности 
[17, 32–40]. Особенность профессионального самоопределения на данном этапе состо-
ит в том, что школьники еще не приняли окончательного решения по поводу выбора 
будущей профессии, критерии профессионализма не выработаны. Воспитанники на-
капливают и переосмысливают предлагаемую социальным окружением и полученную 
самостоятельным путем информацию. Их выбор не имеет характера явной определен-
ности, решительности и безапеляционности. Данный этап непосредственно связан с ор-
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ганизацией и проведением профориентационной работы, суть которой состоит в ознаком-
лении подрастающего поколения с многообразным миром профессий. Среди основных 
форм воспитательной работы в школе, ориентированных на процесс профессионально-
го самоопределения в будущем – классные часы, экскурсии на производство, встречи с 
представителями разных профессий. Викторины, конкурсы, тренинги в игровой форме, 
а также игры-импровизации, игры-путешествия в профессию, ориентационные игры, 
игры-коррекции, сюжетно-ролевые игры выступают на данном этапе возможным сред-
ством диагностики потребностей, склонностей, интересов воспитанников к какому-либо 
виду профессиональной деятельности. В этих играх воссоздается контекст «взрослой 
жизни» [9, 53], ибо они позволяют частично освоить эмоциональную, отношенческую, 
поведенческую стороны целого ряда профессий, задают вектор процессам самовоспи-
тания, самообразования, саморазвития индивида. На данном этапе игра выступает «…
благоприятной сферой сотрудничества» [9, 56] взрослого и ребенка, позволяющей рас-
ширить кругозор и осуществить «переход от любопытства к любознательности» [9, 46], к 
сознательному и целеустремленному поиску своего места в жизни.

Особенность профессионального самоопределения в период учебно-профессиональ-
ной подготовки состоит в наличии четкого выбора воспитанниками определенной профес-
сии. Приобщение к ней происходит в учебных заведениях, представляющих различные сту-
пени профессионального образования, посредством изучения необходимой информации, 
получения консультаций со стороны профессиональных работников, участия во внеучеб-
ной деятельности, волонтерской работе. Данный период сопряжен с процессами формиро-
вания, развития и совершенствования профессионально важных качеств, необходимых для 
обеспечения эффективности будущей профессиональной деятельности. Игровые техноло-
гии на этом этапе одновременно выступают своеобразным средством диагностики, про-
фессиональной адаптации, усвоения и закрепления имеющегося и приобретаемого опыта, 
показателем готовности к осуществлению определенных функций профессиональной дея-
тельности и выполнению ее основных задач. Спектр игр достаточно широк: имитационные 
(имитация функций, обязанностей объектов деятельности), операциональные (моделиро-
вание рабочего процесса), ролевые (имитация профессиональных ролей), «деловой театр» 
(разыгрывание конкретной ситуации, отражающей профессиональную направленность), 
творческие (отражение неординарности мышления и умений принимать продуктивные 
решения в неоднозначных ситуациях, имитирующих реальность), интеллектуальные (раз-
витие гибкости, вариативности, широты, глубины мышления), психо-и-социодрама (про-
явление способностей взаимодействовать с членами профессиональной группы) и др. 
В основе использования указанных игр лежат различные формы игрового сотрудничества: 
диспуты; дискуссии; инсценировки (конференции гомогенных и гетерогенных подгрупп, 
выступления, парирования); мнемотуры; «мозговые штурмы»; различные виды «атак» (на 
организатора, на сокурсника, на подгруппы) [24, 4–18]. Варианты их применения могут 
иметь различный характер: каждая форма в отдельности; последовательный переход от од-
ной форме к другой; сочетание нескольких форм.

Диапазон обозначенных выше игр нацелен на поиск актуальных стратегий разреше-
ния неоднозначных реальных и имитируемых профессиональных проблем. Непосред-
ственная деятельность ее участников по разрешению проблемной ситуации раскрывает 
возможности различных учебных игр как самостоятельной формы и элемента проблем-
ного обучения в условиях высшей профессиональной школы [6; 25].

Особенностью профессионального самоопределения в период непосредственной 
профессиональной деятельности является четкая направленность профессионального 
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развития, осуществление индивидом конкретных целей, задач, функций, обязанностей, 
а также способов выполнения разнообразных заданий в рамках избранной профессии. 
Их реализация возможна благодаря глубоким знаниям, полученным на этапе учебно-
профессиональной подготовки. Наличие определенного уровня профессиональных 
знаний позволяет работнику действовать согласно профессионально значимым цен-
ностям и стандартам. На этом этапе он удовлетворяет индивидуальные и социально-
профессиональные потребности, а также обогащает личность средствами профессии. 
Процессы самоутверждения и самореализации в профессиональной сфере сопровожда-
ются выбором путей карьерного роста, формированием, развитием, совершенствовани-
ем лидерских качеств. Палитра игр достаточно разнообразна: имитационные, ролевые, 
операциональные, интеллектуальные, творческие, игры-прогнозы, игры-ассоциации 
и др., позволяющие развивать навыки принятия ответственных решений в реальных и 
моделируемых ситуациях. Роль и значение игровых технологий на этом этапе очевидны: 
они углубляют, расширяют, усиливают и совершенствуют содержательную, процессуаль-
ную, организационную составляющие профессиональной деятельности [5].

В системе повышения квалификации, отражающей «…уровень профессиональ-
ной подготовленности к какому-либо виду труда» [14, 230] и направленную на про-
фессиональное развитие работника, игровые технологии служат средством: обновле-
ния приобретенных профессиональных знаний; проявления творческой активности 
личности, ее профессионального и личностного развития и саморазвития; выражения 
разнообразных эффективных профессиональных умений и навыков; владения алгоритма-
ми решения профессиональных проблем; проявления готовности решать поставленные 
задачи неординарным путем; удовлетворения потребности в совершенствовании соб-
ственной профессиональной компетентности и растущих образовательных потребностей 
социума. Значимость использования игровых технологий на этом этапе состоит в опред-
елении индивидом степени оценки себя как специалиста в области избранной профес-
сии. Среди возможного спектра игр следует выделить интеллектуальные и творческие, 
в ходе которых получают дальнейшее развитие и совершенствуются базовые качества 
личности, а также ее профессиональные навыки (коммуникативные, организаторские, 
исследовательские, перцептивные и др.). Эффективно применение тренингов с исполь-
зованием игровых методов и приемов: коммуникативных, мотивационных, сенситивных, 
корпоративных, лидерства, креативности, конкуренции и власти, управления конфликта-
ми, управления персоналом и др. 

На этапе переподготовки или получения новой профессии в силу различных причин 
(отсутствие социального престижа и должного уровня материального финансирования 
труда в области избранной профессии; разочарование от сделанного выбора; несовпаде-
ние идеальных целей и реальных результатов профессиональной деятельности; отсут-
ствие перспектив профессионального развития и карьерного роста; частичная или по-
лная профессиональная непригодность; изменение целей, задач, содержания, характера 
профессиональной деятельности и т.д.) спектр применяемых игр может быть определен 
в зависимости от области деятельности и предметной области [20], позволяющий осу-
ществлять индивиду анализ, диагностику и проектирование предстоящей деятельности.

Выводы. Сказанное выше позволяет прийти к выводу о том, что игровые технологии 
используются на всех этапах развития индивида. Их включенность в процесс развития 
личности и ее профессионального самоопределения отображена нами на Рис.1. Каждый 
из указанных периодов охватывает широкий диапазон игр в зависимости от возраста, 
поставленных целей и задач, предполагаемого конечного результата, сферы деятельнос-



326   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

ти. На этапе профессионализации их применение позволяет: определить склонности и 
способности личности; закрепить приобретенные знания, умения и навыки; раскрыть 
индивидуальность; обозначить векторы дальнейшего профессионального развития.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ XVI – XVII ст.

Стаття присвячена аналізу організаційно–педагогічної діяльності Острозької академії XVI 
– XVII ст. – важливого культурно-освітнього осередку України. Розкрито релігійні, культурні 
та соціальні передумови становлення та розвитку Острозької академії. Виділено основні етапи 
діяльності Острозької академії, джерела фінансування, наукові та освітньо-виховні процеси, які 
мали місце в цьому навчальному закладі. Проаналізовано видавничу діяльність академії, процес 
підготовки та друк навчально–методичної літератури, інших матеріалів в академічній друкарні. 
Узагальнено форми, методи та засоби, які використовувалися у навчальному процесі академії. 
Показано вплив функціонування навчального закладу на науково-педагогічну думку України. Оха-
рактеризовано викладацький склад Острозької академії, його виховні ідеали, зазначено внесок 
викладачів у педагогічний процес закладу. Охарактеризовано досягнення випускників Острозької 
академії, рівень їх освіченості та значення їх діяльності для освітньо-культурної спадщини Укра-
їни. Розкрито чинники, які вплинули на припинення діяльності Острозької академії. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS 
OF OSTROH ACADEMY ACTIVITY OF THE XVI – XVII CENTURIES

The organizational and educational activities of Ostroh Academy in the XVI – XVII centuries as an 
important cultural and educational center of Ukraine are analyzed. The religious, cultural and social 
background of formation and development of Ostroh Academy is revealed. The main stages of Ostroh 
Academy, its funding, scientifi c and educational process that took place in the school are determined. 
Publishing activities of the Academy, the preparation and printing of educational materials and other 
materials in the academic publishing house are analyzed. Forms, methods and means used in the educa-
tional process of the Academy are generalized. The infl uence of the functioning of the institution for sci-
entifi c and educational thought of Ukraine is mentioned. Ostroh Academy teaching staff, its educational 
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ideals and contribution of teachers in the educational process of the institution are characterized. The 
achievements of Ostroh Academy graduates, their level of education, scholarship and importance of their 
work for educational, cultural and historical heritage of Ukraine are characterized. The reasons and fac-
tors that infl uenced the ceasing of Ostroh Academy activity are shown.

Key words: organizational and educational activities, teaching, education, Ostroh Academy, the Os-
troh Bible, polemical literature, students, teachers.
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НОСТИ ОСТРОЖСКОЙ АКАДЕМИИ XVI – XVII ВВ.

Статья посвящена анализу организационно–педагогической деятельности Острожской ака-
демии XVI – XVII вв. – важного культурно-образовательного центра Украины. Раскрыто религи-
озные, культурные и социальные предпосылки становления и развития Острожской академии. 
Выделены основные этапы деятельности Острожской академии, источники финансирования, 
научные и учебно-воспитательных процессы, которые имели место в этом учебном заведении. 
Проанализировано издательскую деятельность академии, процесс подготовки и печати учебно-
методической литературы, других материалов в академической типографии. Обобщено формы, 
методы и средства, которые использовались в учебном процессе академии. Показано влияние 
функционирования учебного Острожской академии на научно-педагогическую мысль Украины. 
Охарактеризованы преподавательский состав Острожской академии, его воспитательные 
идеалы, указано вклад преподавателей в педагогический процесс заведения. Охарактеризованы 
достижения выпускников Острожской академии, уровень их образованности и значение их дея-
тельности для образовательно–культурного наследия Украины. Показаны причины и факторы, 
которые повлияли на прекращение деятельности Острожской академии.
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Лит. 12.

Постановка проблеми. Успішна розбудова Української держави передбачає усві-
домлення її громадянами значущості свого історичного і національного підґрунтя, у 
тому числі в галузі освіти й виховання. Сьогодні основна увага в нашій державі звер-
нена на реалізацію економічних, соціальних і геополітичних викликів та військового 
протистояння. Водночас питання освіти та виховання молодого покоління залишається 
ключовим, адже від якості реалізації освітньо-виховних завдань залежить майбутнє на-
шої держави. Свідченням усвідомлення керівництвом держави освітньо-виховних за-
вдань є, зокрема, Указ Президента України № 580 від 2015 року «Про Стратегію націо-
нально–патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», у якому основою 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді визначено духовно-моральне ви-
ховання» [10]. Процес удосконалення освіти та виховання молодого покоління нашої 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   331

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Æóêîâñüêèé Â., Ìàõëþê Â. Îðãàí±çàö±éíî-ïåäàãîã±÷í± çàñàäè...

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

держави повинен увібрати не лише кращі сучасні досягнення вітчизняної та зарубіжної 
педагогічної науки, але й надбання великої історико-педагогічної спадщини України. 

До освітніх інституцій, які заклали основи української державності, національної 
ідентичності, культури й освіти України належить Острозька академія ХVІ – ХVІІ сто-
літь. Відомий український історик Михайло Грушевський так характеризує значення 
Острозької академії в історії України: «Перше огнище нової освіти, нового шкільни-
цтва, нового духовного життя» [5, 22].

Фундатори Острозької академії – князь Василь-Костянтин Острозький і Гальшка 
Острозька передбачили необхідність у створенні вітчизняного навчального закладу ви-
щого типу, тому в 1576 році започаткували першу Острозьку слов’яно–греко–латинську 
академію на теренах Східної Європи, яка за рівнем навчально–виховної та наукової ро-
боти не поступалася європейським університетам і стала першим осередком духовнос-
ті, освіти, науки та культури України, об’єднала знання і потенціал низки мислителів 
ХVІ – ХVІІ століть – педагогів і філософів України і зарубіжжя. 

Аналіз досліджень. Різні аспекти функціонування Острозької академії XVI ст. – 
XVII ст. знайшли своє відображення у працях вітчизняних науковців. Проблематиці 
Острозької академії присвятили свої роботи історики: професор Микола Ковальський 
– автор праць про Острозьку Біблію та історію Острога; професор Василь Ульянов-
ський – в доробку якого фундаментальна праця «Князь Василь–Костянтин Острозький: 
історичний портрет у галереї предків та нащадків»; професор Ярослав Ісаєвич – до-
слідник діяльності першодрукаря Острозької академії Івана Федорова; Ігор Мицько 
– один із перших дослідників Острозької академії, автор праці «Острозька слов’яно-
греко-латинська академія: (1576 – 1636)» (1990); професор Петро Кралюк – автор низ-
ки монографій та наукових статей про історію та діяльність викладачів та дослідників 
Острозької академії, їх роль в історично-культурній спадщині; краєзнавець і музейний 
працівник Петро Андрухов, який глибоко дослідив історію Волинських земель, відо-
мий своїми працями «600 імен в історії Великої Волині», «Волинь у легендах і пере-
казах»; мистецтвознавець доцент Ярослава Бондарчук – дослідниця діяльності фунда-
торки Острозької академії княжни Гальшки Острозької; дослідники–психологи: доцент 
Світлана Новоселецька – автор дисертаційного дослідження «Психологічні засади 
християнської моралі в працях Мелетія Смотрицького»; доцент Оксана Матласевич – 
автор наукового дослідження «Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозь-
ких просвітників XVI – XVII століть» України та інші науковці. У науковому доробку, 
пов’язаному з діяльністю Острозької академії XVI–XVII ст., проаналізовано переважно 
історичні, релігійні та психологічні аспекти функціонування закладу, а організаційно-
педагогічні засади її діяльності висвітлено недостатньо. 

Метою статті є аналіз організаційних та педагогічних засад функціонування Ост-
розької академії XVI–XVII століть. Серед завдань – розкриття передумов створення 
Острозької академії, виявлення особливостей навчально-виховного процесу в закладі, 
аналіз педагогічної діяльності викладацького складу академії та характеристика засобів 
навчання, які використовували педагоги.

Виклад основного матеріалу. Острозька слов’яно-греко-латинська академія, як 
свідчить історіографія, заснована в 1576 році князем Василем-Костянтином Острозь-
ким. Однією з передумов створення Острозької академії стала складна релігійна та 
культурно-освітня ситуація в Україні останньої чв. XVI століття. Релігійним та куль-
турним стержнем України на той час була православна церква. Саме на релігійному 
ґрунті укоренялась національна свідомість, плекалась національна ідея українців. Од-
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нією з найбільших проблем православної церкви зазначеного періоду була відсутність 
закладів освіти вищого рівня. На противагу православ’ю католицьке та реформаційне 
шкільництво переживало свій розквіт. Починаючи з 60-х років XVI ст., у Речі Посполи-
тій швидко з’являлися єзуїтські колегіуми. Більшість православних магнатів і шляхти-
чів посилали своїх дітей навчатись у протестантські та єзуїтські школи, де ті зрікались 
православ’я та культурних традицій України. Так сталось і з Янушем, старшим сином 
князя Острозького [1]. 

Розуміючи значне культурне, духовне та інтелектуальне збідніння України, князь 
Василь-Костянтин Острозький доклав великих зусиль, аби започаткувати в Острозі 
першу слов’яно-греко-латинську академію. В передмові до Букваря 1578 року йдеться 
про те, що для реалізації своїх освітніх цілей, князь зібрав в Острозі «мужей въ боже-
ственному писаніи искусныхъ, въ греческомъ языцЂ, и в латинскомъ паче же и в рус-
ком» [1]. Консолідація педагогів і книжників України та зарубіжжя в новоствореному 
Острозькому культурно-освітньому центрі вимагала неабияких зусиль та фінансових 
затрат. Дослідник Василь Микитась зазначає, що князь Василь-Костянтин Острозький 
написав низку звернень до Константинопольського патріарха і до папи Римського із 
проханням відрядити науковців та педагогів із Європи до Острога для перекладацької 
та викладацької діяльності, а також діячів із Краківського університету [2, 52]. До про-
цесу організації Острозької академії долучилась також племінниця Василя-Костянтина 
Острозького – Гальшка, яка фінансово підтримала створення нового навчального за-
кладу і пожертвувала значні кошти на його розбудову. У заповіті Гальшки Острозької 
йдеться про те, що 6 тисяч кіп грошей лічби Литовської виділяється княжною на від-
криття та діяльність Острозької академії, а також для монастиря Святого Спаса в м. 
Луцьк [4, 134].

В історії діяльності Острозької академії можна чітко виділити три періоди. Перший 
із них – період становлення, який охоплює 1577 – 1586 роки. Цей етап можна охарак-
теризувати потужним інтелектуальним підйомом навчального закладу. Вже в перші 
роки свого існування Острозька академія стає унікальним культурно-освітнім центром 
із створеним у ній видавництвом. До роботи в закладі запрошували діячів різних кон-
фесій та наукових зацікавлень, що забезпечило повноцінний розвиток цього закладу 
освіти.

Період 1587 – поч. 1620-х став часом найвищого розквіту Острозької академії. Ке-
рівництво академії встановило тісні міжнародні стосунки з різними країнами, освітні-
ми та науковими центрами Європи, зокрема, з освітніми закладами Греції, Балканських 
країн, а також з Австрії, Литви і залучило до співпраці багатьох видатних особистостей 
того часу – українців та вихідців зарубіжжя, які з’їхались до Острога. Набутий ними 
досвід у відомих європейських університетах, був втілений у діяльність Острозької ака-
демії. В той же час ченці із Афону прибували в Острог, поставляючи друкарні важливі 
богословські матеріали та рукописи для розбудови освітнього процесу. 

Третій етап функціонування Острозької академії окреслюють 1621 – 1636 роками. 
Це період поступового згасання активності і занепаду академії. Упродовж свого життя 
князь Василь-Костянтин Острозький активно підтримував Острозьку академію. У віці 
80 років князь був важко розбитим паралічем через втрату свого сина Олександра. На 
межі 1603 – 1604 рр., як свідчить дослідник Василь Ульяновський, князь усе ще нама-
гався підтримувати Острозьку академію і друкарню, хоч ентузіазму в нього, вірогідно, 
було небагато. Ця підтримка припинилася після його смерті у 1608 році. Сини князя 
Острозького не продовжили справу батька, зокрема і пов’язану з діяльністю академії. 
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Януш і Костянтин прийняли католицьку віру, а Олександр одружився з єзуїткою Анною 
Костчанкою. Згасання Острозької академії пов’язується з активною діяльністю єзуїтів 
на теренах м. Острога. Єзуїти не були зацікавлені в розвитку Острозької академії і вба-
чали в ній серйозного конкурента, що стримував вплив католицизму на Волині. Через 
низку обставин, однією з яких стало заснування в 1624 році Острозької єзуїтської коле-
гії, Острозька академія припинила своє існування в 1636 році [11, 675; 8, 322]. 

Як свідчить український історик Ігор Мицько, Острозьку школу-колегіум було по-
будовано за типом західноєвропейських навчальних закладів того часу, проте із «грець-
ким», тобто православним спрямуванням. Можна стверджувати, що Острозька академія 
в роки свого розквіту цілком відповідала рівню європейського колегіуму, оскільки на-
вчальний процес був налагоджений відповідно до європейського досвіду. В академії ви-
кладали «сім вільних наук» – тривіум (граматика, риторика, діалектика) та квадривіум 
(арифметика, геометрія, музика та астрономія). На початковому етапі діяльності Ост-
розької академії в ній не було курсу «богослов’я». Це перешкоджало наданню закладу 
статусу «академія». Проте згодом, завдяки залученню викладачів із Греції, богослов’я 
стали викладати в Острозькій академії як навчальну дисципліну [4, 51]. 

Навчання в Острозький академії поєднувало три ступені освіти: початкові, середні 
та старші класи. Учні закладу йменувались спудеями. Спудеї (від грец. σπουδαίοι – 
старанний) – назва в Україні в XVI – XVIII сторіччях учнів братських шкіл, академії, 
колеґій та середніх і нижчих класів [3]. Окрім «семи вільних мистецтв» спудеї з най-
меншого віку активно вивчали церковнослов’янську та грецьку мови, а також вчили 
молитви, які складали основу Острозького Букваря. Окремі дослідники вважають, що 
в академії вивчали польську та староєврейську мови. Свідченням цього є видання цер-
ковного календаря під назвою «Которого ся мћсяца што за старих вћков дћело короткое 
описаніе» (Острог, 5 травня 1581 р.), завдяки якому спудеї мали змогу вивчати Біблійні 
історії та назви місяців латинською, єврейською та старослов’янською мовами. 

Починаючи із середньої школи, спудеї вивчали іконопис та церковний спів, були 
учасниками церковного хору кафедрального Богоявленського собору в Острозі і вико-
нували молитви «Острозьким наспівом» [1]. Учні старших класів вивчали філософію 
та богословські науки, використовували при цьому видану в Острозі в 1580 році «Книгу 
Новаго завћта…» та Острозьку Біблію.

Ключове значення у діяльності Острозької академії належить її викладачам. 
Ідеї тогочасних острозьких просвітників стали підмурівком існування Острозького 
культурно-освітнього осередку, видання творів наукового, художнього і полемічного 
стилів. Острозькі просвітники своїми освітньо-виховними ідеалами і підходами збага-
тили педагогічну спадщину України.

Одним із видатних вітчизняних учених, педагогів та письменників Острозької 
академії був Герасим Смотрицький (р.н. невід. – 1594 або 1597). Як зазначає Якуб Суша 
в творі «Sauluset Paulis», Герасим Смотрицький по приїзді до Острога стає виклада-
чем і першим ректором Острозької школи [5, 156]. Народився Герасим Смотрицький на 
Поділлі, очевидно в селі Смотричі (нинішня Хмельницька область). Здобув хорошу до-
машню освіту при батькові Данилові і був одним із найосвіченіших людей свого часу: 
володів грецькою, латинською і церковнослов’янською мовами. Як свідчать історичні 
згадки, до 1576 року працював Герасим Данилович міським писарем чи старостою в 
Кам’янці-Подільському [8, 151]. Завдяки зусиллям князя Василя-Костянтина Острозь-
кого в 1576 році Герасим Смотрицький переїжджає на Волинь. Окрім керівництва 
академією, Герасим Данилович бере активну участь у діяльності Острозької друкарні, 
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стає одним із очільників літературно-наукового гуртка при академії і одним із голов-
них редакторів тексту Острозької Біблії. Герасим Смотрицький відомий в історії як 
письменник-полеміст, перш за все завдяки своїм творам «Ключ царства небесного» і 
«Календар римський новий» (Острог, 1587). Водночас, у своїй полеміці, автор часто 
звертався до питань буття людини, її призначення в цьому світі та її ролі на землі. 
Г. Смотрицький наголошував, що все на цьому світі минає і люди «коротко чи довго 
на світі були, а до землі вертаються, а інші на їх місце приходять». Проте кожна мудра 
і благочестива людина, яка «церкви своєї не цурається, і до смерті в ній перебуває, як 
ніби і не вмирає, а переходить у вічність до Бога» [5, 413]. Цими словами Смотриць-
кий звертається до молодшого сина В. К. Острозького, свого учня – князя Олександра 
із закликом не полишати свою віру, як це вчинили його брати Ян і Костянтин. Гера-
сим Данилович розуміє велику проблему української духовності та культури, яка все 
більше піддається полонізаторському впливу. Саме тому найважливішою тезою його 
праць є захист православної церкви, як матері, в якій збережена вся культурна і духовна 
ідентичність кожного українця того часу. Слід пам’ятати, наголошує Г. Смотрицький, 
що кожен постане перед Праведним Судом і відповідальність нестиме за власні прови-
ни, а зрадити свою віру і свою Батьківщину – це найперша провина серед усіх.

Герасим Смотрицький у своїх працях намагався пояснити низку догматичних 
питань: про колегіальність та одноосібність влади в церквах, про запровадження 
Григоріанського календаря на теренах України та всі складнощі цієї реформи, про запе-
речення непогрішимості римського папи. Проте ключові виховні ідеали, які сповідував 
Герасим Смотрицький, формувались перш за все на вірності власному народові, його 
вірі, його церкві і культурній традиції, що забезпечить Україні національну ідентичність 
і самобутність української нації.

Не менш відомим і авторитетним викладачем Острозької академії, був виходець із 
Кракова, професор Краківської академії, доктор медицини, відомий математик та астро-
лог Ян Лятош (Лятос) (1539 м. Краків – 1608, м. Острог). Ян Лятош закінчив Ягел-
лонський університет у 1563 р. з ученим ступенем магістра філософії. У 1565 р. отри-
мав звання професора Краківської академії. У 1575 р. Лятош вступає на медичний фа-
культет Падуанського університету. Після дворічного навчання здобув ступінь доктора 
медицини і повернувся до Кракова. Одночасно інтенсивно займався астрологічними 
студіями, є автором численних праць з астрології й астрономії, серед яких «Прогно-
стикон» (1594 рік), «Нове виправлення календаря» (1578 рік), «Пересторога…на 1602 
рік» (1601 рік) [6, 383–385] та ін. Астрологічні та астрономічні науки сформували ядро 
праць мислителя, його натурфілософських досліджень. Лятош уважав дослідження не-
бесних тіл важливим науковим процесом, оскільки завдяки розміщенню планет і зірок 
можна передбачити поширення хвороб та способи їх лікування, а також прогнозування 
природних катаклізмів, або ж долю окремих людей. 

Важливим своїм завданням дослідник уважав полеміку щодо неточностей у Новому 
календарі Григорія XIII, із яким він мав змогу познайомитись у 1582 році у Краківській 
академії. Як знаний учений і астролог, він математично вираховує низку похибок кален-
даря, а також засвідчує складність у рахуванні літочислення, встановлення днів свята 
Пасхи та прогнозування явищ у природі. Завдяки такій позиції, Лятош, очевидно то-
варишуючи із окатоличеним сином князя Острозького Янушем (про це свідчить при-
свята Янушу Острозькому тексту вступу до «Прогностикону» 1594 року), налагоджує 
зв’язки із домом Острозьких і прибуває до Острога. Тут він працює придворним астро-
логом князя В.-К. Острозького, займає посаду придворного лікаря, а також, імовірно, 
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викладає математику для спудеїв Острозької академії. Основу педагогічних ідей Ля-
тоша складала натурфілософія та математичні дослідження. Проте такі дослідження 
жодним чином не входили у протиріччя з позицією церкви, а навпаки – писалися їй 
на допомогу. Більше того, на звинувачення єзуїтів у неправомірній діяльності Лятош 
радить їм проповідувати Боже Слово, а не поширювати неправдиві історії і звинува-
чення проти нього [6, 384]. Мало збереглося фактів із педагогічної діяльності Яна Ля-
тоша, однак дані, які збереглися, свідчать про нього, як про надзвичайно освіченого та 
високоінтелектуального науковця і дослідника. Його діяльність в Острозі дала змогу 
створити особливу наукову та педагогічну спадщину, ознайомити спудеїв Острозької 
академії не лише із духовною та полемічною літературою, але також із точними на-
уками, забезпечити раціональну складову навчального процесу в Острозькій академії.

Помітною постаттю в історії педагогіки та виховання Острозької академії займає 
вихідець із Греції Кирило Лукаріс (1572, м. Кандія, Крит – 2. 07. 1638, м. Константи-
нополь), видатний діяч Східної Церкви, протосинґел Александрійського патріарха, 
Александрійський (1602 – 1621 рр.) і Константинопольський (1621 – 1638 рр.) патріарх, 
учасник Берестейського собору 1596 р., викладач та, за деякими джерелами, ректор 
Острозької академії (з перервами 1594 – 1600 рр.) [9]. Близько середини 1594 р. Лукаріс 
із листом Мілетія Пігаса до князя Острозького прибув до Острога. Після прибуття 
Лукаріс спочатку отримав посаду вчителя грецької мови, а згодом навчав грецької і 
латинської мов Мелетія Смотрицького, давав приватні уроки обдарованим учням. Од-
нак постійною педагогічну діяльність Кирила Лукаріса в Острозькій академії важко на-
звати, адже він часто подорожував і в Острозі був лише епізодично. Проте свідченням 
полемічної і педагогічної активності Лукаріса є виданий під його керівництвом у Вільні 
1596 року твір Мелетія Пігаса «Діалог про східну віру». У передмові до цього твору, яка 
міг написати сам Лукаріс, подано мету видання: аби кожен учень отримав духовну по-
живу, таку важливу в цих місцях, де вирують різні єресі [9]. Такої позиції притримувався 
Кирило Лукаріс і в академії, однак через його постійні переїзди, видати твори під своїм 
авторством в Острозі йому не вдалося. Безумовно, Кирило Лукаріс був високодуховною 
особистістю. Його педагогічні ідеї були пройняті переживаннями за долю православної 
церкви, і що важливо, за майбутнє своїх учнів, їх духовне багатство та освіченість. 
Незважаючи на те, що діяльність Лукаріса в Острозі не була довготривалою, його ідеї 
та педагогічна діяльність стали важливим фундаментом освітньо-виховного процесу 
Острозької академії ХVІ – ХVІІ століть.

Відомо також, що в Острозі працював і викладав видатний грецький діяч і педагог 
Никифор Парасхес Кантакузин, вихованець Падуанського університету, що впродовж 
1595 – 1597 рр. навчав юнаків в академії [5, 447]. Проте відомостей про його діяльність 
залишилось небагато.

До діячів Острозького культурно-освітнього осередку також належить Василь 
Андрійович Малюшицький (Суразький) (сер. 50 рр. XVI ст. – між 15 січня 1604 року та 
4 червня 1608 року). Це відомий український полеміст, автор низки творів духовної та 
полемічної тематики «Книжиця (в 6 розділах)», «Книга про єдину істинну православну 
віру», а також співучасник підготовки видання Острозької Біблії 1581 ріку, «Псалти-
ря» 1598 року та інших книг. Хоч, на думку В. Атаманенка, здобув освіту Суразький 
самостійно і завдяки бесідам, але він був добре підготовленим і мав ґрунтовні теологічні 
і філософські знання. Малюшицький передусім цікавився творами візантійського 
неоплатонізму, зокрема творами «священного Діонісія», або ж Діонісія Аеропагіта, 
датовані У століттям. В особі Діонісія Василь Суразький вбачав людину двох куль-
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тур: християнської духовності та глибокого раціоналізму. Саме такими були і виховні 
ідеали Суразького: ідеал духовного пізнання і натурального життя перед штучним і 
матеріальним, перевага інтуїтивно-вольового пізнання над раціональним, хоч і визнан-
ня важливості раціональної складової [6, 287]. У своїх книгах автор в умовах полеміки 
влучно цитує Біблію, що справляє належний ефект. У його праці «Книга про єдину 
істинну православну віру» знаходять своє місце коментарі на Східних Отців церкви 
(Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста). Ідеї Василя Суразького, що 
мали філософське і богословське підґрунтя, були покликані утвердити православну 
віру як єдину і непорушну на теренах України. Немає відомостей про те, чи був Василь 
Суразький викладачем в академії, однак його діяльність була ключовою у підготовці 
матеріалів, богослужбової та навчальної літератури для спудеїв Острозької академії.

Результатом роботи викладачів Острозької академії стала підготовка за найменши-
ми підрахунками п’ятисот випускників, видання низки наукових праць, полемічних 
творів, творів релігійного, просвітницького та навчально-виховного змісту.

Випускники Острозької академії, як свідчить історіографія, стали видатними діяча-
ми на теренах України та зарубіжжя. Одним із вихованців цього закладу був Мелетій 
Смотрицький – архімандрит Дерманського монастиря, мовознавець, автор «Треносу» 
(1610), «Граматики слов’янської» (1619) та інших творів. У збереженій творчій спад-
щині Смотрицького близько 22 твори. Завдяки здобутій освіті у Острозькій академії та 
під впливом батька Герасима Смотрицького, Мелетій Смотрицький демонструє вели-
ку ерудованість та блискучі знання. Як зазначає О. Матласевич, лише у своєму творі 
«Тренос», Смотрицький використовує 150 посилань на авторів Давнього Сходу, Єгипту, 
Візантії та Європи [3]. Дуже ґрунтовними є богословські погляди Мелетія Смотриць-
кого, зокрема на співвідношення віри та знання, теології та філософії, божественної та 
людської мудрості. У розділі «Катехізис, тобто сумаріуш, або коротке зібрання віри та 
церемоній Східної святої Церкви» твору «Тренос», автор пояснює Божественні чесноти 
– Віру, Надію та Любов. Віра, за його словами – це дар Божий, що через науку Євангелія 
стає обітницею Вічного життя; Надія на вічне життя присутня в кожного, хто має живу 
Віру; Любов – джерело добрих вчинків, без яких вона мертва [6, 413]. Смотрицький та-
кож намагався інтерпретувати догмат Трійці, і був прихильником традиційного право-
славного погляду на це питання. Він писав: «Визнаю незмішану у трьох Особах єдність 
і нероздільну в одній Особі Трійцю: Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Одно-
го Бога, а не трьох» [6, 413]. Мелетій Смотрицький високо цінував культурні традиції 
України, намагався народну культуру (плачі, голосіння) піднести на рівень культури 
елітарної, надати їй особливої вартісності, як це прагнув втілити в життя і педагог Гера-
сим Смотрицький [6, 412]. Мелетій Смотрицький продовжив педагогічні традиції свого 
батька Герасима, підготувавши книгу із граматики, яка хоч і не мала широкого застосу-
вання в Острозькій академії, але понад 100 років не втрачала свого значення в Росії та 
Румунії і була підручником старослов’янської мови аж до кінця XVIII століття [6, 411].

Є підстави вважати випускником Острозької академії й Іова Борецького – митро-
полита Київського, Галицького і всієї Руси (1620 – 1631), педагога, ректора Львівської 
братської школи, першого ректора Київської братської школи. Постать Борецького в іс-
торії педагогіки відома перш за все завдяки виданню праці «Бесіда о воспитаніи чадь» 
1609 року в друкарні Львівського братства, авторство якої належить саме Борецькому. 
Основною ідеєю книги є виховання дітей із раннього віку у християнському дусі і по-
ширення освіти, як важливої передумови процвітання «народу руського». Важливою 
складовою такого процесу є також відповідальність батьків за виховання своїх дітей, 
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добір наставників та педагогів, які б були високоморальними особистостями [6, 448]. 
Стає зрозумілим, що такі ідеї є актуальними і в наш час, тому ця праця є важливим над-
банням для подальшого ґрунтовного дослідження педагогами та істориками.

Важливим завданням Острозької академії була підготовка та видання навчально-
методичної літератури, що складала основу засобів навчання в академії. Задля цього 
до Острога було запрошено Івана Федорова (1510 – 1530, Велике князівство Литовське 
– 5 (15) грудня 1583, Львів). З 1578 року Федоров перейшов на службу до воєводи Ки-
ївського, князя Василя-Костянтина Острозького, став управителем Дерманського мо-
настиря та заснував Острозьку друкарню. Діяльність Федорова в Острозі була досить 
плідною, про що свідчать надруковані ним книги: Буквар (1578 рік), який став основою 
початкової освіти спудеїв Острозької академії [12], Новий Завіт і Псалтир із покажчи-
ком до нього під назвою «Книга, Собрание вещей нужнейших» (1580 рік); «Острозька 
Біблія» (1580 – 1581 рік), важливе видання Федорова, до якого долучилась низка діячів 
академії, а також праця «Хронологія» Андрія Римші (1581 рік).

Висновки. Діяльність Острозької академії 70 рр. XVI ст. – 30 рр. XVII ст. стала 
важливим етапом в історії освіти Української держави. Важливою передумовою засну-
вання Острозької академії стала складна культурно-освітня ситуація в Україні у XVI 
столітті: відсутність українських навчальних закладів, які могли б конкурувати із єв-
ропейськими, протидіяти католицькій і реформаторській експансії, об’єднати кращих 
вітчизняних та закордонних діячів науки, культури православної церкви задля підготов-
ки релігійних богослужбових книг, перекладів, полемічних творів. Розвиток Острозь-
кої академії пройшов декілька етапів: становлення (1577 – 1586), найвищого розквіту 
(1587 – 1620) та занепаду (після 1621 – 1636). За цей час Острозька академія змогла 
набути такого рівня розвитку, що не поступався європейському навчальному закладу. 
Тут вивчали предмети «тривіуму» та «квадривіуму», слов’янську, грецьку, латинську 
і староєврейську мови, а пізніше і богослов’я. В Острозькій академії вдалося зібрати 
унікальний викладацький склад, залучити вітчизняних (Г. Смотрицький, В. Суразький і 
ін.) та іноземних (К. Лукаріс, Я. Лятош і ін.) педагогів, завдяки діяльності яких вдалося 
підготувати близько 500 спудеїв. 

Смерть мецената Острозької академії В.–К. Острозького в 1608 році стала основною 
причиною припинення діяльності закладу. Однак науково-педагогічна спадщина діячів 
Острозької академії не була втрачена і сьогодні активно досліджується. Діяльність учи-
телів та діячів Острозької академії дала змогу підготувати та видати низку творів по-
лемічного, наукового, філософського змісту та підготувати плеяду культурно-освітніх 
діячів. Завдяки Острозькій академії було здійснено переклад Біблії старослов’янською 
мовою, що стало великим духовним, культурним і освітнім досягненням на теренах 
України. 

Острозька академія залучила освітян і науковців з усієї Європи і створила унікаль-
ний культурно-освітній осередок, діяльність якого ще варто досліджувати історикам, 
етнографам та педагогам України, шукати загублені твори, посібники, рукописні книги 
і, тим самим, збагачувати історичну та педагогічну спадщину України.
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кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної педагогіки та 
методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ 
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена дослідженню особливостей запровадження медіа-освітніх технологій у 
формуванні соціокультурної компетентності студентів мовних спеціальностей в процесі профе-
сійної підготовки у вищому навчальному закладі. У статті розглядається питання використання 
мультимедійних презентацій у формуванні медіакомпетентності студентів мовних спеціальнос-
тей. Розкриваються особливості презентаційних вмінь як ефективного методу навчання, пропо-
нуються різновиди презентацій та можливості їхнього застосування у викладанні практичного 
курсу англійської мови студентам мовних спеціальностей.

Ключові слова: мультимедійна презентація, ефективні методи навчання, медіакомпетент-
ність, інформаційні технології, студенти мовних спеціальностей.
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FEATURES OF TEACHING METHODS OF PRESENTATION SKILLS 
TO THE STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENTS

The article investigates characteristics of the introduction of media education technologies in shap-
ing the social and cultural competence of the students of foreign languages departments in the process of 
training at higher educational institutions. The research is dedicated to the problem of using multimedia 
presentations in the studying process of mediacompetence acquisition by the future philologists. The 
article reveals the peculiarities of presentation skills as an effective method of teaching, proposes dif-
ferent kinds of presentations and possibilities of their use in teaching Practical Course of English to the 
students of foreign languages departments. The article demonstrates the complex approach in teaching 
Practical Course of English. It indicates on the tutor’s tasks as to the preparation and the holding the 
presentations and the students’ recommendations as to the preparations of a presentation, its holding and 
making the computer version of this presentation in PowerPoint. The main attention is paid to the com-
municative direction of the presentations. The necessity for the discussion of the presentations after their 
holdings is underlined.

Key words: multimedia presentation, effective methods of teaching, mediacompetence, information 
technologies, students of foreign languages departments.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Статья посвящена исследованию особенностей внедрения медиа-образовательных техноло-
гий в формировании социокультурной компетентности студентов языковых специальностей в 
процессе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. В статье рассматрива-
ется вопрос использования мультимедийных презентаций в процессе формирования медиакомпе-
тентности в студентов языковых специалностей. Раскрываются оссобености презентации как 
ефективного метода обучения, предлагаются разновидности презентаций и возможности ихне-
го использования в преподавании практического курса английского языка студентам языковых 
специальностей.

Ключевые слова: мультимедийная презентация, ефективные методы обучения, медиакомпе-
тентность, информационные технологии, студенты языковых специальностей.

Лит. 8.

Постановка проблеми. Сучасні дослідження з методики навчання мультимедійних 
презентаційних вмінь відзначаються зверненням до нових методів у системі інформа-
ційних технологій і ведуть до трансформацій освіти в цілому. Як відомо, розвинуті кра-
їни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в систему 
освіти. Адже для розвитку особистості в Україні, яка «крокує» до єдиного світового 
простору, впровадження інформаційних технологій та розвиток медіакультури набуває 
все більш масштабного і комплексного характеру. Кваліфіковані громадяни нашої дер-
жави є її системою, запорукою, яка забезпечує її розвиток і здатність конкурувати з 
високо розвинутими країнами світу.

Аналіз досліджень. На сьогоднішній день всебічне вивчення іноземної мови, зо-
крема з точки зору соціокультурного аспекту, неможливо уявити без засобів масової 
інформації, радіо, телебачення, Інтернету. Останні дослідження з методики навчання 
презентаційних вмінь є базовою складовою загальнолюдської культури – медіакультури 
як здатності людини ефективно взаємодіяти із сучасною системою мас-медіа з ураху-
ванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [5].

Стрімкий розвиток у сучасному світі системи мас-медіа нагально потребує фор-
мування у студентів медіакомпетентності, яка включає вміння критично аналізувати, 
оцінювати та використовувати у навчальній діяльності медіатексти різних видів, форм і 
жанрів [6], а також навички презентації відповідної інформації. 

Можливості та технології використання презентацій у вивченні іноземних мов 
ставали об’єктом уваги вітчизняних та закордонних дослідників – Ю. С. Авсюкевич, 
Н. Л. Драб, Д. А. Руснак, О. Б. Тарнопольський, E. C. Churchman, J. King та багатьох 
інших [1; 2; 3; 4; 7; 8]. 

Ми схиляємося до думки про те, що презентація є різновидом комунікативних вправ, 
одним з ефективних методів навчання, який забезпечує комплексне задіяння основних 
видів діяльності: говоріння, письма, читання, аудіювання. Проте, ми не зустрічали жод-
них досліджень, присвячених особливостям методики навчання презентаційних вмінь 
студентів мовних спеціальностей.

Актуальність даного дослідження зумовлена сучасною концепцією впровадження 
медіаосвіти у вищих навчальних закладах, яка передбачає включення до навчальних 
програм фахового вміння студента презентації матеріалу, що вивчається, а також роз-
робки практичних рекомендацій щодо використання презентаційних елементів у про-
цесі формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей.
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Метою нашого дослідження є розкриття основних положень методики застосуван-
ня презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей у практичному курсі викла-
дання англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Загалом поняття мультимедіа об’єднує різноманітні 
інформаційні об’єкти – такі як текст, графіку, відео, анімацію, звук, які використову-
ються студентами при проектуванні власних розробок. Презентація, як комп’ютерний 
документ, – послідовність змінюючи один одного слайдів. Слідом за Н. Л. Драб [2], 
ми розглядаємо презентацію як підготовлене професійно спрямоване монологічне ви-
словлювання, об’єднане конкретним завданням і ситуативними умовами, яке базуєть-
ся на результатах аналітичного дослідження певної проблеми у сфері академічної або 
професійної активності, має чітке логіко-композиційне оформлення і націлене на ефек-
тивне інформування, інструктування або переконання певної аудиторії з урахуванням 
її основних культурологічних та соціально-демографічних характеристик. Структура 
презентації, як зазначає методист, – це організація відібраної інформації в єдиний, ло-
гічно зв’язаний текст. Вміло структурована презентація характеризується виразними 
початком, серединою та завершенням, а також чітко окресленим переходом до кожної 
наступної частини виступу.

На нашу думку, необхідно використовувати комплексний підхід щодо проведення 
практичних занять з англійської мови. Так, на першому занятті викладач подає темати-
ку розмовних тем відповідно до навчальної програми, лексичні та граматичні одиниці 
згідно структури практичного курсу англійської мови, наголошує на основні вимоги до 
знань та вмінь студентів, а також специфіку розподілу балів за кожен вид діяльності. 
Пропонуються завдання для самостійної роботи з підготовки презентацій, з’ясовуються 
певні питання щодо формату їхнього проведення, а також визначаються певні дні пре-
зентацій. Студенти, своєю чергою, обирають тематику і розподіляються на групи для 
розробки рекомендацій щодо підготовки окремої презентації, її проведення та створен-
ня комп’ютерної версії цієї презентації у PowerPoint. Зазначимо, що презентації можуть 
поєднувати індивідуальну та групову форми роботи.

Завданням викладача є проконтролювати теми презентацій, які повинні відповідати 
навчальній програмі, зміст презентацій має бути відповідним до індивідуально-психо-
логічних особливостей студентів з огляду на їхній лінгвістичний досвід. 

Кількість аудиторних занять, відведених на уроки-презентації, корегує викладач 
залежно від тематики розмовних тем та граматичного матеріалу. Так, студентами-
другокурсниками (у яких англійська мова – їхня друга спеціальність) Дрогобицького 
державного педагогічного університету було використано шість аудиторних занять для 
створення презентацій у першому семестрі. У другому ж семестрі нами запропонова-
но дванадцять презентацій. Зазначимо, що перший семестр охоплював наступні блоки 
розмовних тем: 1. На фермі, 2. Їжа; час прийому їжі, 3. Медицина, 4. Покупки, а другий 
– 1. На карті світу, 2. Географічне положення Великобританії, США і Канади, 3. Книги. 
Відомі письменники англомовних країн.

Особливу увагу варто звернути на комунікативну спрямованість презентацій. 
Обов’язковим є обговорення презентації після її представлення. На основі презентації 
можуть розвиватися дискусії. З огляду на це, доцільно поєднувати презентації з рольо-
вою грою при розподілі певних ролей власне перед представлення самої презентації 
(зокрема, низка студентів призначаються критиками, інші – захисниками тощо). 

Використання різних видів презентацій у викладанні іноземних мов дає можли-
вість всесторонньо і бездоганно охопити матеріал, який вивчається студентами мовних 
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спеціальностей на певному етапі. Зазначимо, що більшість студентів засвоюють фор-
мат презентацій у PowerPoint ще у школі, адже здебільшого він використовується на 
уроках англійської мови при представленні індивідуальних творчих робіт учнів. Тому 
корисним видається ознайомлення студентів мовних спеціальностей з іншими видами 
презентацій, які набули популярності у світі, власне з презентаціями печа-куча, віде-
опрезентаціями та флеш-презентаціями для того, щоб студенти здобували навички їх 
створення.

Розглянемо детальніше вищезапропоновані нами презентації. Так, презентація у 
форматі pecha-kucha (печа-куча або печачка) привертає увагу студента-філолога перш 
за все тим, що покликана здолати основні недоліки традиційної презентації водночас 
зберігаючи її переваги. Формат презентації характеризується часовими обмеженнями: 
презентатор для супроводу своєї доповіді використовує 20 слайдів у форматі PowerPoint, 
кожен з яких висвітлюється на екрані протягом 20 секунд, що сприяє максимальній кон-
центрації уваги аудиторії. Так, уся презентація триває лише 6 хвилин 40 секунд. Формат 
проведення презентацій такого типу дає змогу зробити їх динамічними і максимально 
насиченими, не перевантаженими зайвою інформацією. Крім того, обмежена кількість 
часу для презентації змушує презентатора бездоганно підготуватися до неї, багатора-
зово повторивши свою промову до виступу перед публікою. Зазначимо, що потреба у 
ретельному доборі візуального матеріалу все ж існує, адже необхідно відібрати лише 
20 слайдів, що найглибше розкривають суть презентації. Власне тому і рекомендуєть-
ся акцентувати емоційний аспект, адже відомо, що людина краще запам’ятовує те, що 
викликає у неї певні емоції, бажано позитивні. Загалом використання презентацій у 
форматі печа-куча з використанням мультимедійної технологій презентації PowerPoint 
окрім засвоєння навчального матеріалу, розвитку навичок публічних виступів, сприяє 
емоційному сприйняттю змісту навчання, розвитку творчого потенціалу особистості, 
сприяє її життєвому самовизначенню.

Презентація у форматі, що складається зі скомпонованих відео фрагментів – це 
так-звана відеопрезентація (video-presentation). Її специфіка полягає в тому, що вона 
містить природні зйомки описуваних процесів та явищ, живу картинку, а не статичні 
об’єкти. Замість комп’ютерної графіки та інших анімаційних ефектів використову-
ється відео-зображення як жива картинка. Сучасні студенти володіють технічними 
засобами та основними навичками для запису власного відеоматеріалу та створення 
відео презентацій, здебільшого за допомогою Movie Maker, на основі реальної та ак-
туальної інформації, основаної на практичному досвіді та підкріпленої живими при-
кладами. 

Використання флеш-презентації (fl ash-presentation) у навчальному процесі не є до-
сить поширеним в Україні. Проте створення такого типу презентацій у програмі Adobe 
Flash 3 дозволяє використовувати яскравий дизайн, анімаційні фрагменти, серії фото, 
дикторське озвучування, музичний супровід, режим автоматичного подання матеріалу 
тощо. Тому використання таких презентацій забезпечує розмаїття форм викладу матері-
алу у процесі вивчення іноземних мов. Більше того, завдяки відносно невеликому роз-
міру презентацій такого типу, вони можуть бути розміщені в Інтернеті, що сприятиме 
підвищенню самооцінки студента-філолога, зростанню його зацікавленості у вивченні 
іноземної мови, а також збільшенню мотивації до набуття компетенцій в інших науко-
вих галузях. 

Висновки. Мультимедійні технології забезпечують мультисенсорне навчання 
з огляду на індивідуальні особливості кожного студента (біологічні та психологіч-
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ні особливості) і створюють навчальне середовище, в якому матеріал засвоюється 
максимально ефективно. Окрім засвоєння навчального матеріалу, презентація спри-
яє розвитку вмінь говоріння, читання, аудіювання та письма іноземною мовою, яка 
вивчається; логічного мислення; уміння виявляти найголовніше і відкидати друго-
рядне; структурувати власні думки; креативності; пошуку інноваційних підходів; ін-
формаційної компетентності; самостійності; розвитку навичок публічних виступів; 
сприяє емоційному сприйняттю змісту навчання. Саме тому, за умов систематичного 
використання мультимедійних презентацій, ми зможемо підвищити ефективність на-
вчання професійного спілкування іноземною мовою, забезпечити інтерес і мотивацію 
студентів до навчання.

Перспективним напрямом вважаємо дослідження з використанням мультимедійних 
презентацій у процесі формування професійно спрямованої медіакомпетентності сту-
дентів немовних спеціальностей при вивченні іноземних мов.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОПЕРАЦІЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ

В умовах формування інформаційного суспільства, коли темпи науково-технічного прогресу 
різко зростають, досить складно забезпечити підготовку фахівців для негайного включення їх у 
технологічний ланцюжок на виробництві або в системі освіти. 

Вихід з цієї ситуації полягає у фундаменталізації освіти. Необхідно навчати фахівця так, 
щоб він сам зміг швидко адаптуватися до змін, що відбуваються у технологічному розвитку га-
лузі; дати йому знання, універсальні за своєю суттю, на основі яких фахівець зможе швидко зо-
рієнтуватися у ситуації вирішення нових професійних задач.

У статті здійснена спроба науково обґрунтувати використання систем комп’ютерної мате-
матики як засобу навчання дослідження операцій, спрямованого на фундаменталізацію навчання 
в підготовці майбутніх бакалаврів інформатики. Проведено теоретичний аналіз проблем вико-
ристання СКМ в освітньому процесі ВНЗ. Розглянуто сутність та основні підходи до прова-
дження та використання СКМ у навчальному процесі майбутніх фахівців з інформатики. Уточ-
нено поняття фундаменталізації навчання дослідження операцій. 

Ключові слова: майбутні бакалаври інформатики, дослідження операцій, системи 
комп’ютерної математики, використання систем комп’ютерної математики як засобу навчан-
ня. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS USE OF COMPUTER 
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH OF FUTURE 

BACHELORS OF INFORMATICS

With the formation of information society, where the rate of scientifi c progress dramatically 
increasing, it is diffi cult to provide training for immediate inclusion in the production chain at work or 
in education.

Out of this situation is fundamentalization education. It is necessary to train specialist so that he 
could adapt quickly to the changes occurring in the fi eld of technological development; give him knowl-
edge, universal in nature, on which the expert can quickly navigate the situation, meet the new profes-
sional challenges.

The article is an attempt to scientifi cally justify the use of computer mathematics education as a 
means of operations research aimed at fundamentalization training in preparation for future bachelors 
of computer science. The theoretical analysis of the problems of using SCM in education institutions 
is shown. The essence and main approaches to the production and use of SCM in the learning process 
of future specialists in informatics is researched. The concept fundamentalization training operations 
research is noted.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В ОБУЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ІНФОРМАТИКИ

В условиях формирования информационного общества, когда темпы научно-технического про-
гресса резко растут, довольно сложно обеспечить подготовку специалистов для немедленного 
включения их в технологическую цепочку на производстве или в системе образования.Выход из этой 
ситуации заключается в фундаментализации образования. Необходимо обучать специалиста так, 
чтобы он сам смог быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят в технологическом 
развитии отрасли; дать ему знания, универсальные по своей сути, на основе которых специалист 
сможет быстро сориентироваться в ситуации решения новых профессиональных задач.

В статье предпринята попытка научно обосновать использование систем компьютерной 
математики как средства обучения исследования операций, направленного на фундаментали-
зация обучения в подготовке будущих бакалавров информатики. Проведен теоретический ана-
лиз проблем использования СКМ в образовательном процессе вуза. Рассмотрены сущность и 
основные подходы к производству и использованию СКМ в учебном процессе будущих специалис-
тов по информатике. Уточнено понятие фундаментализации обучения исследования операций.

Ключевые слова: будущие бакалавры информатики, исследования операций, системы ком-
пьютерной математики, использование систем компьютерной математики как средства обу-
чения..

Лит. 19.

Постановка проблеми. Питання удосконалення підготовки фахівця з інформатики 
потребують постійної уваги. Актуальним завданням є формування у майбутніх фахівців 
системи професійних компетентностей з математичних та інформатичних дисциплін, а 
також ІКТ-компетентностей, що забезпечувало б їм можливість вирішувати особисті та 
професійні завдання в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій [3; 10].

Навчання дослідження операцій у системі підготовки з інформатики відіграє осо-
бливу важливу роль, бо поєднує в собі як фундаментальні поняття і принципи різних 
математичних та інформатичних дисциплін, так і прикладні моделі та алгоритми їх за-
стосування. 

Разом з тим, як відзначають численні автори [5; 6; 17], випускники вищих навчаль-
них закладів не завжди успішно знаходять місце на ринку праці. Вони потребують, як 
правило, тривалої адаптації на місці роботи, часто і додаткового навчання, або взагалі 
не можуть знайти роботу за фахом. Однією з причин є те, що випускники здебільшого 
недосконало знають сучасні прикладні і системні програмні засоби, а крім того, мають 
недостатні уявлення про методологічні принципи і прийоми розроблення програмно-
го забезпечення, комп’ютерних комплексів і систем на новітній технологічній базі. Це 
свідчить про недостатній рівень фундаментальних знань, на які міг би спиратися май-
бутній випускник у своєму подальшому професійному зростанні [18]. 
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Системи комп’ютерної математики були розроблені, в першу чергу, для 
розв’язування прикладних задач та інженерних розрахунків. Разом з тим, існують ди-
дактичні можливості їх використання у процесі навчання. Сьогодні ще недостатньо 
розроблено дидактичні засади та принципи використання СКМ у підготовці майбутніх 
бакалаврів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах. Також необхідна 
систематизація застосування СКМ стосовно різних видів навчальної діяльності студен-
тів зазначеного напряму підготовки. 

У навчанні дослідження операцій нерозривно поєднуються різні компоненти: на-
уковий, технічний та технологічний, які по різному подаються в залежності від рівня та 
цілей навчання. Але на кожному рівні обов’язково має бути знайдене місце для фунда-
ментальних знань, роль яких часто недооцінюється. У педагогічній практиці навчання 
здійснюється переважно в технологічному напрямку. Це відбувається тому, що в реаль-
них інформаційних процесах об’єктивно складно виявити, явно та чітко охарактеризу-
вати конкретні фундаментальні складові. 

Виокремлення фундаментальних понять дослідження операцій, їх усвідомлення і 
закріплення через досвід дослідницької діяльності є інтегрувальним компонентом ор-
ганізації навчання, створення міжпредметних зв’язків, формування у студентів цілісної 
системи знань і уявлень як про теоретичні основи, так і про шляхи застосування отри-
маних знань на практиці. 

Тому необхідним є пошук нових методичних підходів до організації навчання, що 
сприяли б глибокому засвоєнню і розумінню базових понять, правил, принципів і мето-
дів навчання дисциплін, їх взаємозв’язку з суміжними дисциплінами, а також шляхів їх 
використання на практиці. Перспективним напрямом видається інтегрування у процес 
навчання систем комп’ютерної математики, за допомогою яких можна, з одного боку, ав-
томатизувати деякі рутинні дії, зосередивши увагу студента на опануванні понять і прин-
ципів, що вивчаються, а з іншого боку, виявити міжпредметні зв’язки різних дисциплін, 
дослідивши, як ті чи інші фундаментальні поняття реалізуються у прикладних галузях. 

Аналіз досліджень. На особливу увагу заслуговує підготовка бакалаврів інформа-
тики. Головною причиною цього є постійний розвиток інформатики як науки й інфор-
маційно-комунікаційних засобів. Професійній підготовці фахівців з інформатики при-
свячено праці М. І. Жалдака, В. В. Лаптєва, М. П. Лапчика, І. В. Левченко, Ю. І. Маш-
биця, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, М. І. Рагуліної, 
Є. М. Смирнової-Трибульскої, О. В. Співаковського, О. М. Спіріна, С. О. Семерікова, 
І. О. Теплицького, Ю. В. Триуса та ін.

Методичні основи фундаментальної підготовки майбутніх бакалаврів інформатики 
аналізували Т. О. Бороненко, О. В. Горячов, А. П. Єршов, М. І. Жалдак, Т. П. Кобиль-
ник, К. К. Колін, В. В. Лаптєв, М. П. Лапчик, В. М. Монахов, Н. В. Морзе, Ю. С. Рам-
ський, Н. І. Рижова, І. О. Теплицький, Ю. В. Триус та ін.

Проблеми використання ІКТ, зокрема систем комп’ютерної математики, у навчанні ма-
тематичних дисциплін у вищих навчальних закладах досліджувались у роботах В. П. Дья-
конова, М. І. Жалдака, Т. В. Капустиної, В. І. Клочка, Ю. Г. Лотюка, С. А. Ракова, С. О. Семе-
рікова, Є. М. Смирнової-Трибульскої, О. В. Співаковського, Ю. В. Триуса та інших.

Серед робіт зарубіжних науковців, присвячених використанню ІКТ у процесі на-
вчання математичних дисциплін важливими є роботи: К. Блертона (C. Blurton), Л. Лар-
сона (L. Larson), Дж. Вавріка (J. Wavrik), Дж. Енгельбрехта (J. Engelbrecht), Дж. Пан-
кіна (J. Pankin), Р. Пеа (R. Pea), Дж. Харві (J. Harvey), Д. Меріно (D. Merino), Б. Хана 
(B. Khan), Дж. Ітмазі (J. Itmazi), Дж. Гамільтона (J. Hamilton), Дж. Прадоса (J. Prados).
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Мета статті теоретично обґрунтувати використання СКМ як засобу навчання до-
слідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики.

Виклад основного матеріалу. Перехід до нових стандартів вищої освіти на осно-
ві фундаменталізації навчання та компетентнісного підходу є необхідним етапом на 
шляху реформування системи вищої освіти в Україні, а застосування компетентнісного 
підходу до розроблення стандартів вищої освіти створює умови для зближення освіти 
до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи 
освіти в цілому.

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0403 
«Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» здійсню-
ється на основі Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку 
освіти в Україні (ХХІ століття), Положення «Про організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 
02.06.1993р. №161 [19].

На початку 2007 року у Дрогобицькому державному педагогічному університе-
ті імені Івана Франка створено авторський колектив під керівництвом ректора проф. 
В. Г. Скотного для розроблення концепції розвитку університету на період 2007 – 2017 
років. «Концептуальні засади розвитку Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка на період 2007 – 2017 рр.», які затверджено влітку 2007 
року , побудовані на основі концепції розвитку освіти в Україні та з урахуванням стану 
розвитку суспільства в цілому. Головна мета розвитку університету сформульована так: 
підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що дасть їм змогу успішно працювати 
за фахом у розбудові суспільства і розвитку освіти [9, 31].

Сучасні навчальні плани і методичні вказівки з курсів інформатичного циклу у пе-
дагогічних університетах, як правило, орієнтовані на навчання студентів практичних 
навичок роботи з конкретними системними та прикладними програмами. Такий підхід 
призводить до того, що при підготовці бакалаврів інформатики недостатньо уваги при-
діляється питанню теоретичних основ інформатики, комп’ютерно орієнтованих засо-
бів підтримування математичних обчислень і побудов, інформаційного моделювання. 
Недостатній рівень фундаментальних знань з вищої математики та комп’ютерних наук 
призводить до часткової або повної незатребуваності молодих фахівців.

Дослідження проблем використання систем комп’ютерної математики у процесі 
навчання сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень студентів, ролі фунда-
ментальної інформатичної та математичної підготовки, у становленні фахової та за-
гальнолюдської культури майбутніх фахівців, формуванні їхнього світогляду і системи 
базових та професійних компетентностей. Значна частка навчальних годин (рис.1.1) 
відводиться на самостійну роботу ( майже 60%).

Рис.1.1 Співвідношення годин на аудиторні заняття та самостійну роботу при під-
готовці майбутніх фахівців з інформатики у ДДПУ
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Це впливає на вибір моделі навчання. Використання традиційних методик в на-
вчально-виховному процесі студентів необхідно поєднувати із застосуванням інфор-
маційно-ресурсного забезпечення методичних систем навчання, розширювати спектр 
засобів навчання і педагогічних технологій.

Разом з тим слід підкреслити, що самостійна робота студентів має цілеспрямовано 
і педагогічно виважено поєднуватися з роботою в групах, із заняттями в аудиторії, має 
бути чітко спланованою і диференційованою в залежності від індивідуальних особли-
востей і характеристик студента, та здійснюватися під управлінням і контролем викла-
дачів.

Однією з вимог до результатів навчання є досягнення певного освітнього рівня, що 
може бути визначений через необхідне опанування певних загальних та спеціальних 
компетентностей.

Компетентність – складна інтегрована характеристика особистості, під якою ро-
зуміється «сукупність знань, умінь, навичок, а також досвіду, що разом дає змогу ефек-
тивно провадити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язування 
проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виду діяльності» [12, 18]. 

Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з інформатики, на думку О. М. Спі-
ріна, насамперед «вимагає покласти в основу розроблення освітніх стандартів харак-
теристики, що відображають якісні результати освітнього процесу в термінах системи 
професійних компетентностей» 16]. Поряд із цим компетентнісний підхід у навчанні 
майбутніх фахівців з інформатики має передбачати формування в студентів та набуття 
ними відповідних компетентностей з основ інформатики.

Компетентностей не можна навчитись, компетентності не можна опанувати у ре-
зультаті навчання, яке не побудоване на творчих засадах. Компетентностей можна тіль-
ки набути у процесі індивідуального, продуктивного процесу розв’язування творчих 
задач. Такий підхід у навчанні реалізується через дослідницьку діяльність та виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань, через рефлексування яких набувається 
особистісна методологія творчої роботи. 

Отже, компетентність трактується як динамічна комбінація знань, вмінь і практич-
них навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 
вищої освіти [8]. 

На заняттях з дослідження операцій професійні компетентності можна формувати 
у три етапи:

• Підготовчий. Мета діяльності на даному етапі: формування узагальнених пред-
метних умінь. Студентам пропонуються завдання, виконання яких надасть можливість 
їм набути знань, умінь та навичок, володіння якими дасть змогу розв’язувати задачі ви-
щого рівня на наступних етапах (як правило, завдання теоретичного характеру).

• Основний. Розроблення творчих проектів з залученням знань з інших предметних 
галузей. Мета діяльності на даному етапі: розвиток дослідницьких та проектних умінь. 
На цьому етапі студентам пропонуються завдання творчого характеру.

• Закріплюючий. Моделювання життєвої ситуації. Мета діяльності на даному етапі: 
навчити застосовувати отримані знання та вміння в нестандартній життєвій ситуації.

Якщо компетентності – це обізнаність [4], то діяльність, дії не можуть бути ефек-
тивними, якщо вони не мають системного характеру, не відповідають вимогам повно-
ти й не спираються на фундаментальні знання [14].
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В умовах формування інформаційного суспільства, коли темпи науково-технічного 
прогресу різко зростають, досить складно забезпечити підготовку фахівців для негай-
ного включення їх у технологічний процес на виробництві або в системі освіти. Адже 
не можна точно передбачити стан технологій або системи освіти, досягнутий на момент 
випуску фахівця. Необхідно «навчати студента так, щоб він сам зміг швидко адапту-
ватися до змін, що відбуваються у технологічному розвитку галузі; дати йому знання, 
універсальні за своєю суттю, на основі яких фахівець зможе швидко зорієнтуватися у 
ситуації вирішення нових професійних задач» [18].

Вихід з цієї критичної ситуації в системі освіти полягає у фундаменталізації на-
вчання, що зумовлюється спрямованістю системи освіти на створення цілісного, уза-
гальнюючого знання, яке було б ядром всіх отриманих студентом знань, що поєднувало 
б одержувані в процесі навчання знання в єдину світоглядну систему.

Розглядаючи теоретико-методологічні основи фундаменталізації університетської 
освіти, О. В. Балахонов пропонує визначення фундаменталізації освіти як якісної змі-
ни вищої освіти на основі принципу її фундаментальності [2, 16–17]. О. Г. Ростовцева 
визначає фундаменталізацію освіти як «впровадження в навчальний процес теорій ви-
сокого ступеня узагальненості, що мають підвищену інформаційну ємність та універ-
сальну застосовність» [13, 13]. І. Ю. Асманова уточнює, що фундаменталізація освіти 
має відбуватися «не шляхом розширення навчальних планів за рахунок включення но-
вих дисциплін, міждисциплінарних теорій чи методологічних знань, а шляхом зміни 
способу вивчення ... дисципліни» [1, 168].

У сучасних умовах виникає необхідність формування у майбутніх фахівців не 
лише конкретних, а й узагальнених знань та вмінь. Такі знання та вміння, сформовані 
в процесі вивчення деякої дисципліни, потім вільно використовуються при вивченні 
інших дисциплін або у професійній діяльності. На думку О. Г. Ростовцевої, «фунда-
менталізації освіти сприятиме розгляд та використання міждисциплінарних зв’язків, 
науково-дослідна робота викладачів та студентів на стику фундаментальних та при-
кладних наук, введення природничо-наукових дисциплін у навчальні плани всіх спе-
ціальностей» [13, 13].

Використання міжпредметних зв’язків – це «вміння використовувати отримані зна-
ння та навички з однієї дисципліни при вивченні іншої. Фундаментальні знання ви-
значаються різними внутрішніми та зовнішніми зв’язками, в них розкривається зміст 
певної предметної галузі, саме формування таких знань неможливе без застосування 
мимовільного або довільного формування міжпредметних зв’язків» [7]. 

У процесі навчання майбутніх бакалаврів інформатики до фундаментальних дис-
циплін слід віднести перш за все філософські, інформатичні та природничо-матема-
тичні, а також дисципліни професійно-практичної підготовки. Володіння відповідними 
знаннями забезпечує можливість вивчення професійно орієнтованих дисциплін, що є 
тією основою, найбільш тривалою i стабільною в часі, на якій базується можливість 
подальшого професійного зростання фахівця.

Особливістю цих дисциплін є те, що в процесі їх вивчення формуються механіз-
ми пізнання й основи розуміння процесів і явищ навколишнього світу. Прагматична 
потреба застосування певного математичного апарату чи розуміння сутності деякого 
фізичного ефекту при виконані професійного завдання вимагає додаткового вивчення 
математичних i природничих дисциплін. 

О. Г. Смолянінова вказує на такий блок фундаментальних інформатичних дисци-
плін: «Теоретичні основи інформатики», «Програмування», «Дослідження операцій», 
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«Інформаційні системи», «Теорія алгоритмів», «Основи мікроелектроніки та архітек-
тура комп’ютерів» [15].

М. П. Лапчик, досліджуючи структуру та методичну систему підготовки фахівця 
з інформатики, вказує, що «важливе місце в ній займає математична компонента фун-
даментальної освіти, призначення якої: отримання освіти в галузі основ математики, 
математичного моделювання, відсутність якого робить неможливим застосування ін-
форматики для розв’язування прикладних задач; формування фундаментальних основ 
теоретичної (математичної) інформатики, що складають загальноосвітнє ядро цієї га-
лузі знань» [11].

Під фундаменталізацією навчання дослідження операцій розуміємо виокремлення 
у змісті дисципліни базових понять, фундаментальних теоретичних положень, концеп-
цій, ідей, що лежать в основі системоутворюючих знань і вмінь у галузі математичних 
та інформатичних дисциплін, реалізації міжпредметних зв’язків, забезпечення компе-
тентнісного підходу для підвищення рівня підготовки студентів, їх повноцінної діяль-
ності в інформаційному суспільстві.

Досягнення поставленої цілі фундаменталізації інформатичної освіти можливе 
через організовану цілеспрямовану педагогічну діяльність, що забезпечує реалізацію 
таких функцій: «опанування методологічно важливими та інваріантними знаннями, що 
мають довгий термін життя, необхідними для професійної діяльності фахівця в галу-
зі інформаційних технологій (методологічна функція); тісний зв’язок інформатичної 
освіти з професійною практичною діяльністю (професійно-орієнтувальна функція); 
розвиток творчої і пізнавальної активності та самостійності (розвивальна функція); роз-
виток методичних систем навчання інформатичних дисциплін з врахуванням перспек-
тив розвитку «економіки знань» та інформаційного суспільства (прогностична функ-
ція); системність засвоєння інформатичних дисциплін на основі глибокого розуміння 
сучасних стану та існуючих проблем інформатики (інтегративна функція)» [14].

У процесі навчання студентів першого курсу напряму підготовки «Інформатика» 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка виявлено їх 
свідому орієнтацію на серйозну роботу в галузі інформатики. Більшість з них почува-
ють себе впевнено під час роботи з популярними програмними середовищами і швидко 
виконують типові операції. Але необхідність відхилитися від звичних технологічних 
схем викликає труднощі. Починаються безсистемні спроби перебору доступних дій для 
отримання потрібного результату. Причина цього полягає в незнанні тих фундамен-
тальних теоретичних і технічних положень, на яких побудовані дані середовища. І в 
результаті практично неможлива системна побудова нового алгоритму.

Відбувається зміщення змісту знань в технологічну сторону. Це відбувається тому, 
що в реальних інформаційних процесах об’єктивно складно виділити явно та чітко кон-
кретні фундаментальні складові. 

Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців з інформатики відіграє використан-
ня сучасних засобів СКМ з метою фундаменталізації, різностороннього і ґрунтовно-
го вивчення відповідної предметної галузі, формування і пояснення необхідних при-
чинно-наслідкових зв’язків досліджуваних процесів і явищ, пізнання законів реальної 
дійсності. Провідна роль використання СКМ як засобу фундаменталізації навчання 
пов’язана з посиленням математичної складової в системі підготовки майбутніх фахів-
ців з інформатики, призначенням якої є: формування у студентів певного рівня матема-
тичної культури, наукового світогляду, розуміння сутності практичної спрямованості 
математичних дисциплін, оволодіння методами математичного моделювання, при цьо-
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му недостатній рівень математичної підготовки робить практично неможливим засто-
сування інформатики для розв’язування прикладних задач.

Одним із засобів фундаменталізації знань бакалаврів інформатики може бути ви-
користання СКМ для розв’язування різноманітних задач.

Виникають нові підходи до фундаменталізації навчання математичних та інформа-
тичних дисциплін, зокрема за рахунок створення, впровадження та використання елек-
тронних ресурсів сучасного інформаційно-освітнього середовища відкритої освіти та 
підготовки кадрів. Це забезпечується завдяки:

• об’єднання процесів створення та використання електронних ресурсів для підтри-
мування навчання і наукового дослідження у складі єдиного освітнього інформаційно-
освітнього середовища навчального закладу;

• реалізації інваріантності процесів надання та використання ресурсів єдиного ін-
формаційно-освітнього середовища залежно від мети, рівня навчання або навчального 
предмета і таким чином – створення можливості персоніфікованого доступу;

• створення умов для більш високого рівня уніфікації, стандартизації і підвищення 
якості електронних ресурсів, виявлення кращих зразків електронних освітніх ресурсів 
і більш масового їх застосування [18].

Висновки. Теоретичний аналіз чинних стандартів вищої освіти, навчальних про-
грам, підручників і посібників, монографій, дисертаційних досліджень, статей і мате-
ріалів науково-методичних конференцій з проблем фундаменталізації інформатичної 
освіти дав змогу розробити теоретичні засади використання систем комп’ютерної мате-
матики для навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики та зро-
бити такі висновки:

1. Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти на основі фун-
даменталізації навчання та компетентнісного підходу є необхідним етапом на шляху 
реформування системи освіти в Україні, а застосування компетентнісного підходу до 
розроблення галузевих стандартів вищої освіти створює умови для наближення освіти 
до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи 
освіти в цілому.

2. Використання СКМ є тенденцією розвитку комп’ютерно-орієнтованих методич-
них систем навчання математичних та інформатичних дисциплін, оскільки на їх основі 
вдається, в значній мірі, наблизитися до вирішення проблеми фундаменталізації знань 
майбутніх фахівців з інформатики, завдяки їх включенню в дослідницьку діяльність, 
моделюванню досліджуваних процесів і явищ, з’ясування сутності фундаментальних 
положень і понять математичних та інформатичних дисциплін, зокрема дослідженню 
операцій.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У статті аналізуються теоретичні положення філософії, соціології, психології, педагогіки, 
що утворюють підґрунтя для розробки концептуальних засад спілкування як специфічної форми 
взаємодії учасників педагогічного процесу, а також системоутворювальної основи контрольно-
рефлексивного етапу професійної підготовки магістрів соціальної роботи. Обґрунтовуються 
теоретичні передумови для розгляду спілкування, з одного боку, як сфери формування творчої 
індивідуальності студента, з іншого ‒ як сфери вияву результатів діяльності суб’єктів педаго-
гічного процесу. 

Ключові слова: професійна підготовка, магістр соціальної роботи, теоретичні основи, вза-
ємодія, форма взаємодії, спілкування, контрольно-рефлексивний етап.
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THEORETICAL GROUNDS OF COMMUNICATION 
IN TRAINING OF MASTERS OF SOCIAL WORK

The theoretical grounds of philosophy, sociology, psychology, pedagogy is the basis for evolution the 
conceptual foundations of communication as a specifi c form of interaction partners of educational process. 
Organized communication provides a set of processes that provide focused, coherent and coordinated 
interaction of the subject of pedagogical process. It aims to achieve their functional, operational and 
spiritual community. This allows you to develop individuality. Through the development of consciousness, 
thinking and regulatory structures changing status personality happening. The inner dialogue with itself, the 
development of self-consciousness is due compared themselves with others. The interest in the self and possi-
bilities appear. This is the basis of self-control. Analysis and discussion of individual experiences with others 
makes it is possible to clarify the meaning of individualized learned experience to implement correction 
acquired knowledge. This is the basis of mutual control. The need to put into practice the acquired knowledge 
and skills, adapt them to specifi c situations will appear in communication. This makes it possible to control 
and evaluate the effectiveness of the pedagogical process. Because of this, consider communication as 
the system basis of control refl ective stage of training Masters of Social Work. This allows us to consider 
communication as a basis for stage of control and refl ection in training of Masters of Social Work.

Key words: professional training, master of social work, the theoretical basis, the interaction, the 
form of interaction, communication, control and refl ective stage.

Ref. 13.

Светлана КОПЫЛОВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, социальной 

педагогики и социологии Херсонского государственного университета 
(Украина, Херсон) kopilova.sv@gmail.com



356   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В статье анализируются теоретические положения философии, социологии, психологии, 
педагогики, которые образуют основу для разработки концептуальных основ общения как спец-
ифической формы взаимодействия участников педагогического процесса, а также системообра-
зующего фактора контрольно-рефлексивного этапа профессиональной подготовки магистров 
социальной работы. Обосновываются теоретические предпосылки для рассмотрения общения, с 
одной стороны, как сферы формирования творческой индивидуальности студента, с другой – как 
сферы проявления результатов деятельности субъектов педагогического процесса.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, магистр социальной работы, теоретиче-
ские основы, взаимодействие, форма взаимодействия, общение, контрольно-рефлексивный этап.

Лит. 13.

Постановка проблеми. Застосування багатовимірного підходу до розгляду явищ 
дійсності (Ф. Лазарєв, 1988) [7] передбачає представлення соціально-педагогічної 
системи професійної підготовки магістрів соціальної роботи в єдності трьох підсис-
тем (інтервалів): організації, управління, спілкування [3]. Організацію на орієнту-
вальному етапі спрямовано на зменшення різноманітності об’єкта, що, з одного боку, 
утворює передумови для забезпечення ефективності управління, з іншого – певним 
чином обмежує можливості творчого розвитку особистості. Сформованість творчих 
якостей у професіонала в галузі соціального захисту, що ґрунтується на загально-
людських цінностях і моралі, соціальному мисленні, неможлива без включення осо-
бистості в діяльність, де студенту відведено роль суб’єкта. На пізнавально-перетво-
рювальному етапі через управління це стає можливим завдяки цілеспрямованому по-
ступовому переведенню студента в такий стан, де він сам виступає для себе об’єктом 
(тобто, мова йде про самоуправління). Значні можливості розвитку надає людині 
спілкування. Реалізація спілкування передбачає збільшення різноманітності з метою 
розвитку творчої індивідуальності фахівця. Ґрунтуючись на положеннях принципу 
додатковості, для досягнення кінцевої мети – розвитку творчої індивідуальності ‒ 
взаємодія учасників педагогічного процесу на контрольно-рефлексивному етапі має 
бути реалізована через спілкування.

Аналіз досліджень. Спілкування як багатоаспектний феномен стало предметом до-
слідження у різних науках. Філософський аспект спілкування представлений у працях 
Г. Буша, Л. Бушуєвої, М. Кагана. Соціологічні аспекти спілкування розкриті С. Каре-
повою, Дж. Мідом та іншими вченими. А. Бодальов, В. Брушлинський, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, Б. Паригін розглядають спілкування з позицій психології. У педагогічній 
науці проблемі спілкування присвятили свої дослідження В. Кан-Калик, М. Лисина, 
А. Мудрик. Педагогічний аспект дослідження спілкування передбачає розгляд типових 
утруднень, які виникають у цьому процесі; питання виховання та навчання, пов’язані 
з контактами учителя та дітей; системи оволодіння прийомами комунікації у навчанні 
та вихованні. Л. Фрідман зазначає, що особиста участь школярів у застосуванні різних 
видів діяльності має бути розширена; навчальна діяльність повинна здійснюватися в 
міжособистісному спілкуванні [12]. Проте відсутність системного розгляду спілкуван-
ня в контексті досягнення педагогічних цілей унеможливлює розробку технологічних 
аспектів його реалізації у процесі професійної підготовки магістрів соціальної роботи.
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Мета статті: на основі комплексного аналізу сутності й функцій спілкування ви-
явити теоретичні основи спілкування як специфічного педагогічного процесу, а також 
системоутворювальної основи контрольно-рефлексивного етапу професійної підготов-
ки магістрів соціальної роботи. 

Завдання: 1) уточнити сутність спілкування як педагогічного феномену; 2) узагаль-
нити теоретичні положення щодо спілкування, представлені в філософських, соціоло-
гічних, психологічних, педагогічних дослідженнях; 3) обґрунтувати роль спілкування у 
професійному творчому розвитку особистості соціального працівника.

Виклад основного матеріалу. Словники надають різні визначення спілкування. 
У Новітньому філософському словнику спілкування визначається як процес, що від-
бувається між людьми (суб’єкт-суб’єктне відношення) та характеризує базову потре-
бу людини ‒ бути включеною у соціум та культуру [9]. У педагогіці спілкування ви-
значається як взаємодія двох або більше людей з метою встановлення та підтримання 
міжособистісних відношень, досягнення результату спільної діяльності. У навчальній 
діяльності студентів виникають ситуації, що вимагають узгодження дій, прояву добро-
зичливого ставлення до партнера, вміння відмовитися від особистих бажань заради до-
сягнення спільної мети [11]. Цілком погоджуємося щодо розгляду спілкування як виду 
взаємодії, проте тлумачення його мети потребує уточнення.

О. Леонтьєвим спілкування розглядається як система цілеспрямованих та умотиво-
ваних процесів, які забезпечують взаємодію людей у колективній діяльності, реалізу-
ють суспільні та особистісні відношення та використовують специфічні засоби, перш 
за все, мову [8]. Автором виділяються два аспекти спілкування: інтеракція й перцепція 
(поза увагою залишився комунікаційний аспект). Якщо під колективом розуміти групу 
осіб, поєднаних спільною працею, навчанням, загальними інтересами [10], таке визна-
чення є цілком обґрунтованим. Проте, на нашу думку, діяльність краще характеризува-
ти як спільну, адже, будь-яка колективна діяльність є спільною, але не кожна спільна 
діяльність може бути позначена як колективна.

Енциклопедичний словник із психології та педагогіки визначає спілкування як про-
цес взаємного впливу людей або груп на свідомість, ціннісні орієнтації, установки та 
поведінку один одного, через який відбувається взаємне узгодження дій, посилюється 
ефективність дій індивідів та груп, що беруть участь у взаємодії [13]. Спілкування є 
таким процесом взаємодії людей, у якому особи, що беруть у ньому участь, здійснюють 
більш або менш сильний вплив на наміри, думки, стани й почуття один одного [12]. На-
явність взаємного впливу людей або груп є одною з ознак спілкування як самостійної 
діяльності. Виділений предмет впливу переконує в багатогранності феномену спілку-
вання: зміна свідомості, ціннісних орієнтацій, установок і поведінки мають відповіда-
ти різним ситуаціям спілкування. Узгодження дій посилює ефективність взаємодії, що 
свідчить про регулятивну функцію спілкування.

Різниця в тлумаченні поняття «спілкування» зумовлена тим, що у визначеннях роз-
криваються різні ознаки, сторони об’єкта, у тому числі: мета (установлення та підтри-
мання міжособистісних відношень, досягнення спільності), предмет (взаємодія), зміст 
(взаємне узгодження дій), специфічні ознаки діяльності (вплив на предмет), специфічні 
ознаки спілкування як діяльності (наявність потреби людини бути включеною у соціум 
та культуру), результат (посилення ефективності спільних дій). 

Спілкування може бути розглянуто як процес, умова або спосіб актуалізації відно-
шень (суспільних, міжособистісних, самовідношення). До того ж спілкування розгляда-
ється як умова і складова частина іншої, не комунікативної діяльності або як самостійна 
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діяльність. Все це зумовлює неоднозначність розуміння цього феномену, а, отже, необ-
хідність уточнення відповідно до конкретної ситуації: розгляду спілкування відносно 
різних етапів педагогічного процесу, зокрема, підготовки магістрів соціальної роботи.

На важливу роль спілкування у професійному творчому розвитку особистості вка-
зують учені, проте різними є способи досягнення мети. І. Кан-Калик доводить, що 
формування творчої індивідуальності педагога можливе через засвоєння основ педаго-
гічного спілкування [6, с.5]. Вираження глибинних якостей суб’єкта, у тому числі, ак-
тивності, здатності породжувати нові смисли¸ долаючи стереотипність репродуктивної 
поведінки, можливе через імпровізаційний характер спілкування [9]. Отже, саме спіл-
кування забезпечує інтегративний вплив на творчий розвиток особистості, дозволяючи 
досягти стратегічного рівня педагогічних цілей, що передбачає розвиток професійно-
го творчого потенціалу особистості. Спілкування як форма міжсуб’єктної взаємодії не 
тільки впливає на результат спільної продуктивної діяльності у напрямі підвищення її 
ефективності, а й забезпечує вплив на найвищі підструктури особистості – свідомість, 
ціннісні орієнтації, установки, ‒ що, у свою чергу, забезпечує формування її регулятив-
них структур і актуалізує процеси самоорганізації й самоуправління. 

Теоретичним підґрунтям розгляду спілкування в якості системоутворювальної 
основи контрольно-рефлексивного етапу професійної підготовки магістрів соціальної 
роботи є положення філософії, культурології, соціології, психології, педагогіки. 

Філософський аспект розгляду спілкування, насамперед, стосується теоретичного 
осмислення структури спілкування та його зв’язку з цілісною картиною суспільного 
буття, духовного виробництва, форм його прояву й ролі в житті особистості, історії 
суспільства, розвитку культури. Спілкування розглядається як процес актуалізації сус-
пільних відношень, перетворення їх з віртуальної в реальну форму, що забезпечує їх 
розвиток.

Аналіз спілкування представлений у дослідженнях проблеми міжкультурного діа-
логу (В. Біблер, М. Бахтін). Різноманітність культур зумовлює неможливість їх зведен-
ня одна до одної і тим самим актуалізує потребу у спілкуванні, де кожна історично й 
географічно існуюча культура може представити резерви у розвитку завдяки спілкуван-
ню, «дискусії» з іншими культурами. Це створює можливості для вироблення власного 
бачення на основі відтворення інших способів розуміння, що дозволяє поступово фор-
мувати повагу до інших точок зору, усвідомлення багатогранності векторів культурного 
розвитку. М. Бахтін писав: «Істина не народжується і не існує в голові окремої людини, 
вона народжується між людьми, що сумісно шукають істину, у процесі їх діалогічного 
спілкування» [1, 318]. Хоча у філософському контексті мова йде про найвищий рівень 
комунікативної взаємодії – культури в цілому, на рівні міжособистісного спілкування 
теж відбувається розвивальний вплив завдяки взаємозбагаченню особистісно-про-
фесійного досвіду на основі діалогу індивідуальностей. З урахуванням специфічного 
культурного й соціального досвіду, присвоєння студентами науково-гуманітарного й 
професійно-практичного знання приводить до зіткнення різних способів розуміння со-
ціального й професійного досвіду, що в діалогічній ситуації посилює не тільки само-
стійну розумову активність, а рефлексивні процеси.

М. Каган у філософському аспекті ставить проблему аналізу системи суб’єкт-
об’єктних відношень і, відповідно, питання міжсуб’єктної взаємодії в цій системі 
суб’єктно-об’єктних відношень [5]. Представляє інтерес дослідження становлення 
спілкування в філогенезі та онтогенезі, що дозволяє наблизитися до розуміння техноло-
гічних основ реалізації спілкування у педагогічному процесі.
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Соціологічний аспект розгляду спілкування передбачає вивчення внутрішньої ди-
наміки структури суспільства та її взаємозв’язку з процесами спілкування. Також у со-
ціології досліджується роль спілкування в діяльності соціальної групи. Представляють 
інтерес положення концепції рольової поведінки Дж. Міда [4]. Автором досліджуються 
механізми діяльності, яка розгортається в умовах співпраці між людьми. Відправним 
пунктом розгляду є не індивід, а процес символічної взаємодії індивідів у суспільстві, 
що розуміється як «система комунікацій та міжособистісних відношень». Для органі-
зації взаємодії люди мають інтерпретувати значення повідомлень та наміри інших. Це 
здійснюється за допомогою процесу (за Дж. Мідом, ‒ «прийняття ролі»), що передбачає 
постановку індивідом себе на місце людини, з якою здійснюється спілкування. Через 
прийняття ролі індивіди розвивають «самість», тобто здатність уявляти себе в якос-
ті об’єктів своєї власної думки, що забезпечує перетворення зовнішнього соціального 
контролю в самоконтроль. Дж. Мід розрізняє два аспекти формування самості: Я – це 
те, що я думаю про інших і про себе – мій внутрішній світ; Мене – це те, що, на мою 
думку, про мене думають інші, це моя зовнішня соціальна оболонка, як я її собі уявляю. 
Індивід розвиває самосвідомість, коли він бачить себе так, як його бачать інші. Поняття 
самості не є вродженим, його походження цілком соціальне [4]. Самість є результатом 
самовідношення, тобто ставлення особистості до власного «Я». Специфічним є підхід 
до діяльності спілкування як до процесу взаємодії, а не до відношень «суб’єкт-об’єкт». 
Дані положення є основою для виділення предмету спілкування – взаємодії, варіантами 
якої є не тільки комунікація та міжособистісні відношення, а й соціальні відношення, 
які реалізуються й формуються у спільній продуктивній діяльності, а також самовідно-
шення.

У психології спілкування досліджується в його становленні й динаміці, аналізу-
ються механізми та засоби в контексті діяльності. Спілкування розглядається як один 
із факторів психічного та соціального розвитку особистості, досліджується вплив со-
ціальної взаємодії на психічний розвиток його суб’єктів (Б. Ананьєв, Є. Божович, 
А. Брушлинський, Л. Виготський, П. Гальперін, Я. Коломинський, О. Леонтьєв, В. Мя-
сищев, Ж. Піаже). Міжособистісне спілкування розглядається як фактор розвитку пси-
хічних процесів, психічних властивостей, а також особистості в цілому. З психологічної 
точки зору, спілкування виступає як механізм розвитку особистості через розвиток са-
мосвідомості та мислення. 

У теорії Л. Виготського соціальна ситуація розглядається як джерело розвитку: 
«будь-яка функція у культурному розвитку дитини з’являється двічі, у двох планах, 
спочатку соціальному, потім – психологічному, спочатку між людьми як категорія ін-
терпсихічна, потім всередині дитини як категорія інтрапсихічна». Усі вищі психічні 
функції людини спочатку формуються як зовнішні, тобто такі, в реалізації яких бере 
участь не один, а як мінімум два суб’єкти. Уявлення та поняття людина виробляє спо-
чатку у процесі спілкування з іншими людьми, що дає можливість запуску внутрішньо-
го діалогу із самою собою. Інтеріоризація діалогу стає джерелом розумової активності 
та набуття суб’єктивного смислу, що дозволяє засвоєному досвіду стати внутрішнім 
надбанням. Спілкування з однолітками, порівняння себе з іншими при наявності роз-
винених пізнавальних можливостей приводить до того, що важливим змістом їхнього 
психічного розвитку стає розвиток самосвідомості. Виникає інтерес до власної осо-
бистості, своїх можливостей та їх оцінки. Складається відносно стійка самооцінка 
та заснований на ній рівень домагань [2]. Для уточнення індивідуалізованого смислу 
важливо знову вивести діалог назовні, тобто екстеріоризувати. Аналіз і обговорення 
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індивідуального досвіду з іншими дає можливість через взаємооцінювання забезпечити 
збагачення й розвиток набутих знань. У процесі навчання студент здійснює рух не тіль-
ки «ззовні-всередину» (інтеріоризація), а й «зсередині-назовні», створюючи самих себе 
як рівноправних співбесідників. Розвиток особистості забезпечується завдяки єдності 
процесів інтеріоризації й екстеріоризації. Можна припустити, що цей механізм діє не 
тільки стосовно пізнавальних процесів, але й стосовно організації та управління. За-
вдяки спілкуванню створюються умови для переходу від організації спільної діяльності 
до рефлексії (як процесу внутрішнього упорядкування особистісних смислів) і у по-
дальшому ‒ до самоорганізації як зовнішнього прояву соціальної поведінки. Те ж саме 
відбувається і стосовно управління: від взаємоуправління у процесі спільної діяльності 
до саморегуляції (як внутрішнього процесу) і у подальшому ‒ до самоуправління як зо-
внішнього прояву здатності управляти власною діяльністю.

Рішення проблеми педагогічного спілкування здійснюється в аспекті розгляду його 
як фактору розвитку особистості (А. Бодальов, М. Лисина, А. Мудрик), складової пе-
дагогічної майстерності (І. Зязюн, В. Кан-Калик), елемента пізнавальної діяльності 
(Ю. Громико, В. Мінова). У першому випадку, переважно досліджується проблема он-
тогенезу спілкування, а саме ‒ його вплив на розвиток психіки дошкільників, розвиток 
спілкування у них, а також виховний вплив спілкування. У другому випадку, науковця-
ми розглянуті сутність, структура і технологія побудови професійного педагогічного 
спілкування. У третьому випадку, спілкування розглядається в контексті миследіяльніс-
ної педагогіки, а саме ‒ розвитку її технологій (В. Мінова, Ю. Громико), положення якої 
сконцентровані на перцептивній складовій спілкування, тобто процесах сприйняття та 
розуміння. Спілкування охоплює більш широкий зміст взаємодії, що не знайшло відо-
браження у наукових пошуках педагогів.

Наукові здобутки філософської, соціологічної, психологічної наук є передумовою 
для розгляду спілкування як системоутворювальної основи контрольно-рефлективного 
етапу професійної підготовки магістрів соціальної роботи, адже спілкування відіграє 
визначальну роль в актуалізації рефлексії, взаємо- й самооцінювання. Але цей аспект 
поки що не знайшов концептуального втілення. У педагогіці відбувається поступовий 
перехід від розгляду спілкування як фактору розвитку психіки тих, хто навчається, до 
розвитку зв’язків та відношень як основи процесів самоорганізації й самоуправління. 
Існують теоретичні передумови для розгляду спілкування, з одного боку, як сфери фор-
мування творчої індивідуальності студента, з іншого ‒ як сфери вияву результатів ді-
яльності суб’єктів навчання. В умовах спілкування виникає необхідність застосовувати 
на практиці здобуті знання, уміння та навички, пристосовувати цей досвід до конкрет-
них ситуацій, що дозволяє здійснити контроль і оцінити результативність педагогічного 
процесу. 

Висновки. Організоване спілкування передбачає сукупність процесів, що забез-
печують цілеспрямовану, упорядковану й узгоджену взаємодію суб’єктів педагогічно-
го процесу, спрямовану на досягнення ними функціонально-операційної й духовної 
спільності та розвиток на цій основі індивідуальної якості кожного. Діяльність спіл-
кування слід розглядати як процес взаємодії, а не відношення «суб’єкт-об’єкт». Пред-
метом спілкування є взаємодія, варіантами якої у педагогічній системі є не тільки ко-
мунікація (реалізація прямого й зворотного зв’язку між суб’єктами) та міжособистіс-
ні відношення, а й соціальні відношення, які реалізуються у спільній продуктивній ді-
яльності, а також самовідношення. Спілкування спрямоване на досягнення спільності 
діючих суб’єктів, а його змістом є організація зв’язку між суб’єктами педагогічного 
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процесу, взаємне узгодження дій, реалізація міжособистісних відношень. Це забез-
печує посилення ефективності спільних дій, реалізацію розвивального впливу. Зміна 
стану особистості здійснюється через розвиток самосвідомості, мислення, а також ре-
гулятивних структур. Механізм трансформаційного впливу спілкування представляє 
єдність процесів екстеріоризації та інтеріоризації: від спілкування у спільній продук-
тивній діяльності до рефлексії, організації набутого досвіду, утворення суб’єктивного 
смислу дії, і знову ‒ до діалогу для розвитку й уточнення індивідуалізованого смислу, 
зміни й збагачення набутих знань. Розвивальний вплив спілкування забезпечує зміни: 
1) на рівні особистості: порівняння себе з іншими дає можливість запуску внутріш-
нього діалогу з самим собою, розвитку самосвідомості на основі виникнення інтересу 
до власної особистості, своїх можливостей та їх оцінки (це стає основою самоконтро-
лю); аналіз та обговорення індивідуального досвіду з іншими дає можливість уточ-
нення індивідуалізованого смислу засвоєного досвіду, здійснення корекції набутих 
знань, тобто реалізує функцію взаємоконтролю; 2) на рівні відношень з іншими: фор-
мування поваги до інших точок зору, партнерських стосунків, ставлення до іншого як 
до суб’єкта, тобто створює передумови для суб’єкт-суб’єктних відношень; 3) на рівні 
суспільних відношень: народження істини, збагачення й розвиток набутих знань, що 
є основою розвитку суспільства.

Здійснені у статті узагальнення є основою для розробки педагогічних умов реаліза-
ції спілкування на контрольно-рефлексивному етапі професійної підготовки магістрів 
соціальної роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ДО РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

У статті проаналізовано різні моделі соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та мо-
лоддю, визначено її сутність та особливості в умовах різних соціокультурних осередків, а також 
наведено ефективні засоби допомоги дезадаптованим дітям та молоді; розкрито основні ком-
поненти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптова-
ними дітьми та молоддю; виділено її специфіку в умовах освітньо-виховного середовища вищого 
навчального закладу; наведено систему критеріїв та показників вимірювання рівня професійної 
готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молод-
дю у різних соціокультурних середовищах.

Ключові слова: фахівець соціальної сфери, дезадаптовані діти, професійна готовність.
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FEATURES OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 
SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE DURING THE WORK WITH 

MALADJUSTED CHILDREN AND YOUTH

The article analyzes the different models of social work with maladjusted children and youth and 
determines its nature and characteristics in different socio-cultural environment, also specifi es an ef-
fective means of helping maladjusted children and young people, allowing through the organization of 
phased socio-pedagogical work to create conditions for reducing the number of cases of maladjusted 
behavior; disclosed the main components of the professional training of future specialists of social sphere 
to work with maladjusted children and youth (help in the realization of pupils of their own «I», pedagogi-
cal support of pupils, promoting success in any occupation meaningful for pupils, setting prospects of a 
happy life, providing a concrete example of possibility of decent life); on the basis of generalization of 
experience of working with maladjusted children and youth determines the conditions of preparation of 
the future specialists of social sphere and develops a system of criteria and indicators for their profes-
sional preparedness in specifi ed activity: a humanistic orientation of the person (humanistic worldview, 
humanistic behavior, participation in charitable activities); felicitological capacity (the ability to be a 
happy person, the ability to transmit felicitological ability to others); ethical readiness (awareness of the 
need to respect the rules of behavior, tolerance towards manifestations by children of maladjusted behav-
ior, pedagogical tact); social activity (charisma, organizational and communication skills, participation 
in volunteer activities).

Key words: specialist of social sphere, maladjusted children, professional readiness.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К РАБОТЕ С 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

В статье проанализированы различные модели социальной работы с дезадаптированными 
детьми и молодежью, определены ее сущность и особенности в условиях различных социокультурных 
центров, а также приведены эффективные средства помощи дезадаптированным детям и мо-
лодежи; раскрыты основные компоненты профессиональной подготовки будущих специалистов 
социальной сферы к работе с дезадаптированными детьми и молодежью; выделено ее специфику 
в условиях образовательно-воспитательной среды высшего учебного заведения; приведена сис-
тема критериев и показателей измерения уровня профессиональной готовности будущих специ-
алистов социальной сферы к работе с дезадаптированными детьми и молодежью в различных 
социокультурных средах. 

Ключевые слова: специалист социальной сферы, дезадаптированные дети, профессиональ-
ная готовность.

Лит. 7.

Постановка проблеми. У зв’язку зі змінами, що відбулися у всіх сферах життя 
суспільства на початку ХХІ ст., процес підготовки фахівців у сучасних умовах теж по-
требує врахування новітніх тенденцій. На сучасному етапі розвитку нашої держави, що 
характеризується загостренням кризових явищ у багатьох сферах, зростанням різно-
манітних соціальних відхилень у поведінці, актуальною соціальною проблемою є під-
готовка фахівців, здатних забезпечити ефективне надання соціально-педагогічної допо-
моги дезадаптованим дітям та молоді. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми підготовки майбутніх фахів-
ців до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю показав, що теоретико-методоло-
гічні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів розроблено О. Бес-
палько, І. Звєрєвою, А. Капською, Г. Лактіоновою, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченком 
та ін.; окремі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до озна-
ченого виду діяльності розкрито у працях М. Васильєвої, О. Денисюка, О. Михайленко, 
Л. Ткаченко, Т. Шанскової, О. Остапчук, Г. Першко, Т. Лесіної, О. Гуренко, І. Фірсової, 
О. Яворської, І. Доброскок, З. Фалинської, О. Лісовець, Н. Максимовської, Л. Пундик, 
О. Луганцевої, Є. Сєдова та ін. Питання професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою розглянуто в робо-
тах О. Чусової, О. Тютюнник, Р. Новгородського. Особливості різних видів соціальної 
допомоги дезадаптованим дітям та молоді в Україні та за кордоном визначено у робо-
тах В. О. Алексеєвої, І.В. Братуся, С. В. Коношенко, Л. М. Костриці, В. І. Ніколаєвої, 
Ж. В. Петрочко, Н. П. Пихтіної, О. А. Селіванової, В. В. Тесленко, Н. Є. Щуркової. Те-
оретичні основи загальної та спеціальної професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів та працівників до означеного виду діяльності визначено у працях О. В. Біло-
ліпцевої, Л. В. Горбань, О. Г. Карпенко, А. Є. Кулікової, М. О. Малькової, Л. І. Міщик, 
Р. В. Чубук. Разом з тим, попри велику різноманітність дослідницьких праць, проблема 
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визначення специфічних особливостей професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми в умовах освітньо-виховного середови-
ща є недостатньо розробленою. 

Мета статті – визначення специфічних компонентів професійної готовності май-
бутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю в 
умовах освітньо-виховного середовища. Завданнями статті є: визначення сутності та 
особливостей у роботі з попередження та подолання дезадаптацій у дітей та молоді, 
аналіз та узагальнення досвіду соціально-педагогічної діяльності з дезадаптованими 
дітьми та молоддю у різних освітньо-виховних осередках та розробка критеріїв та по-
казників професійної готовності майбутніх фахівців до роботи в означеному напрямі.

Виклад основного матеріалу. У науковій соціально-педагогічній літературі до-
слідниками запропоновано різні моделі систем роботи з дезадаптованими дітьми та мо-
лоддю. Так, модель системи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими під-
літками в умовах індустріального регіону, яку запропоновано С. В. Коношенко, пред-
ставлено у вигляді чотирьох взаємопов’язаних блоків( мотиваційно-цільового – забез-
печує визначення мети та завдань реабілітації; координаційно-управлінського – сприяє 
виявленню суб’єктів реабілітаційного процесу; змістовно-організаційного – забезпечує 
вибір напрямів та етапів реабілітаційної діяльності, а також організацію змістовних 
реабілітаційних комплексів, які підсилюють вплив інших факторів соціалізації та за-
безпечують утворення реабілітаційного соціалізуючого простору в умовах індустріаль-
ного регіону; контрольно-аналітичного – слугує визначенню ефективності проведеної 
роботи), що є складовими частинами реабілітаційного процесу та мають виконуватися 
у зазначеній послідовності [4, 23]. Автор пропонує в реабілітаційній роботі з дезадапто-
ваними підлітками виділяти такі етапи: діагностичний; розробка плану реабілітаційної 
роботи; реалізації плану реабілітації; контрольно-аналітичний; перспективне плануван-
ня подальшої реабілітаційної роботи. Дослідник виділяє чотири групи взаємозалежних 
причин, що спричиняють дезадаптацію [4, 33]: 1) індивідуальні психічні відхилення в 
розвитку (порушення мотиваційної сфери особистості; аномалії психічного розвитку в 
дитячому віці; несформованість способів соціально прийнятного поводження); 2) інди-
відуальні соматичні проблеми (хронічні захворювання; органічні поразки центральної 
нервової системи; інвалідність; відставання у фізичному розвитку); 3) соціальні причи-
ни позашкільного характеру (порушення прав дитини; відсутність опіки з боку дорос-
лих; залучення до протиправних учинків; бідність родини тощо); 4) соціальні шкільні 
проблеми ( несприятливий психологічний клімат у класі; низький соціальний статус ди-
тини у класі; невисокий рівень навчання та виховання в освітній установі; розрізненість 
чи відсутність дій суб’єктів освітнього процесу стосовно дезадаптованих вихованців. 

В. О. Алексеєва, Л. М. Костриця узагальнили досвід практичної роботи соціаль-
ного педагога з дезадаптованими дітьми та молоддю, визначили специфіку соціаль-
но-педагогічної діяльності з: клієнтами агресивної та конфліктної поведінки; дітьми 
алкозалежних батьків та криміногенних сімей [1]. Авторами доведено, що згідно з 
V-подібною кривою Я. Кіма процес соціальної адаптації до суспільних змін передба-
чає проходження трьох етапів [1, 10]: 1) радісне піднесення в очікуванні кращих змін; 
2) переживання фрустрації та депресії, викликаних нездатністю впоратися з невизна-
ченими та тяжкими ситуаціями; 3) повернення відчуття власної сили та впевненості, 
здатності до дій у нових умовах), – які нажаль не всі можуть подолати, особливо ті, в 
кого є брак особистісних чи соціальних ресурсів, що і зумовлює появу великої кількос-
ті дезадаптованих осіб, яким потрібна професійна допомога. Дослідники визначають, 
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що «соціальні відхилення і соціальна дезадаптація підлітків і молоді супроводжується 
деформацією їхніх соціальних зав’язків, категоричним відчуженням від сім’ї і школи» 
[1, 16], а для подолання цього автори пропонують «реалізувати комплекс соціально-
педагогічних заходів, спрямованих як на оздоровлення ситуації та умов у школі, сім’ї, 
так і на індивідуальну психолого-педагогічну корекцію особистості з девіантною пове-
дінкою» [1, 17]. Також автори зазначають, що загальну систему соціальної реабілітації 
дітей і підлітків можна представити так – «від девіантної поведінки через соціальну ре-
абілітацію до соціальної адаптації особистості: етап «Діагностика» 4 – 10 тижнів; етап 
«Реабілітація» 9-10 місяців; етап «Узагальнення» за рік від початку роботи здійснити 
аналіз результатів соціально-педагогічного впливу» [1, 21]. Дослідники наводять ігрові 
методики, та вправи, що допомагають у ознайомленні з конструктивними прийомами 
розв’язання конфліктних ситуацій, програму соціально-психологічного тренінгу з про-
філактики ускладненої поведінки, методику роботи з дітьми алкоголіків, корекційну 
програму «Я і світ довкола» для занять з неповнолітніми, які скоїли злочини.

О. В. Безпалько побудовано структурно-функціональну модель організації соціально-
педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді [3, 17] та 
у ході дослідно-експериментальної роботи доведено, що соціально-педагогічна робота 
з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді має бути спрямована на «на-
дання соціальних послуг, впровадження необхідних соціально-педагогічних технологій 
та форм роботи, які зможуть забезпечити в умовах кожної громади[3, 24–25]: соціально-
правовий захист, соціальну профілактику, соціальну реабілітацію , соціально-культурну 
анімацію, соціально-педагогічну підтримку дітей та учнівської молоді, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. Автором доведено, що результативність соціально-педа-
гогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді обумовлюється 
[3, 32]: перш за все її ресурсним забезпеченням, наявні ресурси можуть бути доповне-
ні залученими ресурсами, а також потенціалом неурядових організацій. О. В Безпалько 
розроблено концепцію соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у 
територіальній громаді, що базується на [3, 34]: 1) принципах (соціально-політичні; ор-
ганізаційно-управлінські; діяльнісно-функціональні); 2) механізмах (адміністративно-по-
літичний, нормативно-правовий, організаційний, науково-методичний та економічний); 
3) критеріях (дієвості, інноваційності, залученості, комплексності) роботи.

У контексті загальної теорії соціальної адаптації, стосовно якої це процес активного 
пристосування індивіда до умов соціального середовища, відомий український науко-
вець О. В. Безпалько зауважує, що «важливим компонентом соціальної адаптації є узго-
дженість оцінок, особистих можливостей і домагань індивіда з цілями та цінностями 
соціального середовища» [2, 21], також автор зазначає, що «важливу роль у процесі 
соціальної адаптації відіграє адаптаційний потенціал людини, який можна визначити 
як ступінь можливостей особистості ввійти в нові умови соціального середовища або 
в умови, що постійно змінюються. Адаптаційний потенціал пов’язаний з адаптивною 
підготовкою особистості, тобто тими уміннями та навичками пристосування, які ін-
дивід набуває в процесі життєдіяльності» [2, 21]. Враховуючи вищезазначене, вважає-
мо необхідним у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 
до соціально-адаптаційної діяльності з дітьми та молоддю ввести тренінгові заняття 
«Практика соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю» в 
межах соціально-педагогічної практики у загальноосвітніх навчальних закладах та со-
ціальних службах на четвертому курсі, які здійснюють методисти-працівники соціаль-
них служб та соціально-психологічних служб освітніх установ партнерської мережі.
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У дослідженні В. В. Тесленко розроблено регіональну модель соціально-педаго-
гічної підтримки дітей з обмеженими можливостями у промисловому регіоні, а та-
кож відповідна регіональна програма, що передбачала диференціацію та індивідуалі-
зацію роботи з реабілітації та соціальної адаптації хворих дітей, що сприяє розвитку 
суб’єктності особистості дитини та її самореалізації [6, 34–35]. Автором розроблено ме-
ханізм реалізації програми (соціально-педагогічна діагностика дитячого і молодіжного 
середовища; виявлення мети та пріоритетних напрямів роботи; розробка стратегічних 
і тактичних заходів, а також визначено, що «центральним ланцюгом цільової підготов-
ки та перепідготовки фахівців щодо здійснення соціально-педагогічної підтримки має 
бути формування спеціальної професійної компетентності, яка містить три компоненти 
(соціокультурний, предметний, професійно-суб’єктний)» [6, 36], які розглядаються як 
комплекс психолого-педагогічних умов, що забезпечують розвиток змістовного, осо-
бистісного та операційно-процесуального компонентів, а навчання фахівців здійсню-
ється за модульною системою (7 модулів: реабілітаційно-виховний, комунікативний, 
дидактично-реабілітаційний, психодидактичний, культурно-просвітницький, психоло-
го-технічний, лінгвістичний) та за групами фахівців.

Отже, узагальнення ідей вищезазначених авторів дозволило виокремити, що осно-
вними компонентами у роботі фахівців з дезадаптованими дітьми та молоддю, що ви-
значають рівень їхньої компетенції є: 1) у реабілітаційній роботі за С. В. Коношенком 
(мотиваційно-цільовий; координаційно-управлінський; змістовно-організаційний; 
контрольно-аналітичний), що є складовими частинами реабілітаційного процесу та 
мають виконуватися у зазначеній послідовності; 2) у роботі з агресивними та конфлік-
тними дітьми та молоддю за В. О. Алексеєвою та Л. М. Кострицею (діагностичний, 
реабілітаційний, адаптаційний); 3) у роботі з дітьми та молоддю у територіальній гро-
маді за О. В. Безпалько (соціально-правовий захист, соціальна профілактика, соціальна 
реабілітація, соціально-культурна анімація, соціально-педагогічна підтримку дітей та 
учнівської молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах); 4) у роботі з со-
ціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями у промисловому 
регіоні за В. В. Тесленко (соціокультурний, предметний, професійно-суб’єктний), які 
розглядаються як комплекс психолого-педагогічних умов, що забезпечують розвиток 
змістовного, особистісного та операційно-процесуального компонентів професійної 
готовності через навчання фахівців за 7 модулями: реабілітаційно-виховний, комуні-
кативний, дидактично-реабілітаційний, психодидактичний, культурно-просвітницький, 
психолого-технічний, лінгвістичний).

Аналіз досліджень Н. Щуркової показав, що автор категорично заперечує вживання 
в соціально-педагогічній практиці таких термінів як: «важка», «занедбана», «нестан-
дартна», «девіантна» дитина, пропонуючи замінити їх «дітьми з ускладненою поведін-
кою», як такими, поведінка яких «постійно відхиляється від соціальних та культурних 
норм життя» [7, 40]. Автор стверджує, що «неблагонадійний соціально-психологічний 
клімат у школі створює умови для порушень елементарних норм життя, культивування 
низької культури й проповідування квазіцінностей» [7, 42], тому важливим елементом у 
професійній діяльності соціального педагога дослідниця виділяє формування соціаль-
но-психологічного клімату. Цілком поділяємо позицію автора та вважаємо потрібним у 
процесі підготовки майбутніх фахівців проведення комплексу занять, що дозволяють 
не тільки сформувати розуміння необхідності використання в процесі їхньої роботи з 
дезадаптованими дітьми та молоддю відповідних термінів, а й розвиток специфічних 
професійних умінь організації роботи з зазначеною категорією клієнтів.
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У індивідуальній роботі соціального педагога з дітьми з ускладненою поведінкою 
автор виділяє такі обов’язкові компоненти [7, 45]: допомога в усвідомленні вихованцем 
власного «Я» у реальному житті; педагогічна підтримка вихованця; сприяння успішній 
діяльності у будь-якій значущій для вихованця справі; визначення перспективи щасли-
вого життя як деякого образу бажаного майбутнього, як узагальненої картини гідного 
людини життя; пред’явлення конкретного прикладу можливого гідного життя через 
звернення до особистості видатної, та людини, яка живе з нами поряд. Усі вищезаз-
начені прийоми майбутні соціальні педагоги мають можливості змоделювати під час 
семінарських занять та закріпити під час проведення соціально-виховних заходів на 
практиці у різних соціальних інституціях системи освіти.

Враховуючи складність міжособистісного спілкування з дитиною з ускладненою 
поведінкою, Н. Щуркова визначає необхідність забезпечення соціальним педагогом та-
ких додаткових умов [7, 45–46]: 1) основоположна умова – гуманістичний світогляд 
педагога, що дотримується принципу недоторканності особистості й визнає право лю-
дини на індивідуальні відмінності; 2) характерологічна умова – здатність бути щасли-
вою людиною, вміння виявляти власне щасливе проживання життя, а також передавати 
іншим таку феліксологічну здатність; 3) етична умова – відкритість та доброзичливість 
по відношенню до людини взагалі, тому терплячість до вихованця з ускладненою по-
ведінкою. Автор зазначає, що для досягнення успіху у роботі з дітьми з ускладненою 
поведінкою соціальний педагог має зосереджуватись на: кліматі соціальної групи, де 
знаходиться дитина; соціально-ціннісних стосунках у групі та безпосередньо до даної 
дитини; індивідуальності дитини як члена групи, суспільства та групі як сукупності 
індивідуальностей. Беручи за основу три вищезазначених умови, вважаємо необхідним 
у роботі соціального педагога з дитячими колективами ще визначення четвертої важли-
вої умови – вміння активно впливати на дитячу та молодіжну аудиторію, бути цікавим 
та енергійним до організації соціально-значущих суспільних дій. Усе вищезазначене 
покладено нами в основу розробки системи критеріїв та показників професійної готов-
ності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми та молод-
дю, що передбачає: 1) критерій гуманістичної спрямованості особистості (показники: 
гуманістичний світогляд, гуманістична поведінка, участь у благодійній діяльності); 
2) критерій феліксологічної здатності (показники: здатність бути щасливою людиною, 
здатність передавати феліксологічну здатність іншим); 3) критерій етичної готовності 
(усвідомлення необхідності дотримання норм у поведінці, толерантність до проявів ді-
тьми дезадаптованої поведінки, педагогічний такт); 4) критерій соціальної активності 
(показники: харизматичність, організаційно комунікативні вміння, активність у волон-
терській діяльності).

О. А. Селіванова та В. В. Фалько визначають, що «соціальна дезадаптація – процес 
зворотній: можна не тільки попереджати відхилення у соціальному розвитку дітей та 
підлітків, але й управляти процесом ресоціалізації соціально дезадаптованих дітей за 
допомогою сумісної конструктивної взаємодії педагога та дитини» [5, 58]. Автори за-
значають, що соціальному працівнику, що намагається подолати відхилення у поведінці 
дитини слід обрати головним об’єктом уваги «не правопорушення та дезадаптацію, а 
встановити причини їхнього виникнення, що відвертають дитину зі світу нормальних 
взаємостосунків до світу ілюзорного, примітивного та асоціального» [5, 61]. Як дово-
дять автори у важко вихованих підлітків вільного часу у чотири рази більше ніж у інших 
школярів, але входження у соціально значущі сфери (навчання, праця, захоплення) для 
них є утрудненим, тому надлишок вільного часу для них є криміногенним фактором. 
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У зв’язку з цим сфера додаткової освіти суттєво розширює простір соціалізації таких 
дітей. Дослідники стверджують, що «взаємодія соціального педагога з дітьми «групи 
ризику» має будуватися з урахуванням причин дезадаптації, їх психологічних особли-
востей, базуватися на повазі до дитини, прийнятті її такою, якою вона є, а найважливі-
шою умовою успішної ресоціалізації соціально дезадаптованого підлітка є включення 
його у систему нових стосунків, що побудовано на основі колективної суспільно корис-
ної діяльності» [5, 62]. Погоджуємося з вищезазначеними ідеями авторів та вважаємо за 
потрібне у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі соціальної до-
помоги необхідним введення у межах навчальних дисциплін професійного циклу окре-
мих модулів, що допоможуть майбутнім фахівцям оволодіти практичними методиками, 
які дозволяють за допомогою організації спільної практичної дозвіллевої діяльності 
значно розширювати соціалізаційний простір дезадаптованих дітей та молоді. Так, у 
межах навчальної дисципліни «Етнопедагогіка» майбутні соціальні педагоги не тільки 
засвоюють знання щодо можливостей використання етнокультурної спадщини у про-
цесі соціального виховання, а й здобувають практичні навички виготовлення оберегів, 
проведення різноманітних обрядових дій, які можна використовувати для створення 
соціально-виховуючого середовища під час організації дозвілля дезадаптованих дітей 
та молоді.

Висновки. Підсумовуючи вищеозначене, можна зробити такі висновки: 1) аналіз 
наукових праць з проблеми дослідження дозволив виділити основні компонентами у 
роботі фахівців соціальної сфери з дезадаптованими дітьми та молоддю в різних со-
ціокультурних осередках (допомога в усвідомленні вихованцями власного «Я»; педа-
гогічна підтримка вихованців; сприяння успішній діяльності у будь-якій значущій для 
вихованців справі; визначення перспективи щасливого життя; пред’явлення конкретно-
го прикладу можливого гідного життя), а також основних напрямів роботи (соціальна 
діагностика дезадаптацій у дітей та молоді; соціальна профілактика проявів дезадапто-
ваної поведінки вихованців; соціальна корекція рис та характеристик вихованців, що за-
важають їхній адаптації; соціальна реабілітація та соціальна адаптація дезадаптованих 
дітей та молоді); 2) на основі узагальнення досвіду роботи з дезадаптованими дітьми 
та молоддю визначено умови підготовки майбутніх фахівців соціального профілю та 
розроблено систему критеріїв та показників їхньої професійної готовності до означено-
го виду діяльності: гуманістична спрямованість особистості (гуманістичний світогляд, 
гуманістична поведінка, участь у благодійній діяльності); феліксологічна здатність 
(здатність бути щасливою людиною, здатність передавати феліксологічну здатність ін-
шим); етична готовність (усвідомлення необхідності дотримання норм у поведінці, то-
лерантність до проявів дітьми дезадаптованої поведінки, педагогічний такт); соціальна 
активність (харизматичність, організаційно-комунікативні вміння, активність у волон-
терській діяльності). Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери 
до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю має поєднувати найкращі здобутки 
вітчизняного та закордонного досвіду роботи в означеному напрямі з метою створення 
науково-обґрунтованої системи комплексного впливу, яка забезпечує підвищення ефек-
тивності процесу підготовки майбутніх фахівців до роботи з дезадаптованими дітьми та 
молоддю, а також сприяти зростанню якості їхньої професійної підготовки.

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми, подальшо-
го розгляду потребує питання розробки діагностичного матеріалу для визначення ви-
щеозначених критеріїв готовності майбутнього фахівця до роботи з дезадаптованими 
дітьми та молоддю.
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СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ СПОРТИВНОГО 
ПРОФІЛЮ: ДЕПРИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

У статті здійснено теоретико-методичний аналіз умов організації та реалізації навчально-
виховного процесу та спортивно-тренувальної діяльності в інтернатних закладах спортивного 
профілю, узагальнено особливості адаптації вихованців до умов інтернатного закладу та прояви 
сімейної депривації, охарактеризовано та угруповано особливості середовища інтернатного за-
кладу спортивного профілю, що обумовлюють сімейну депривацію, визначено сутність поняття 
«сімейна депривація вихованців інтернатних закладів спортивного профілю».

Ключові слова: інтернатний заклад спортивного профілю, сімейна депривація, вихованці ін-
тернатних закладів спортивного профілю.
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ведениях спортивного профиля, обобщенно особенности адаптации воспитанников к условиям 
интернатного заведения и проявления семейной депривации, охарактеризованы и сгруппированы 
особенности среды интернатного заведения спортивного профиля, что обуславливают семейную 
депривацию, определена сущность понятия «семейная депривация воспитанников интернатных 
заведений спортивного профиля».

Ключевые слова: интернатное заведение спортивного профиля, семейная депривация, воспи-
танники интернатных заведений спортивного профиля.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Сьогодення розвитку спорту у світі потребує підготовки 
спортсменів ще з дошкільного віку, оскільки, виступаючи на сучасних Юнацьких Олім-
пійських іграх, вони вже показують досить високі результати. У низці державних доку-
ментів, зокрема в Законі України «Про фізичну культуру і спорт», Національній доктрині 
розвитку фізичної культури і спорту, Концепції загальнодержавної цільової соціальної 
програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр., Стратегії формування 
сучасної системи олімпійської підготовки до 2020 року значна увага приділена створен-
ню умов для ефективної системи підготовки спортивного резерву нашої країни, розвитку 
структур, що забезпечують освітню і спортивну підготовку дітей та молоді. 

Сьогодні в Україні серед навчальних закладів у системі дитячо-юнацького спор-
ту важливе місце посідають інтернатні заклади спортивного профілю, а саме: вищі 
училища фізичної культури, училища олімпійського резерву, ліцеї-інтернати та за-
гальноосвітні школи-інтернати спортивного профілю. Відповідно до «Положення про 
спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю» вони забезпечують відбір 
і спортивну підготовку обдарованих дітей та молоді, створюють умови для розвитку 
їх індивідуальних здібностей із метою досягнення високих спортивних результатів і 
поповнення національних збірних команд у поєднанні зі здобуттям учнями та студента-
ми відповідної освіти. Нині в Україні функціонує 17 інтернатних закладів спортивного 
профілю, у яких навчається більше 5700 дітей [2].

Аналіз досліджень. Теоретико-методичний аналіз наукової літератури свідчить, що 
значна увага приділялася вивченню окремих сторін навчально-тренувального та орга-
нізаційно-методичного процесу в інтернатних закладах спортивного профілю, зокрема: 
удосконалення навчального та тренувального процесів (А. Андросова, В. Асеєв, Р. Гре-
чаник, В. Нікітушкін, С. Шинкарь); система виховної роботи в закладах (І. Гуслистова, 
А. Тіняков); методика, зміст та організація відбору у спорті (М. Комарова, О. Рубано-
ва, О. Шинкарук, W. Starosta); організаційно-управлінські аспекти діяльності закладів 
(Л. Логинова, С. Родак, С. Стадник); вплив тренувальних навантажень на здоров’я 
юних спортсменів (М. Хорошуха); культурно-просвітня діяльність у закладах (О. Чиги-
рин). Однак, ураховуючи те, що інтернатний заклад все ж таки є закритою соціальною 
системою, залишається недослідженою проблема депривації в інтернатних закладах 
спортивного профілю.

Сімейна депривація посідає ключове місце в контексті численних соціально-пси-
хологічних детермінант, що обмежують повноцінний перебіг розвитку та становлення 
особистості дитини. Дана проблема є актуальною і в контексті вивчення процесу соціа-
лізації вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів спортивного профілю.

Метою нашої статті є визначення особливостей середовища інтернатного закладу 
спортивного профілю, що обумовлюють сімейну депривацію.

Виклад основного матеріалу. Інтернатний заклад спортивного профілю є загаль-
ноосвітнім навчальним закладом, у якому діти проходять підготовку з певного виду 
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спорту й отримують загальну середню освіту, поєднуючи при цьому навчально-вихов-
ну і спортивно-тренувальну діяльність. Приймають до нього дітей із 12–13 років, які 
мають здібності до певного виду спорту і пройшли попередню підготовку в дитячо-
юнацьких спортивних закладах [2, 7–8].

Вступ дитини до школи-інтернату, збігаючись у часі з віковою кризою розви-
тку, є переломним моментом її соціалізації і серйозним випробуванням адаптацій-
них можливостей. Адаптація вихованців до умов інтернатного закладу спортивного 
профілю характеризується пристосуванням до цілодобового перебування в закладі, 
різкої зміни соціально-побутових умов, великих фізичних і психічних навантажень, 
нового кола спілкування (товариші по кімнаті та команді, учителі, вихователі, тре-
нери) [2, 8].

Формування сімейних стосунків, зокрема типу «батьки – дитина», є необхідним 
компонентом особистісного становлення дитини, розвитку досвіду спілкування між 
людьми. Відсутність безпосереднього контакту дитини з батьками, відсутність сі-
мейного тепла й поради, режимні умови інтернатного закладу, дефіцит спілкування з 
близькими друзями поза стінами інтернату, незадоволення потреб у сімейній взаємодії, 
емоційному контакті, опіці та любові свідчить про сімейну депривацію вихованців, що 
також характеризується відсутністю чи ускладненням ідентифікації дитини з дорослим 
як носієм певних соціальних ролей. Оскільки сім’я є провідним фактором становлення 
дитини як майбутнього сім’янина, при побудові власної сім’ї вона буде спиратися на 
батьківську модель сімейних взаємин. У вихованців інтернатних закладів спортивного 
профілю немає відповідних умов для формування знань і навичок сімейного життя, 
оскільки майже весь час вони проводять у закладі, на навчально-тренувальних зборах, 
змаганнях. У дітей, позбавлених сприятливих умов сімейного виховання, спостеріга-
ється заміщення найголовнішого інституту розвитку й формування особистості дитини 
– сім’ї – «закритим» навчально-виховним закладом.

Таким чином, узагальнення особливостей адаптації вихованців до умов інтернат-
ного закладу та проявів сімейної депривації дозволило нам обґрунтувати особливості 
середовища інтернатного закладу спортивного профілю, що обумовлюють сімейну де-
привацію: умови життєдіяльності вихованців інтернатного закладу спортивного профі-
лю, організація спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному закладі спортивного 
профілю, специфіка навчально-виховного процесу інтернатного закладу спортивного 
профілю [2, 8].

У контексті нашого соціально-педагогічного дослідження принциповим є положен-
ня про те, що обмеження дитячо-батьківської взаємодії негативно впливає на всі сфери 
життя дитини та її успішну соціалізацію. Тож, ми вважали за необхідне окреслити умо-
ви життєдіяльності вихованців інтернатного закладу спортивного профілю.

В інтернатних закладах спортивного профілю встановлений чіткий режим дня, до 
якого входять два тренувальних заняття в день, навчальні заняття, увечері вихованці 
мають кілька годин на самопідготовку [4, 103]. Оскільки ввесь день суворо регламенто-
ваний у закладах, вільний час вихованців зведено до мінімуму, і вони його найчастіше 
використовують для відновлення сил після тренувань [5, 85].

Ураховуючи специфіку інтернатних закладів спортивного профілю, організацію 
навчально-виховного й спортивно-тренувального процесу, вихованці змушені постій-
но перебувати в закладі або ж від’їжджати на навчально-тренувальні збори, змагання. 
Це призводить до обмеження можливостей відвідувати свою сім’ю. Специфічні умо-
ви проживання в гуртожитку, наявність певної кількості людей у кімнатах, необхід-
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ність суворого дотримання правил проживання спричиняє недостатність сімейного 
комфорту.

Вихованці інтернатних закладів спортивного профілю раніше жили в сім’ї, навчали-
ся в загальноосвітніх школах чи ліцеях, мали певне коло спілкування, друзів, знайомих, 
а також можливість комунікувати з представниками різних референтних груп. Вступив-
ши до інтернатного закладу спортивного профілю, вони обмежили коло спілкування, 
оскільки великі навчальні й тренувальні навантаження обумовлюють недостатність 
вільного часу, що також обмежує можливості бачитися зі своїми друзями, знайомими. 
Тож у вихованців спостерігається дефіцит спілкування з представниками інших рефе-
рентних груп.

Таким чином, нами було виділено й охарактеризовано такі умови життєдіяльнос-
ті вихованців інтернатного закладу спортивного профілю: недостатність сімейного 
комфорту, обмеження можливості відвідування сім’ї, жорстка регламентація режиму 
дня, зведення вільного часу до мінімуму, дефіцит спілкування з представниками інших 
референтних груп.

Ураховуючи спрямованість інтернатних закладів спортивного профілю на досягнен-
ня високих спортивних результатів вихованцями та поповнення національних збірних 
команд у поєднанні зі здобуттям учнями відповідної освіти, ми вважали за необхідне 
серед особливостей середовища інтернатного закладу спортивного профілю, що обу-
мовлюють сімейну депривацію, виокремити особливості організації спортивно-трену-
вальної діяльності в інтернатному закладі спортивного профілю.

Першим завданням педагогічного колективу інтернатного закладу спортивного про-
філю є формування у вихованців стійкого інтересу до спорту, тобто відповідних сти-
мулів і мотивів. За дослідженнями С. Стадник, у вихованців закладів домінують такі 
мотиви: стати учасником Олімпійських ігор, виконати норматив майстра спорту між-
народного класу, добитися суспільного визнання і слави, самоствердитися у спорті. До 
менш значимих мотивів належать: підвищення рівня культури, отримання вищої осві-
ти [4, 107–108]. Такі дані свідчать про спрямованість вихованців інтернатних закладів 
спортивного профілю на досягнення високого спортивного результату.

Однією з умов спортивної підготовки є від’їзд на навчально-тренувальні збори 
та постійна участь у змаганнях різного рівня [4; 5]. Участь юних спортсменів у зма-
ганнях викликає багатогранність емоцій, оскільки на них діє велика кількість різно-
манітних відволікаючих факторів. Оскільки змагання завжди є важливою подією в 
житті спортсменів, а результат невідомий, у них з’являється стан тривоги [1, 59]. На 
підвищеному рівні тривожності вихованців інтернатних закладів спортивного про-
філю, пов’язаному з участю у змаганнях, наголошував також український дослідник 
О. Чигирин [5, 56].

Нашу увагу теж привернув той факт, що за рахунок значних фізичних і психічних 
навантажень на вихованців закладів, недостатності батьківської підтримки й турботи в 
результаті постійного перебування в закладі чи у від’їздах, вони часто бувають у межах 
психологічного зриву, при чому участь у змаганнях покладає на них велику відпові-
дальність за досягнення спортивного результату.

Поведінка вихованців інтернатних закладів спортивного профілю обумовлена спе-
цифікою підготовки спортсменів у різноманітних видах спорту. Кожен вид спорту має 
свої характерні особливості й висуває до вихованців певні вимоги. Тому необхідно роз-
крити особливості впливу виду спорту та спортивних результатів на формування осо-
бистісних якостей дітей.
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Отже, вид спорту, наприклад, індивідуальний чи командний, яким займається вихо-
ванець закладу, накладає відбиток на можливості відвідування своєї сім’ї та проведенні 
з нею часу. Адже при заняттях командними видами спорту вільний час спортсмена зале-
жить від розкладу тренувань команди, від’їзду на навчально-тренувальні збори, частоти 
змагань, де кожен спортсмен несе відповідальність за успішний виступ і досягнення 
результату командою. В індивідуальних видах спорту складається дещо інша ситуація, 
адже спортсмен несе відповідальність за свій результат самостійно. Якщо вихованець 
інтернатного закладу має можливість у домашніх умовах провести якісне тренування і 
з тренером у нього склалися довірливі стосунки, то допускається можливість частішого 
відвідування рідної домівки.

Ми звернули увагу також на те, що в дослідженнях із психології спорту важливим 
фактором поведінки спортсмена визначено його агресивність, оскільки сам спорт уже 
за своєю суттю є агресивним, тому що спортсмени на змаганнях прагнуть не припусти-
ти перемоги суперників [1, 189]. Зокрема В. Сафронов наголошує, що агресія викорис-
товується спортсменами як фактор впливу на суперника. Як відмічає автор, у спортсме-
нів, які займаються контактними видами спорту (наприклад, боротьба, східні єдинобор-
ства, американський футбол) показники агресивності значно вищі, ніж у спортсменів, 
які займаються видами спорту, де відсутній фізичний контакт (наприклад, легка атле-
тика, біатлон, гімнастика). Тим більше, у таких видах спорту, як боротьба, бокс, аме-
риканський футбол, правилами змагань дозволяється прояв безпосередньої фізичної 
агресивності [3, 64]. Звичайно, агресивність на спортивній арені не обов’язково буде 
проявлятися в повсякденній поведінці спортсмена, але все ж таки на фоні емоційного 
збудження і запальності більше ймовірності прояву агресивності в поведінці, що може 
закріпитися згодом як особистісна якість [1, 190].

Рівень спортивних досягнень вихованців інтернатних закладів спортивного профі-
лю безперечно впливає на побудову тренувального процесу, частоту занять, мотивацію 
спортсмена. Чим вищих результатів досягають юні спортсмени, тим більше уваги й 
часу вони приділяють тренувальним заняттям, плануючи свою майбутню спортивну 
кар’єру. Кожен вихованець інтернатного закладу спортивного профілю хоче стати учас-
ником Олімпійських ігор [4, 107]. А отже, для юних спортсменів головною метою стає 
досягнення високого спортивного результату, і вони, приділяючи всю увагу тренуван-
ням, не мають часу відвідати своїх рідних навіть на свята, тому переважно спілкують-
ся з ними дистанційно. Також необхідно зазначити, що внаслідок досягнення високих 
спортивних результатів й отримання чемпіонських звань діти, особливо в підлітковому 
віці, можуть «зазнаватися», що негативно впливає на їх поведінку й сприяє формуван-
ню негативних особистісних якостей, наприклад, конфліктності, недоброзичливості, 
неввічливості.

Суттєвою ознакою є взаємостосунки між вихованцями інтернатних закладів спор-
тивного профілю. Одне із завдань педагогічного колективу закладу – формування й 
підтримка взаєморозуміння між ними. Адже суперництво вихованців на спортивних 
аренах, настанови тренера перед змаганнями на агресію та ворожість можуть призвести 
до розвитку негативних поведінкових проявів, що будуть сприяти конфліктності між ді-
тьми. Російський учений Є. Ільїн підкреслював у спортсменів наявність ефекту супер-
ництва як змагальної реакції при спілкуванні з іншими людьми [1, 216].

Таким чином, нами було визначено та охарактеризовано особливості організації 
спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному закладі спортивного профілю, до 
яких належать: спрямованість на досягнення високого спортивного результату, часті 
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від’їзди на навчально-тренувальні збори, постійна участь у змаганнях різного рівня, 
вплив виду спорту та спортивних результатів на формування особистісних якостей, су-
перницькі взаємостосунки між вихованцями.

Особливості організації спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному закладі 
спортивного профілю безперечно обумовлюють специфіку навчально-виховного про-
цесу даного закладу. 

В інтернатних закладах спортивного профілю навчально-виховний процес протя-
гом дня чергується зі спортивними тренуваннями, у результаті чого вихованці мають 
поєднувати напружену спортивно-тренувальну діяльність із успішним засвоєнням на-
вчальної програми, швидко переключатися з розумової діяльності на фізичну і навпаки. 
Унаслідок цього вивчення навчального матеріалу відбувається на фоні втоми, результа-
том чого є зниження якості його засвоєння [5, 85].

Отже, перевага так званої монодіяльності, а саме спортивно-тренувальної, мотиву 
досягнення високого спортивного результату, від’їзд на навчально-тренувальні збори 
та змагання, недостатня кількість годин на виконання навчальних завдань обумовлює 
зміну системи цінностей вихованців закладів. Коло домінуючих інтересів звужуєть-
ся, обмежуючись головним чином функціонально корисними якостями і здібностями. 
Спортивно-тренувальна діяльність для вихованців інтернатних закладів стає пріори-
тетною, у якій вони перш за все можуть реалізуватися. Це призводить до нівелювання 
навчальної діяльності вихованцями інтернатних закладів спортивного профілю.

Часті від’їзди вихованців на навчально-тренувальні збори, а також постійна участь у 
змаганнях спричиняють необхідність самостійного опанування значної частини шкіль-
ної програми. Діти мають самотужки виконувати завдання з усіх навчальних предметів. 
Отже, зростає питома вага самостійної навчальної роботи вихованців унаслідок пере-
бування на спортивних зборах і змаганнях.

Регламентований режим дня вихованців інтернатних закладів спортивного профі-
лю, а також періодична відсутність їх у закладі обмежує можливості вихователів, со-
ціального педагога в повноцінному здійсненні соціально-виховного процесу і, як на-
слідок, у виборі форм соціально-виховної роботи, оскільки діти мають лімітований час 
для їх підготовки.

Таким чином, нами було охарактеризовано специфіку навчально-виховного процесу 
інтернатного закладу спортивного профілю: пріоритет спортивних занять, нівелюван-
ня значення навчальної діяльності, значна питома вага самостійної навчальної роботи 
вихованців унаслідок перебування на спортивних зборах і змаганнях, обмежений діа-
пазон форм соціально-виховної роботи.

На основі здійснення аналізу особливостей середовища інтернатного закладу спор-
тивного профілю, що обумовлюють сімейну депривацію, нами запропоновано автор-
ське визначення сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного про-
філю.

Сімейну депривацію вихованців інтернатних закладів спортивного профілю ми 
визначаємо як соціальне явище, що характеризується обмеженням можливостей дитя-
чо-батьківської взаємодії, сприятливих умов сімейного виховання, дефіцитом вільного 
часу внаслідок впливу специфічних умов інтернатного закладу спортивного профілю та 
напруженого графіку тренувань і навчання вихованців.

Висновки. У результаті теоретико-методичного аналізу наукової літератури та влас-
ного емпіричного досвіду було визначено особливості середовища інтернатного закла-
ду спортивного профілю, що обумовлюють сімейну депривацію: умови життєдіяль-
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ності вихованців інтернатного закладу спортивного профілю (недостатність сімейного 
комфорту; обмеження можливості відвідування сім’ї; жорстка регламентація режиму 
дня; зведення вільного часу до мінімуму; дефіцит спілкування з представниками ін-
ших референтних груп), організація спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному 
закладі спортивного профілю (спрямованість на досягнення високого спортивного ре-
зультату; часті від’їзди на навчально-тренувальні збори; постійна участь у змаганнях 
різного рівня; вплив виду спорту та спортивних результатів на формування особистіс-
них якостей; суперницькі взаємостосунки між вихованцями), специфіка навчально-ви-
ховного процесу інтернатного закладу спортивного профілю (пріоритет спортивних 
занять; нівелювання значення навчальної діяльності; значна питома вага самостійної 
навчальної роботи вихованців унаслідок перебування на спортивних зборах і змаган-
нях; обмежений діапазон форм соціально-виховної роботи).
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ САНОГЕННО-ОСОБИСТІСНОЇ 
ПАРАДИГМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ 

І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті підіймається проблема необхідності спрямування дошкільної та початкової шкіль-
ної музичної освіти в оздоровчо-освітній ракурс. Наукова праця висвітлює методичні аспекти 
впровадження музикотерапії у процес навчання музики підростаючого покоління. Метою публі-
кації є обґрунтування методів і прийомів музичного навчання дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку на основі саногенно-особистісного підходу. У дослідженні зазначається, що вико-
ристання музикотерапії у музично-навчальному процесі сприяє підвищенню ефективності розви-
тку музикальності дітей за рахунок розкриття їх саногенного (оздоровчого) потенціалу.

Ключові слова: музикотерапія, саногенно-особистісний підхід, дошкільники і молодші школя-
рі, музичний катарсис.
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METHODOLOGOICAL ASPECT OF SANOGEN AND PERSONAL 
PARADIGM OF MUSICAL EDUCATION 

OF PRESCHOOL AND JUNIOR SCHOOL PUPILS

The article reveals the problem of necessity to direct preschool and elementary school musical edu-
cation with health-improving and educational aspects. One way to solve the problem is sanogen and 
personal paradigm of musical education for children of preschool and junior school age. Its reason is to 
raise the productivity of musical education and on the basis of actualization reveal reserved and adopted 
possibilities of children’s body while using musical therapy. The aim of the article is to highlight the es-
sence of basic characteristics of methods and approaches of musical education which are based on the 
sanogen and personal approach. The study suggests that innovative model of music teaching is build on 
clearly worked methodological ground, which became theoretical arguments and practical approval. It is 
stated, that the usage of sanogen and personal approach to the musical educational process of preschool 
and junior school children assists to optimize the children’s musicality development process on the basis 
of its sanogen (health-improving) potential. The parts of methodology of innovative musical education 
are stimulating and encouraging, emotionally-corrective, perceptive and developing, creative and acti-
vated, cognitive forming, communicative regulative methods and approaches.

Key words: musical education, pre-school age children and junior pupils, musictherapy. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ САНОГЕННО-ЛИЧНОСТНОЙ 
ПАРАДИГМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье поднимается проблема необходимости направления дошкольного и начального 
школьного музыкального образования в оздоровительно-образовательный ракурс. Научный труд 
освещает методические аспекты внедрения музыкотерапии в процесс обучения музыки подрас-
тающего поколения. Целью публикации является обоснование методов и приемов музыкального 
обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе саногенно-личностного 
подхода. В исследовании отмечается, что использование музыкотерапии в музыкально-учебном 
процессе способствует повышению эффективности развития музыкальности детей за счет 
раскрытия их саногенного (оздоровительного) потенциала.

 Ключевые слова: музыкотерапия, саногенно-личностный подход, дошкольники и младшие 
школьники, музыкальный катарсис.

Лит. 7.

Постановка проблеми. В умовах розбудови української державності особливої 
пріоритетності набуває одне з головних завдань національної освіти – «збереження та 
зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я підростаючого покоління» [2]. 
Однак в умовах сьогодення спостерігається перенасичення дітей негативізмом, що лине 
з розмов дорослих, екранів телевізорів і комп’ютерів. З кожним днем дітям все важ-
че стає витримувати нервово-психічне навантаження вдома та у навчальному закладі. 
У такий спосіб за необхідне постає розробка нових ефективних засобів оздоровлення 
та профілактики здоров’я дітей, спрямування навчального процесу підростаючого по-
коління в оздоровчо-освітнє річище. 

Надзвичайно великим потенціалом у плані оздоровлення та гармонізації внутріш-
нього світу дитячої особистості володіє музично-естетичне навчання та виховання, яке 
є одним із обов’язкових складових системи дошкільної та початкової шкільної освіти. 
Використання музикотерапії у процесі музичної освіти дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку передбачає розробку саногенно-особистісної парадигми музичної 
освіти, яка, на нашу думку, є одним із способів вирішення зазначених проблем. За-
стосування саногенно-особистісного підходу до процесу навчання музики сприятиме 
розкриттю резервних й адаптивних можливостей дитячої особистості та створить на-
дійне підґрунтя для підвищення продуктивності системи музичної освіти дошкільників 
і молодших школярів.

Аналіз досліджень. Розуміння музики як феноменального явища за механізмом 
впливу на людину з метою підвищення резервних можливостей її організму спо-
нукали С. Нечай до застосування у системі музичної освіти дошкільників здоров’я-
підтримуючих технологій. Науковець зазначає, що це дозволяє оптимізувати емоційно-
психологічний стан дітей, що, у свою чергу, призводить до підвищення ефективності 
процесу музичного навчання та виховання дошкільників [5]. 

Про ефективність використання музикотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку 
зазначає С. Руденко. На думку автора, застосування інструментальної музикотерапії, 
вокалотерапії та кінезотерапії (танці та рухливі ігри) на музичному занятті, уможлив-
лює зміцнення психофізіологічного здоров’я дітей, коригування їх поведінки (особливо 
гіперактивних і неконтактних дітей), активізацію у них емоційної чутливості та розви-
ток соціально-комунікативних навичок [6]. 
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Проблему оздоровлення молодших школярів на уроках музики та у позаурочній ро-
боті підіймає А. Золотарьова. Вона переконує, що впровадження музикотерапевтичних 
ігор у процес музично-навчальної діяльності, дозволяє перевірити уявлення дітей про 
поведінку в різних ситуаціях спілкування, набути почуття впевненості у собі, зняти 
емоцій-психологічну напругу тощо [3].

Отже, поодинокі спроби теоретичного обґрунтування та практичної перевірки 
ефективності використання сили впливу музики та звуків з метою підвищення ефек-
тивності музично-навчального процесу на основі профілактики здоров’я дітей свідчать 
про нагальну потребу у розробці саногенно-особистісної парадигми музичної освіти 
дошкільників і молодших школярів.

Мета даної статті полягає в обґрунтованому висвітленні складових методики му-
зичного навчання дошкільників і молодших школярів на основі саногенно-особистіс-
ного підходу, розкритті та сутнісній характеристиці методів та прийомів інноваційного 
музичного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Переорієнтація музичного навчання у системі до-
шкільної та початкової шкільної освіти в оздоровчо-освітній вимір потребує розробки 
чіткої методичної системи. В результаті наукового дослідження та практичної апробації 
його результатів нами було з’ясовано, що складовими методики музичного навчання 
дошкільників і молодших школярів на основі саногенно-особистісного підходу є блоки 
спонукально-оцінювальних, емоційно-коригувальних, творчо-активувальних, когнітив-
но-формувальних і комунікативно-регулятивних методів і прийомів.

Одним із складових блоку спонукально-оцінювальних методів і прийомів є метод 
спрямування музично-педагогічної роботи на отримання дітьми задоволення від 
процесу музичного навчання. Суть даного методу полягає у тому, що для педагога го-
ловним мають стати емоції та переживання дітей, які вони відчувають від процесу му-
зичного навчання. Пріоритет процесуальності над результативність – головний аспект 
даного методу. Задоволення, як позитивно-забарвлена емоція, має з’являтися у дітей 
практично на кожному занятті. Потреба спілкування з музичним мистецтвом супрово-
джується вдоволенням від процесу музичного навчання і це є надзвичайно важливим 
фактором переведення музичної освіти дошкільників і молодших школярів на саноген-
но-особистісну основу.

До блоку спонукально-оцінювальних методів і прийомів належить прийом вклю-
чення дітей у ситуацію особистісного переживання успіху у процесі музичного 
навчання. Похвала дітей навіть за найменші прояви успіху, підбадьорення їх, вислов-
лювання схвальних відгуків про результати музично-навчальної діяльності дітей є над-
звичайно дієвим прийомом розвитку мотивації на успішну музично-навчальну діяль-
ність та потреби у спілкуванні з музичним мистецтвом зокрема. І робити це необхідно 
з врахуванням різного рівня розвиненості музикальності дітей, їх творчих здібностей 
і задатків.

Метод контактної взаємодії з батьками дітей також входить до системи спону-
кально-оцінювальних методів і прийомів. Його завдання полягає у здійсненні виступів 
на батьківських зборах, проведенні індивідуальних бесід із батьками. Донесення ін-
формації про значення та можливості музичного впливу на розвиток дитячої особис-
тості є надзвичайно важливим фактором ефективності музичного навчання на основі 
саногенно-особистісного підходу. Залучення сім’ї до музично-оздоровчої роботи дітей 
уможливлюється і шляхом надання рекомендацій щодо читання корисної літератури, 
порад стосовно придбання аудіозаписів музичних творів, які можна використовувати 
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вдома в якості фонового звучання та у процесі домашньої музично-творчої діяльності 
(спів, слухання, музикування, виготовлення музичних інструментів, тощо). 

Особливе місце в інноваційній методиці музичного навчання дошкільників і мо-
лодших школярів посідає блок емоційно-коригувальних методів і прийомів. Серед них 
варто виокремити метод музично-катарсичної розрядки, який полягає у створенні 
умов для сублімації психічної енергії (позитивних і негативних переживань) дітей у 
творчість. Катарсис є процесом і результатом очищення та полегшуючого впливу на 
людину різних чинників, які викликають відповідні переживання й ефекти. Найбільш 
сприятливі умови для появи катарсису у дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку створює казково-ігрова діяльність, яка є провідною для дошкільників та найбажа-
нішою для молодших школярів. Відповідно успішна реалізація методу музично-катар-
сичної розрядки потребує застосування прийому спрямування музичного навчання в 
ігровий вектор. Його використання відбувається з метою глибокого емоційно-почуттє-
вого занурення дітей в атмосферу музичної гри чи казки. 

Великою силою регуляції емоційного стану дітей володіє прийом рухового злиття 
з ритмом музики. Його реалізація відбувається у процесі заданої та спонтанної музич-
но-ритмічної й танцювальної діяльності. Вони допомагають дітям гармонійно поєднати 
ритм рухів свого тіла з ритмом музики, що сприяє зняттю психофізіологічних утиски у 
дітей, вивільненню невикористаної енергії тощо.

Наступним складовим блоку емоційно-коригувальних методів і прийомів є метод 
релаксаційно-оздоровчого сприймання музики. У його завдання входить гальмування 
емоційного збудження дітей, приведення їх до спокійного, врівноваженого емоційно-
почуттєвого стану, розвиток уміння зосереджуватися на внутрішніх відчуттях і фор-
мування навичок емоційної саморегуляції. В більшості випадків даний метод отримує 
своє застосування на заключному етапі музично-оздоровчої роботи. Реалізація даного 
методу відбувається у процесі застосування фонового звучання музики під час малю-
вання на папері та піску, споглядання пейзажів і відеопроектів, пускання мильних буль-
башок, релаксаційних прийомів з різнокольоровими атрибутами (тканинами, шалями, 
хусточками, стрічками, сніжинками), співу позитивно-стверджувальних афірмацій, 
тощо.

Ще одним способом гальмування емоційного збудження дітей є прийом застосу-
вання діафрагмового (глибокого) дихання під музику. Емоційно-регулювальна дія ди-
хальних вправ полягає у зміні ритму дихання, особливо після активної вправи (таночку 
або музичної гри). Уповільнення та поглиблення дихання дітей у поєднанні з фоновим 
звучанням спокійної музики уможливлює емоційне заспокоєння дітей, приведення їх 
емоційно-почуттєвої сфери до нормально-врівноваженого стану. Даний метод сприяє і 
закладенню основ співацького дихання дітей. 

Велику силу дії у ракурсі регулювання емоційної сфери дітей має і метод вну-
трішньо-виражального музикування. Будучи одним із найулюбленіших видів му-
зично-навчальної діяльності дітей, музикування (інструментальне та вокальне) спри-
чиняє розвиток і гармонізацію емоційно-почуттєвої сфери дітей. Музикування може 
бути індивідуальним, груповим, у парі з педагогом, під звучання аудіозапису музич-
ного твору, акапело тощо. У психологічному плані застосування методу внутрішньо-
виражального музикування дозволяє дістатися до глибинних переживань дітей зна-
чно легшим шляхом ніж при вербальному спілкуванні, а також сприяє «відігріванню» 
подавлених емоцій та почуттів, виведенню їх з підсвідомості дітей соціально при-
йнятним шляхом. 
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Одним із дієвих складових системи емоційно-коригувальних методів є метод пози-
тивно-резонансної взаємодії. Успіх його дії перебуває у залежності від внутрішнього 
стану педагога-музиканта, у наявності гармонії та збалансованості його емоційно-почут-
тєвої сфери. Резонанс у перекладі з латинської rezono означає «звучати у відповідь, відгу-
куватися» [7, 503]. Дієвість окресленого методу полягає у здатності педагога перебувати 
у стані внутрішньої гармонії та злагоди, мати позитивно-емоційний настрой і вже згодом 
вміти «викликати» цей стан у дітей, налаштовувати їх на радісне сприйняття життя. 

Метод заданого та спонтанного музикування (вокального, інструментального 
та пластичного) є складовим творчо-активувальних методів і прийомів. Він є над-
звичайно дієвим та ефективним засобом розвитку музично-творчих здібностей дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Головне завдання вищезазначеного метода 
полягає у розвитку творчої індивідуальності дитини, її самостійного творчого мислен-
ня. Спонтанну музичну діяльності, імпровізовану творчість дітей можна прирівняти 
з творчістю винахідника. Практичний дос від введення спонтанного музикування у 
процесі музичного навчання на основі саногенно-особистісного підходу показує не 
лише велику зацікавленість дітей процесом творчості, але і безперечний його вплив на 
розвиток музикальності дітей.

Метод виготовлення саморобних музичних інструментів є надзвичайно ефек-
тивним способом розвитку креативного мислення та розкриття творчого потенціалу 
дітей, здатності нестандартно підходити до вирішення поставлених музично-освітніх 
завдань. Створення власноруч музичних інструментів з речей побуту (пластикових і 
скляних пляшок, баночок, коробочок, фужерів, стаканів тощо) та подальше викорис-
тання їх у процесі музичного навчання створює всі передумови для розширення творчої 
фантазії дітей.

Метод емоційного прислухання до звуків оточуючої дійсності, будучи складовим 
системи когнітивно-формувальних методів і прийомів, спрямований на активізацію ро-
зумової діяльності дітей під час з’ясування джерела звуку і розвитку вміння концен-
трувати увагу на звукових процесах дійсності. Розвиток уваги та посилення діяльності 
слухового каналу дитини здійснює прийом «чую те, чого не бачу». Спочатку діти вслу-
ховуються у звуки, далі розмірковують, що це звучить: дощ, грім, вітер, шурхіт листя, 
музичні інструменти тощо і, малюючи це у своїй уяві, відтворюють (імітують) дане 
звукове явище голосом. 

Серед когнітивно-формувальних методів слід виокремити прийом застосування 
пальчикової гімнастики під музичний (вокальний або інструментальний) супровід. 
Про особливу користь цього додаткового виду музично-навчальної діяльності свідчать 
дослідження нейробіологів і психологів про вплив діяльності головного мозку на пси-
хічний розвиток дитини. Було з’ясовано, що чим краще у дітей розвинені дрібні рухи 
пальців рук, тим краще розвинений головний мозок. Застосування прийомів пальчико-
вої гімнастики на музичних заняттях, особливо дошкільників, сприяє розвитку у них 
уваги, швидкості реакцій, пам’яті, мовленнєвих, комунікативних і творчих здібностей. 
Короткий віршований супровід є ефективним підсилювачем корисної дії пальчикових 
вправ, а використання технік погладжування, пощипування, плескання допомагає роз-
винути сенсорні здібності дошкільників і молодших школярів [4].

До складу комунікативно-регулятивних методів належить метод забезпечення 
емоційно-комфортного спілкування між педагогом і дітьми. Він полягає у налаго-
дженні позитивно-емоційного контакту між вчителем і дітьми, створенні доброзич-
ливої атмосфери у дитячому колективі (групі, класі), наявності у педагога-музиканта 
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емоційно-ціннісного відношення до дітей та зацікавленості в ефективності музично-
педагогічної діяльності. Діти мають довіряти педагогу – встановлення емоційного кон-
такту засобами музики є одним із головних завдань саногенно-особистісного підходу. 
Як засвідчує практика, застосування даного методу дарує всім учасниками педагогіч-
ного процесу – і дітям, і педагогу надзвичайно багату палітру емоційно-позитивних 
переживань. Що віддаємо, те й отримуємо, – каже народна мудрість, а наша практична 
діяльність це підтверджує.

Прийом персонального музичного звертання, будучи надзвичайно дієвим засобом 
налагодження емоційного контакту між дітьми та педагогом, створює емоційно-спри-
ятливу атмосферу педагогічного спілкування. Найефективніше його дія спостерігається 
під час проведення ритуалу початку та закінчення заняття (уроку). Суть даного при-
йому полягає у починанні та завершенні кожного музичного заняття чи уроку звуком 
одного й того ж самого музичного інструмента (дзвіночка, трикутника, бубна, барабана 
тощо) та в проведенні вокально-інструментального привітання на початку та прощан-
ня в кінці заняття з усією групою та персонально з кожною дитиною. Даний прийом 
рекомендується проводити щоразу, щоб діти звикали й реагували на нього відповідно. 
Це дозволяє відокремити час сумісної музично-навчальної діяльності з використанням 
музикотерапії від повсякденного життя, а у психологічному сенсі здійснити відкриття 
та закриття процесу оздоровчо-освітньої діяльності, а також допомагає кожній дитині 
відчути значущість і цінність як себе, так і інших дітей.

Метод вокалізації позитивно-стверджувальних афірмацій спрямовано на фор-
мування у дітей впевненості у собі, навіювання позитивних думок стосовно себе та 
інших. Підґрунтям цього слугувало розуміння того, що будь-які думки та слова мате-
ріальні. Критичне оцінювання себе та інших, загострення своєї уваги на негативних 
аспектах дійсності та власної особистості в сучасних умовах, на жаль, значно переважа-
ють над схвальним відгуками та підбадьоренням. Афірмація (в перекладі з латинської 
affi rmatio – підтвердження; коротка фраза, що містить вербальну формулу) за умови 
багаторазового її повторення в підсвідомості дитини допомагає закріпити необхідний 
образ або установку, що сприяють покращенню її психоемоційного стану та стимулю-
ють позитивні зміни у житті.

Отже, на основі нашого дослідження ми дійшли таких висновків:
- в умовах політичних і соціальних негараздів сучасності особливої актуальності 

набувають заходи по збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я підрос-
таючого покоління;

- одним із способів вирішення окресленої проблеми є розробка саногенно-особис-
тісної парадигми музичної освіти дошкільників і молодших школярів;

- суть новітньої музично-освітньої парадигми полягає у використанні музикотерапії 
у процесі музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з метою 
посилення розвитку їх музикальності на основі розкриття саногенного (оздоровчого) 
потенціалу;

- методика музичного навчання на основі саногенно-особистісного підходу базу-
ється на чітко розробленій методичній основі. Її складовими є блоки спонукально-оці-
нювальних, емоційно-коригувальних, творчо-активувальних, когнітивно-формувальних, 
комунікативно-регулятивних методів і прийомів.

Подальший напрям наукової роботи вбачаємо у теоретичному обґрунтуванні, роз-
робці та практичній апробації форм музичного навчання дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку на основі саногенно-особистісного підходу. 
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ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ 

УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА

У статті висвітлюється педагогічна модель процесу формування виконавської культу-
ри майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва. Актуаль-
ність розробки означеної проблеми підсилюється низкою існуючих суперечностей, а саме: 
між зростаючими вимогами до забезпечення культурологічного спрямування виконавської 
підготовки майбутніх учителів музики та недостатнім рівнем сформованості їх виконав-
ської культури; між потужним навчально-виховним потенціалом українського фортепіан-
ного мистецтва та недостатнім його використанням у процесі формування виконавської 
культури майбутніх учителів музики. Подається компонентна структура виконавської 
культури майбутнього вчителя музики. Визначаються педагогічні умови ефективного фор-
мування виконавської культури майбутніх учителів музики у процесі вивчення фортепіанних 
творів українських композиторів. Конкретизується змістове наповнення кожного з етапів 
формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів засобами українського 
фортепіанного мистецтва.

Ключові слова: педагогічна модель, виконавська культура, майбутні вчителі музики, україн-
ське фортепіанне мистецтво.
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PEDAGOGICAL MODEL OF FORMATION OF FUTURE MUSIC 
TEACHERS’ PERFORMING CULTURE BY MEANS OF UKRAINIAN 

PIANO ART

The article describes the pedagogical model of formation of future music teachers’ performing cul-
ture by means of Ukrainian piano art. The relevance of the designated problem is aggravated by several 
existing contradictions, namely between the increasing requirements for the provision of cultural orienta-
tion of performance training of future music teachers and the insuffi cient level of formation of performing 
culture; between the powerful educational potential of Ukrainian piano art and lack of its use in the 
process of formation of future music teachers’ performing culture. The component structure of perform-
ing culture of future music teachers is served. It defi nes pedagogical conditions of effective formation of 
performing culture of future music teachers in the process of learning piano pieces by Ukrainian compos-
ers. Specifying the semantic content of each stage forming performing culture of future music teachers’ 
by means of Ukrainian piano art.

Key words: pedagogical model, performing culture, future music teachers, Ukrainian piano art.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
СРЕДСТВАМИ УКРАИНСКОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА

В статье освещается педагогическая модель процесса формирования исполнительской 
культуры будущих учителей музыки средствами украинского фортепианного искусства. Акту-
альность разработки обозначенной проблемы усиливается рядом существующих противоречий, 
а именно: между возрастающими требованиями к обеспечению культурологического направле-
ния исполнительской подготовки будущих учителей музыки и недостаточным уровнем сформи-
рованности их исполнительской культуры; между мощным учебно-воспитательным потенци-
алом украинского фортепианного искусства и недостаточным его использованием в процессе 
формирования исполнительской культуры будущих учителей музыки. Подается компонентная 
структура исполнительской культуры будущего учителя музыки. Определяются педагогические 
условия эффективного формирования исполнительской культуры будущих учителей музыки в 
процессе изучения фортепианных произведений украинских композиторов. Конкретизируется со-
держательное наполнение каждого из этапов формирования исполнительской культуры будущих 
педагогов-музыкантов средствами украинского фортепианного искусства.

Ключевые слова: педагогическая модель, исполнительская культура, будущие учителя 
музыки, украинское фортепианное искусство.

Лит. 4.

Постановка проблеми. В сучасних умовах модернізації вищої музично-педагогіч-
ної освіти України провідним напрямком удосконалення фахової підготовки майбутніх 
учителів музики визнано впровадження концепції національної музичної освіти, що пе-
редбачає розвиток інтересу і любові до української музики, широкий загальнокультур-
ний розвиток особистості. Висловленні позиції екстраполюються на процес музично-
інструментальної підготовки майбутніх учителів музики, результатом удосконалення 
якого повинен стати високий рівень сформованості виконавської культури студентів, 
як інтегрованої професійно-особистісної властивості, яка характеризує високий рівень 
оволодіння мистецькими знаннями, музично-виконавськими вміннями, педагогічними 
компетенціями, що виражається в здатності до художньо обґрунтованої та педагогічно 
доцільної інтерпретації змісту музичного твору та забезпечує в умовах виконавсько-
педагогічної діяльності особистісне професійно-творче зростання. Унікальним і спе-
цифічним засобом формування у майбутніх учителів музики означеної властивості ви-
знано українське фортепіанне мистецтво. Оскільки українське фортепіанне мистецтво 
у єдності композиторської творчості, виконавської діяльності та освітньої практики ви-
нятковим чином впливає на особистість майбутнього вчителя музики на ментально-ге-
нетичному рівні. Відтак, виникає потреба у розробці моделі формування виконавської 
культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва, 
яка слугуватиме орієнтиром удосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів-
музикантів.

Аналіз досліджень свідчить про вагомий внесок у вивчення проблеми формуван-
ня виконавської культури майбутніх учителів музики таких вітчизняних педагогів-на-
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уковців, як О. Андрейко, Л. Гусейнова, Н. Згурська, а також зарубіжних Л. Арчажни-
кової, В. Борисевича, Н. Нургаянової, В. Орлової, У Ліньсян. Однак питання обґрун-
тування педагогічної моделі формування виконавської культури майбутніх учителів 
музики засобами українського фортепіанного мистецтва ще не отримало належного 
висвітлення.

Мета статті – обґрунтувати педагогічну модель формування виконавської культури 
майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. В логіці й методології науки модель (фр. modelle, від 
modulus – міра, зразок, норма) є аналогом (схемою, структурою, знаковою системою) 
певного фрагменту природної чи соціальної реальності, концептуально-теоретичного 
утворення тощо. Даний аналог служить для зберігання і розширення знання про оригі-
нал, конструювання оригіналу, перетворення чи управління ним. З гносеологічної точ-
ки зору модель – це «представник», «замісник» оригіналу в пізнанні та практиці [4]. Під 
поняттям «наукова модель» розуміється «уявна чи матеріально реалізована система, 
яка адекватно відображає предмет дослідження і здатна замінити його так, що вивчення 
моделі сприяє отриманню нової інформації про цей предмет» [3]. Педагогічна модель 
формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського 
фортепіанного мистецтва ґрунтується на положеннях сучасної методології педагогіки 
(І. Бех, О. Пєхота, В. Страхов), психологічної теорії особистості (Г. Костюк, О. Леон-
тьєв, С. Рубінштейн), її творчого розвитку (Г. Батищев, Я. Пономарьов, С. Сисоєва), тео-
рії мистецької освіти (Г. Падалка, О. Рудницька, О. Щолокова), педагогіки вітчизняного 
виконавства (Н. Гуральник, Н. Кашкадамова, Г. Нейгауз).

Запропонована нами модель складається з таких взаємодіючих елементів, як: мети, 
компонентів виконавської культури майбутнього вчителя музики, педагогічних умов 
ефективного формування виконавської культури студентів у процесі вивчення форте-
піанних творів українських композиторів, етапів формувальної дослідно-експеримен-
тальної роботи, методів та форм роботи (див. рис. 1).

Метою педагогічної моделі визначено формування виконавської культури майбут-
ніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва. Побудова означе-
ної моделі включає такі структурні компоненти виконавської культури майбутніх учи-
телів музики, як: мотиваційно-потребовий (інтерес до виконавської діяльності, потребу 
в самовираженні у процесі виконавської діяльності, позитивне ставлення до майбутньої 
професії), когнітивно-інформаційний (музично-історичні та музично-теоретичні зна-
ння, поінформованість щодо музично-виконавського репертуару, знання вікових осо-
бливостей музичного сприймання), операційно-технологічний (музично-виконавські 
вміння, інтерпретаційно-аналітичні вміння, здатність до художньо-педагогічної комуні-
кації), творчо-діяльнісний (досвід самостійної музично-пошукової діяльності, ціннісні 
орієнтації у сфері музики, творчі здібності).

Ефективність процесу формування виконавської культури майбутніх учителів музи-
ки засобами українського фортепіанного мистецтва забезпечується завдяки дотриман-
ню певних педагогічних умов, які представлені у педагогічній моделі. Це активізація 
національної самосвідомості студентів у процесі пізнання й виконання українських 
фортепіанних творів; забезпечення діалогових засад взаємодії викладача і студента в 
процесі опанування вітчизняною фортепіанною спадщиною; розвиток творчої само-
стійності в опрацюванні фортепіанних творів українських композиторів як ознаки го-
товності майбутніх учителів музики до професійно зорієнтованої виконавської діяль-
ності. Тільки комплексне забезпечення визначених педагогічних умов стане основою 
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вирішення проблеми формування виконавської культури у майбутніх педагогів-музи-
кантів на засадах українського фортепіанного мистецтва [2].

У педагогічній моделі зображено етапи формувальної дослідно-експерименталь-
ної роботи з формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами 
українського фортепіанного мистецтва. Кожен із зазначених етапів скерований на до-
сягнення певної мети, виконання відповідних завдань та застосування ефективних ме-
тодів та форм. 

• Мета першого етапу – орієнтувально-спонукального – полягає у забезпеченні 
усвідомленої зацікавленості виконавською діяльністю педагогів-музикантів на засадах 
українського фортепіанного мистецтва. Основні завдання цього етапу: стимулювання 
стійкого інтересу студентів до виконавської діяльності на основі пізнання українського 
фортепіанного мистецтва; усвідомлення потреби в самовираженні в процесі пізнання 
вітчизняного фортепіанного мистецтва; формування позитивного ставлення до обра-
ної професії вчителя музики в процесі опрацювання українських фортепіанних творів. 
Розв’язання завдань першого етапу формувальної роботи відбувається у формі ауди-
торних занять та передбачає застосування таких методів: демонстрації виконавських 
творів, художнього ознайомлення з фортепіанними творами українських композиторів, 
ескізного вивчення музичних творів, емоційно-вольових характеристик студентів. На 
даному етапі дотримуються таких педагогічних умов: забезпечення діалогових засад 
взаємодії викладача і студента в процесі опанування вітчизняною фортепіанною спад-
щиною та активізація національної самосвідомості студентів у процесі пізнання й ви-
конання українських фортепіанних творів. 

• Мета другого етапу – пізнавально-інформаційного – розширення та поглиблення 
мистецьких знань та професійно-педагогічних компетенцій майбутніх педагогів-музи-
кантів. Завдання пізнавально-інформаційного етапу формувальної методики: розши-
рення обсягу музично-історичних та музично-теоретичних знань студентів; удоскона-
лення навичок добору вітчизняного музично-виконавського репертуару; актуалізація 
знань вікових особливостей музичного сприймання. На даному етапі в межах вивчення 
спецкурсу «Культурно-освітні засади українського фортепіанного мистецтва» викорис-
товуються методи вільних характеристик, практичних контрольних завдань з добору 
виконавського репертуару. Ефективність роботи забезпечується завдяки актуалізації 
таких педагогічних умов: активізація національної самосвідомості студентів у процесі 
пізнання й виконання фортепіанних творів українських композиторів; забезпечення діа-
логових засад взаємодії викладача і студента в процесі опанування вітчизняною форте-
піанною спадщиною.

Мета третього етапу – перетворювально-технологічного – полягає в удосконален-
ні якості виконавського висловлювання майбутніх фахівців у процесі виконання форте-
піанних творів українських композиторів. Завдання цього етапу: розвиток музично-ви-
конавських умінь студентів, удосконалення їх інтерпретаційно-аналітичних умінь; роз-
виток здатності здійснювати художньо-педагогічну комунікацію. Методи формувальної 
роботи перетворювально-технологічного етапу: складання виконавського плану та 
рольова гра «Компетентний викладач». У перебігу даного етапу формувальної роботи 
актуалізуються такі педагогічні умови: забезпечення діалогових засад взаємодії викла-
дача і студента в процесі опанування вітчизняною фортепіанною спадщиною; розвиток 
творчої самостійності в опрацюванні фортепіанних творів українських композиторів.

Мета четвертого етапу – самостійно-творчого – передбачає розвиток у студентів 
здатності до художньо-творчої виконавської діяльності на засадах українського форте-
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піанного мистецтва. Завданнями цього етапу є: розширення досвіду самостійної музич-
но-пошукової діяльності; формування ціннісних орієнтацій у сфері музики; розвиток 
творчих здібностей. З-поміж форм і методів проведення формувальної роботи на са-
мостійно-творчому етапі вирізняються такі: самостійна робота студентів, рольова гра 
«Музичний редактор», складання рецензій, лекція-концерт. На даному етапі викладач 
має дотримуватися таких педагогічних умов, як активізація національної самосвідо-
мості студентів у процесі пізнання й виконання українських фортепіанних творів та 
розвиток творчої самостійності в опрацюванні фортепіанних творів українських ком-
позиторів [1].

Висновки. Отже, представлена педагогічна модель процесу формування виконав-
ської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мис-
тецтва за своїм змістовно-структурним наповненням та практичним значенням може 
виступати орієнтиром у процесі удосконалення якості музично-інструментальної підго-
товки студентів, а також може стати основою для підвищення рівня фахової підготовки 
магістрів – майбутніх викладачів фортепіано.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ

 
Стаття присвячена ролі фізичної культури у всебічному культурному розвитку людини. По-

казано визначаючу роль фізичної культури у формуванні цілісної особистості з позицій загальної 
теорії культури. Підкреслюється необхідність теоретико-методологічної інтерпретації сутнос-
ті фізичної культури, пов’язаної з її духовною і соціокультурною значимістю і реалізацією у прак-
тичній діяльності. У сфері фізичної культури духовність реалізується в процесі єднання ідеальної 
(внутрішньої) і наочно сприйнятної (зовнішньої) сторін фізкультурної діяльності. Вона обумовле-
на пріоритетним розвитком культури мислення, уяви, почуттів тощо у процесі спільної діяльнос-
ті рухової дії в зв’язку з розвитком, сутність якого пов’язується з моторною і незмінно духовною 
сторонами. Духовність у будь-якій діяльності людини повинна відігравати провідну роль.

Ключові слова: методологія, цілісність людини, всебічний розвиток особистості, приорітет 
духовності, фізична культура, культура, Церква.
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ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN FORMATION OF 
SPIRITUAL COMPONENT OF PERSONALITY

The article is dedicated to the role of physical culture in a comprehensive person’s development in all 
the fullness of his essential powers. The defi ning role of physical culture activities in formation of a per-
sonality’s physical culture is shown from the positions of a culture’s general theory, and a content analysis 
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of comprehensively developed personality. The necessity of the theoretical-methodological interpretation 
of the physical culture’s essence, connected with its spiritual and socio-cultural sense’s discovering and 
its realization in a practical activities is underlined. In the sphere of physical culture and spirituality of 
unity is realized in the ideal (internal) and clearly perceptible (outer) sides of physical activity. It is due 
to focus on development of a culture of thinking, imagination, feelings etc in the joint activities of motor 
actions in connection with the development, the essence of which is associated with the motor and always 
spiritual sides. Spirituality in any human activity should play a leading role.

Key words: methodology, integrity of person, comprehensive development of personality, priority of 
spirituality, physical culture, culture, Church. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена роли физической культуры во всестороннем культурном развитии лич-
ности. Показана определяющая роль физической культуры в формировании целостной личности 
с позиций общей теориии культуры. Подчёркивается необходимость теоретико-методологиче-
ской интерпретации сущности физической культуры, связанной с её духовной и социокультурной 
значимостью и реализацией в практической деятельности. В сфере физической культуры духов-
ность реализуется в процессе единения идеальной (внутренней) и наглядно приемлемой (внешней) 
стороны физкультурной деятельности. Она обусловлена приоритетным развитием культуры 
мышления, воображения, чувств и т.п. в процессе совместной деятельности двигательного дей-
ствия в связи с развитием, сущность которого связывается с моторной и неизменно духовной 
сторонами. Духовность в любой деятельности человека должна играть ведущую роль.

Ключевые слова: методология, целостность человека, всестороннее развитие личности, 
приоритет духовности, физическая культура, культура, Церковь.

Лит. 26.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли відбувається закладання (з використанням 
позитивних наукових даних учених різних поколінь) методологічних, ціннісно-гума-
ністичних основ майбутньої фізичної культури і фізкультурної освіти, виникає необхід-
ність подолання обмеженості підходу, пов’язаного з розвитком у її сфері тільки рухових 
здібностей осіб різного віку і стану. Тому що даний підхід (при всій його важливості) не 
дає відчутних результатів у формуванні в людини істинно фізичної культури. Остання 
в нашій країні ще не стала потребою, самоцінністю більшості людей, на вкрай низько-
му рівні функціонує в основних сферах життєдіяльності людини і суспільства (освіті, 
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праці, дозвіллі), не даючи запасу «міцності» у вигляді здоров’я, функціональної підго-
товленості, психічної стійкості й емоційної задоволеності. У зв’язку з цим варто істотно 
підвищити (не відкидаючи значимості науково-методичних розробок по формуванню 
рухової сфери людини) роль особистісних характеристик людей, що беруть участь у 
процесі освоєння рухової дії. Тільки це дозволить реально підійти до формування фі-
зичної культури в людини з урахуванням розуміння її цілісності, соматопсихічної і со-
ціокультурної єдності.

Аналіз досліджень. Аргументація пріоритету духовності при формуванні фізич-
ної культури подається у [23]. Приведемо лише ряд висловлень, що підтверджують 
це: фізична вправа – це рухова дія з випереджуючою думкою, прояв інтелекту людини 
(Д. Д. Донськой); фізична культура – це насамперед робота з духом людини, її внутріш-
нім, а не зовнішнім світом (І. М. Биховська), це міра натхненності фізичного (Н. Н. Ві-
зитей). Перелік аналогічних висловлень можна було б продовжити. У цьому плані 
цікава думка Л. К. Круглової [14], яка відзначає, що більшості мислителів минулого 
(В. Ф. Одоєвський, А. И. Герцен, В. В. Розанов, В. І. Нєсмєлов, П. А. Флоренський і ін.) 
було властиво показувати нерозривний взаємозв’язок «тіла і духу» у людини, підкрес-
люючи при цьому основну роль духу. Вона наводить слова В. І. Нєсмєлова, що виразив 
цю думку в такий спосіб: «Тілесність дана людині, але тілесний організм створюється 
духом», він є своїм духу і «складає власне тіло духу» [14, 47–48]. Це справедливо, тому 
що налагоджений організм людини є умовою його духовності, але не може породити 
саму духовність. Остання виводиться не безпосередньо з природи, а із культури [3], 
де духовне є визначальним стосовно матеріального [1]. Таким чином, саме духовне в 
людині в кінцевому рахунку формує її. При цьому духовність позначає цілісну актив-
ність людської психіки і її соціально-культурної детермінованості і змістовності. Вона є 
орієнтацією свідомості людини, що здійснює зсередини мотивоване включення її в гро-
мадське життя, перетворювальну діяльність [7]. Духовність розглядається як інтегрую-
че цілісне поняття, що включає в себе різні поняття, зв’язані з проявом внутрішнього, 
психічного життя людини (свідомість, підсвідомість, знання, мислення, інтелект, пси-
хіка і т.п.) [26]. У фундаменті цієї цілісності знаходяться потреби людини, формування 
яких і є в кінцевому рахунку її вихованням. Духовність людини повинна забезпечувати 
ефективну реалізацію діяльності в єдності її аспектів: пізнання, ціннісне осмислення, 
спілкування, перетворення реальності [9], вона є свобода людини формувати себе, своє 
відношення до культурних цінностей [3].

Метою нашої роботи є встановити роль фізичної культури у всебічному кульурно-
му розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу. Матеріали дослідження (засновані на розгляді спів-
відношення біологічного і соціального, тілесного і духовного [5] у фізичній культурі, 
погляді на неї з позицій теорії культури, сучасного розуміння сутності фізичних вправ і 
їхнього впливу на людину [3], врахування єдності функціонального, ціннісного і діяль-
нісного аспектів її змісту [21] і багатьох інших питань) свідчать про те, що в сфері фі-
зичної культури розвиток рухових можливостей людини існує невіддільно від розвитку 
її особистісних якостей, більше того – визначається ними. Фактично культура фізична 
– та ж загальна культура з перевагою її духовної сторони, але реалізована специфічним 
образом через свідомо окультурену рухову діяльність (фізкультурну діяльність) [22], 
безумовно, з урахуванням біологічних закономірностей розвитку організму людини.

У сфері фізичної культури духовність і реалізується в процесі єднання ідеальної 
(внутрішньої) і наочно сприйнятної (зовнішньої) сторін фізкультурної діяльності. Вона 
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обумовлена пріоритетним розвитком культури мислення, уяви, почуттів тощо у процесі 
спільної діяльності рухової дії тих, що займаються в зв’язку з освоєнням, сутність якого 
зв’язується з моторною і незмінно духовною сторонами [13]. Саме в процесі даної гру-
пової (а іноді й індивідуальної) духовної практичної діяльності до початку виконання 
рухової дії (а не в результаті її), що включає обмін змістами і цінностями, зв’язаними 
із системою пізнавальних, проектно-змістових, акмеологічних, оціночних, корекційних 
і інших дій, і відбувається становлення і реалізація індивідуальності суб’єктів учбо-
во-тренувального процесу (аматорів, спортсменів, тренерів) [8]. Тому найважливішою 
методологічною і практичною проблемою сфери фізичної культури є розробка, узагаль-
нення, корекція цілей, принципів, засобів, методів, форм і т.п. проведення занять, у яких 
духовне і фізичне в людині були б споконвіку єдині, коли створювалися б умови для 
різнобічного, розмірного і внутрішньо єдиного формування в ній різноманітних потреб.

Зміст фізкультурної діяльності, отже, є визначальним для прилучення людини до 
цінностей фізичної культури. Тільки тоді, коли ця діяльність розглядається з боку люд-
ської значимості і цінності, вона стає фактором істинно культурного розвитку людини, 
гармонізації тілесного і духовного, стійкого прилучення до культури фізичної. Це дій-
сно так, тому що найважливішою особливістю культури є відтворення людини у всій 
цілісності і всебічності свого існування. Сьогодні справа навіть не у визначеннях по-
няття «культура» (котрих є вже цілком достатня кількість і навряд чи буде коли-небудь, 
прийняте єдине), а в глибині загальної концепції культури [3], що у цілому можна уяви-
ти як «...найвищий ступінь облагородженості, натхненності й олюднення природних і 
соціальних умов життя і людських відносин, освоєний живучим і переданий наступним 
поколінням» [8].

Саме проблема «олюднення» фізичного (природного) у людині, розгляду фізичного 
як особистісного, проблема збереження і посилення, а при необхідності – відновлення у 
фізичної здатності статусу інтелектуальної, моральної, естетичної здатності – це і є цен-
тральна проблема і теорії, і практики фізичного удосконалювання особистості, розви-
тку її фізичної культури [6]. Однак і в даний час фізична досконалість усе ще часто роз-
глядається як ідеальний показник фізичного розвитку, і в меншому ступені зачіпається 
духовна сфера людини, що не цілком виправдано з позиції цілісного підходу до людини, 
її соматопсихічної і соціокультурної єдності. У той же час у структурі фізичної доско-
налості особистості на сучасному етапі розвитку суспільства в останні 10-15 років усе 
більш чітко виявляється тенденція переходу від розвитку фізичних (які не виключають 
їх) до духовних її здібностей (зв’язаних із психічними, інтелектуальними, естетичними, 
моральними й іншими компонентами), до тісного взаємозв’язку між ними. «Фізична 
досконалість неможлива без моральної, естетичної, інтелектуальної досконалості осо-
бистості, – відзначає Н. Н. Візитей, – і точно так само кожна з останніх неможлива 
без досконалості фізичної» [6, 37; 7]. Це і є проявом закономірнос ті взаємозв’язку, що 
підсилюється, соціального і біологічного, тілесного і духовного в людині в напрямку 
всебічного і гармонійного розвитку особистості.

Погляди на всебічний розвиток особистості в радянській літературі у свій час систе-
матизував Л. Н. Коган [12], який виділив ряд їхніх груп. Вони виражаються у всебічнос-
ті, зв’язаної з ліквідацією професійної спеціалізації; з розумінням її як комплексу пози-
тивних якостей особистості, що відповідають її ідеалові; з одночасною участю особис-
тості у всіх основних видах людської діяльності; з максимальним виявленням творчого 
потенціалу особистості й ін. Заслуговує на увагу і його спроба визначити інтегральний 
критерій усебічно розвинутої особистості, яким є вільна реалізація особистості в осно-
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вних видах соціальної діяльності, пов’язаної з творчим її характером або із здатністю 
особистості до самореалізації і самоствердження. У цьому відношенні продуктивна і 
концепція, що вводить у структуру ідеалу всебічно розвинутої особистості дві групи 
елементів: по-перше, індивідуалізовані форми суспільної всебічності (універсальність, 
цілісність, гармонійність); по-друге, суб’єктивні прояви індивідуальної всебічності 
(самореалізація, проективний (цілеспрямова ний) саморозвиток, творчість особистос-
ті) [24]. При цьому під особистістю розуміється складний духовно-психофізіологічний 
симбіоз, у якому ведучою, визначальною інстанцією є духовна сутність особистості. 
Духовна ж особистість може реалізувати себе тільки через психофізичну організацію 
[3, 34–37]. Саме в такому розумінні особистість є суб’єктом і об’єктом культури.

Змістовий аналіз фізичної культури (її функціонального, ціннісного, діяльнісного 
аспектів) свідчить про те, що вона, як жоден вид культури, має великі потенційні мож-
ливості у формуванні всебічно розвинутої особистості [21]. Однак у реальній фізкуль-
турній практиці (з позицій структурно-змістового аналізу поняття всебічнорозвинутої 
особистості) ці багаті можливості в силу розриву соматопсихічної і соціокультурної 
єдності людини (її цілісності), використовуються далеко не повною мірою. І насам-
перед слабко представлені такі елементи прояву індивідуальної всебічності, як само-
реалізація, проективний саморозвиток, творчість особистості, зв’язані із задоволенням 
і формуванням духовних потреб, що є первинним імпульсом будь-якої діяльності [10]. 
Це обмежує можливості фізкультурної діяльності розвитком найчастіше тільки рухової 
сфери тих, що займаються. У фізичній культурі в цьому випадку значно знижується 
(або зовсім не реалізується) її культурний потенціал, пов’язаний з розвитком інтелек-
туальних, розумових, творчих, комунікативних потенцій людини, з формуванням у неї 
особистісної фізичної культури. Порушується і співвимірність у таких індивідуальних 
формах суспільної всебічності, як гармонійність, цілісність, універсальність.

Усе це вимагає реального (а не декларативного) теоретико-методологічного пере-
осмислення сутності фізичної культури, розкриття її духовного, соціокультурного зміс-
ту і реалізації його в практичній діяльності. З позицій усебічного розвитку людських 
здібностей необхідно звернути особливу увагу на змістовні утворення самореалізації 
(самосвідомість, самопізнання, самовизначення; самооцінка, самоконтроль, саморегу-
ляція; самоактуалізація, самовиховання, саморозвиток, самовираження і т.п.), пов’язані 
з освоєнням і реалізацією в діяльності об’єктивних цінностей (матеріальних і духо-
вних) фізичної культури, що безпосередньо спираються на творчу духовну діяльність. 
Це і припускає всебічний розвиток людських можливостей і здібностей як самоцілі [9].

У реальній же культурознавчій практиці усе ще переважає однобічний підхід до 
предмета виховання – людини. Спеціалісти-культурознавці акцентують увагу найчас-
тіше на соціокультурному боці особистості людини (залишаючи без уваги соматопси-
хічний її бік), а фахівці в галузі фізичної культури – на соматопсихічному (упускаючи 
з поля зору соціокультурний бік). У результаті теоретики-культурознавці дотепер часто 
не включають фізичну культуру в загальну культуру, а фахівці фізичної культури мало 
використовують у своїй діяльності теоретичні розробки загальної теорії культури. І в 
тому, і в іншому випадку виразно проглядається розрив цілісності і єдності людини, 
усіх її проявів, що, безсумнівно, приводить до втрат у виховному процесі і негативно 
позначається на всебічності розвитку особистості.

Провідна роль у формуванні такої людини повинна приділятися якісній стороні фіз-
культурної діяльності, де необхідне єднання ідеальної (духовної) і практичної (рухової) 
сторін, пов’язаних з натхненням тілесності. Це жадає від педагога (передавача учням 
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цінності фізичної культури) створення особою «духовної субстанції» – образа педаго-
гічної ситуації з рішенням специфічних задач (де і відбувається його взаємодія з учня-
ми, їхні міжособистісні відносини в спільній колективній діяльності), який повинен 
характеризуватися самостійністю, оригінальністю, індивідуальністю [11; 20]. Педаго-
гічний ефект повинен полягати не тільки в надбанні тими, хто займається нових фіз-
культурних знань, рухових умінь і навичок, розвитку позитивних мотиваційно-потре-
бового ставлення до фізичної культури, але і виражатися (і цьому головне) у поверненні 
їх до саморозвитку, самовиховання тощо (тобто до самореалізації, самодіяльності), до 
формування широкого кола потреб, тому що потреби породжують особистість, а отже, 
і культуру.

У фізичній культурі об’єктивно представлені всі основні види потреб (матеріальні 
– зв’язані з розвитком фізичних якостей, рухових умінь, навичок і т.п., і духовні – задо-
вольняються в пізнавальній, ціннісно-орієнтаційній, проектувальній, комунікативній, 
естетичній і т.п. діяльності), реалізовані за допомогою фізкультурної діяльності людини 
[14]. Основне завдання полягає в тому, щоб і в педагогічному процесі, і в процесі її 
самодіяльності створювати відповідні умови для їхньої реалізації, що і буде сприяти 
всебічному розвиткові людини. Багато в чому рішення цього комплексу питань визнача-
ється і високою ефективністю функціонування засобів масової інформації, їх освітньою 
і виховною функціями. Значно повинна зрости їхня роль щодо фізичної культури: у 
створенні позитивної суспільної думки про неї, пов’язаної з розкриттям її культурних, 
виховних, соціально-економічного потенціалів; у формуванні повноцінних знань про 
неї; у зв’язку з роллю у всебічному і гармонійному розвитку особистості (її мораль-
ним, духовним, естетичним вихованням); у пропаганді всієї повноти її цінностей (а не 
тільки в зміцненні здоров’я, профілактиці захворювань, поліпшенні самопочуття і т.п.), 
а також здорового способу життя і формування фізичної культури особистості [2; 15].

Усебічний розвиток особистості найчастіше розглядається як ідеал, де фізична до-
сконалість (що розуміється як єдність духовного і фізичного) є її невід’ємним компо-
нентом, що доцільно розглядати, однак, не з позицій середньостатистичних норм фізич-
ного розвитку (пов’язаних з фіксованим переліком ознак), а в зв’язку з задоволенням 
особистих потреб тих, що займаються, із прогресом їхнього фізичного розвитку, як 
мотив фізкультурної діяльності особистості [4]. У зв’язку з цим важливо загострити 
увагу на поняттях «культура особистості», розглянутому як базове [18] стосовно по-
няття «усебічно розвинута особистість», а також «фізична культура особистості». На 
жаль, як у культурознавстві, так і в сфері фізичної культури, осмислення даних понять 
є рідкісним винятком [4; 6; 16; 21; 24], а теоретичні і методичні шляхи їхнього форму-
вання майже не розроблені.

Відповідно до розуміння культури особистості як результату творчої, внутрішньої, 
духовної її діяльності по перетворенню зовнішніх образів і цінностей у неповторний 
світ людини [17; 25], можна погодитися, у рамках концепції, що розвивається нами, 
з розглядом фізичної культури особистості на базі пріоритету її духовної сторони як 
триєдності її компонентів: аксіологічного (який стосується ціннісно-орієнтаційної сфе-
ри, включаючи ціннісно-моральні, ціннісно-естетичні і т.п. її компоненти), освітнього 
(пов’язаного з рівнем її знань, умінь і навичок), потребового (який відображає стан 
ієрархії мотиваційно-потребової сфери) стосовно до придбання, ведення й удоскона-
лювання фізично культурного, виправданого способу життя [24]. Ще більш виразно 
говорять про це В. К. Бальсевич і Л. І. Лубишева, що під вихованням фізичної культу-
ри особистості розуміють «активний вплив не тільки на фізичні здібності людини, але 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   397

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìóñ±μíêî Î., Ëåìåøêî Î., Ñàìîéëèê Ñ. Ðîëü ô±çè÷íî³ êóëüòóðè ± ñïîðòó...

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

насамперед на її почуття і свідомість, психіку й інтелект, що забезпечує формування 
стійких соціально-психологічних проявів: позитивної мотивації, ціннісних орієнтацій, 
інтересів і потреб у сфері фізичної активності і здоровому стилі життя» [4]. Говорячи 
про взаємозумовленість фізичної досконалості й інтелектуальної, моральної, естетич-
ної досконалості особистості, Н. Н. Візитей справедливо відзначає, що «проблема фі-
зичної культури особистості виявляється при ближчому розгляді рівній проблемі мо-
ральної, інтелектуальної культури особистості. Ми в черговий раз переконуємося, що 
культура єдина (і в цьому сенсі одна), ми переконуємося, що культура вимагає єдності, 
цілісності людини» [6, 38]. Отже, роль фізичної культури у всебічному розвитку осо-
бистості тісно зв’язана з усіма її структурними компонентами. Це далеко не просто фі-
зичне удосконалювання людини як результат її занять фізичними вправами, але і творче 
ставлення до своєї особи, де духовна сторона відіграє визначальну роль. Таким чином, 
фізична культура пов’язана з формуванням цілісної людини у всій повноті її сутнісних 
сил. Саме крізь призму людського виміру дане явище розкриває свої універсальні по-
тенційні можливості в удосконалюванні кожної особистості і суспільства в цілому.

Значний внесок у формування пріоритетності духовного у фізичному вихованні 
і спорті може зробити Церква. Майбутнє нашої держави, що має багату тисячолітню 
християнську культуру, залежить від християнського виховання, від змісту тих ціннос-
тей, які закладаються в серця молоді. В той же час держава, якщо хоче мати фізично 
здорових і сильних громадян, не повинна стояти осторонь від проблем тіловиховання і 
спорту. Мета тіловиховання і спорту – зміцнювати і розвивати тіло. Разом з тілесними 
якостями гартуються і формуються такі якості духовні: воля, рішучість, відвага, това-
риськість і, навіть, готовність до жертви задля високої мети. Тому Церква не виступає 
проти виховання духовно і фізично досконалої молоді засобами спорту [19].

Залучення молодої людини до фізичного розвитку, виховання у неї стремління до 
перемоги вчить її бути такою, яка шукає і знаходить, робить її особистістю. Церква на-
магається залучити молодь до християнського здорового способу життя, адже однією 
з багатьох проблем сучасності є те, що молода людина часто не спроможна відчути 
себе потрібною, важливою, такою, що може щось осягнути. Це є важливим особливо 
сьогодні, коли самотність і розчарування змушує молодь шукати вихід і тим виходом 
для неї нерідко стають наркотики, алкоголь та інші згубні звички. Тому дуже важливою 
в наш час є постійна праця з молоддю. Християнське життя – це рух, це поступ вперед. 
Людина прагне до святості, долаючи багато бар’єрів, часто падаючи, і встаючи, продо-
вжує рух. Рух – це і є наше життя.

Висновки. Людина як біологічна і соціальна істота складається двох складових – 
тілесної і духовної. Духовність власне і робить людину людиною, відрізняє її від тва-
рин. У сфері фізичної культури духовність і реалізується в процесі єднання ідеальної 
(внутрішньої) і наочно сприйнятної (зовнішньої) сторін фізкультурної діяльності. Вона 
обумовлена пріоритетним розвитком культури мислення, уяви, почуттів тощо у процесі 
спільної діяльності рухової дії в зв’язку з освоєнням, сутність якого зв’язується з мото-
рною і незмінно духовною сторонами. Духовність у будь-якій діяльності людини пови-
нна відігравати провідну роль. У формуванні духовності фізичного виховання важливу 
роль може відіграти Церква.
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РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

У статті досліджено розвиток моральних цінностей іноземних студентів в умовах форму-
вання правової свідомості у вищому навчальному закладі, проведено аналіз понять іноземний сту-
дент, правове виховання, моральне виховання та ін.; запропоновано визначення понять «правове 
виховання іноземних студентів», «система морально-правового виховання іноземних студентів 
у вищому навчальному закладі», «правосвідомість іноземних студентів», «розвиток моральних 
цінностей іноземних студентів»; розглянуто фактори розвитку моральних цінностей іноземних 
студентів в умовах формування правової свідомості. 
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DEVELOPMENT OF MORAL VALUES OF FOREIGN STUDENTS 
WITHIN THE FORMATION OF LEGAL AWARENESS

The article dwells on the problem of the development of moral values of foreign students within 
the formation of legal awareness in a higher education institution. The author analyses such notions 
as a foreign student, legal education, moral education etc.; suggests the defi nition of such notions as 
«legal education of foreign students», «a system of moral and legal education of foreign students in a 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

В статье исследовано развитие нравственных ценностей иностранных студентов в усло-
виях формирования правового сознания в высшем учебном заведении; проведен анализ понятий 
иностранный студент, правовое воспитание, нравственное воспитание и др.; предложено 
определение понятий «правовое воспитание иностранных студентов», «система нравствен-
но-правового воспитания иностранных студентов в высшем учебном заведении», «правосозна-
ние иностранных студентов», «развитие нравственных ценностей иностранных студентов»; 
рассмотрены факторы развития нравственных ценностей иностранных студентов в условиях 
формирования правового сознания.

Ключевые слова: иностранный студент, правовое воспитание, нравственное воспитание, 
правосознание, нравственные ценности иностранных студентов и их факторы развития.

Лит. 12.

Постановка проблеми. Poзвитoк Укpaїни як нeзaлeжнoї тa caмocтiйнoї 
дepжaви пoв’язaний iз оновленням ocвiтньoї гaлузi, яка направлена нa пiдгoтoвку 
кoнкуpeнтocпpoмoжниx фaxiвцiв як нa внутрішньому, тaк i нa євpoпeйcькoму pинкax 
пpaцi. Caмe тoму виші України залучають до навчання іноземних громадян, які, з одно-
го боку, пропагують такі фундaмeнтaльні цiннocті зaxiднoї культуpи, як пpaвa люди-
ни, пpaвa нaцioнaльниx мeншин, cвoбoда пepecувaння, лiбepaлiзaцiя, пapлaмeнтapизм, 
cвoбoда oтpимaння ocвiти будь-якoгo piвня тощо, щo є нeвiд’ємним aтpибутoм 
гpoмaдянcькoгo дeмoкpaтичнoгo cуcпiльcтвa. З іншого боку, особисті права і привілеї 
іноземні студенти закріплюють за собою і розширюють з користю для себе (це нега-
тивний прояв правосвідомості іноземного громадянина). Такі недоліки правової сві-
домості – одна з причин вчинення правопорушень. Тому проблема формування право-
вої свідомості іноземних студентів та розвиток моральних цінностей, зокрема, набуває 
важливого наукового значення. Актуальність проблематики відображено у положеннях 
Указу Президента України від 17 лютого 2005 року «Про заходи щодо вдосконалення 
системи вищої освіти України», наказах Міністерства освіти і науки України від 23 січ-
ня 2004 року «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 
декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки» та «Про прове-
дення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу» та інших нормативних документах. Однак аналіз наукової літератури 
засвідчує, що в ній відсутнє комплексне висвітлення проблеми розвитку моральних 
цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості. 

Аналіз досліджень. Сьогодні в Україні перед вищими навчальними закладами сто-
їть багато завдань, одне з яких – перебудувати навчальний та виховний процес у вищих 
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навчальних закладах таким чином, щоб навчити студента усвідомлювати, перш за все, 
духовні, естетичні, моральні та правові цінності. Різні аспекти проблеми дослідження 
розглядалися у працях багатьох дослідників, зокрема: І. Беха, М. Вебера, С. Вербицької, 
Н. Вознюка, Н. Волкова, М. Головатого, С. Гончаренко, Б. Додонова, М. Касьяненка, 
Я. Кічука, А. Кузьмінського, Д. Леонтьєва, І. Лебідя, А. Малихіна, Д. Плинокоса, Т. По-
німанської, К. Роджерса, В. Скребця, Н. Сінкевича, В. Сухомлинського та інших. Але 
доводиться констатувати відсутність узагальнювальних досліджень проблеми розвитку 
моральних цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості.

Мета статті. Постановка проблематики розвитку моральних цінностей іноземних 
студентів в умовах формування правової свідомості потребує комплексного наукового 
дослідження. У даній роботі ми розглянемо цю проблему за такими напрямами: 1) про-
аналізуємо поняття іноземний студент, правове виховання, моральне виховання, систе-
ма морально-правового виховання іноземних студентів у вищому навчальному закла-
ді, правосвідомість, моральні цінності іноземних студентів та фактори їх розвитку у 
взаємозв’язку; 2) надамо власне визначення поняттям «правове виховання іноземних 
студентів», «система морально-правового виховання іноземних студентів у вищому 
навчальному закладі», «правосвідомість іноземних студентів», «розвиток моральних 
цінностей іноземних студентів»; 3) розглянемо фактори розвитку моральних цінностей 
іноземних студентів в умовах формування правової свідомості у вищому навчальному 
закладі. 

Метою статті є концептуальна розробка питання розвитку моральних цінностей 
іноземних студентів в умовах формування правової свідомості, що включає її теоре-
тико-методологічне обґрунтування, а також висвітлення факторів розвитку моральних 
цінностей іноземних студентів.

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше запропоновано визначення понять 
«правове виховання іноземних студентів», «система морально-правового виховання 
іноземних студентів у вищому навчальному закладі», «правосвідомість іноземних сту-
дентів», «розвиток моральних цінностей іноземних студентів»; охарактеризовано пра-
восвідомість як елемент цілеспрямованого педагогічного впливу на формування осо-
бистості іноземного студента під час процесу правового виховання у вищому навчаль-
ному закладі, розглянуто фактори розвитку моральних цінностей іноземних студентів. 

Виклад  основного матеріалу. Оскільки процес формування правової свідомості 
як невід’ємної складової становлення особистості студента (у тому числі й іноземного) 
включає в себе розвиток моральних цінностей, а система цінностей і якостей особис-
тості розвивається і проявляється через її ставлення до права, до себе, до людей, до мо-
ральних цінностей, то, на нашу думку, такий розвиток повинен реалізовуватися у змісті 
навчання і виховання. Правильна організація життя іноземних студентів у навчальних 
закладах, залучення їх до соціальних зв’язків забезпечує їхній розвиток, формування 
морально-правової поведінки та правосвідомості. Саме правове та моральне виховання 
як складові частини всього виховного процесу, метою якого є формування розвиненої 
особистості іноземного студента, є складною і багатоаспектною системою діяльності 
навчально-виховного закладу. Звичайно, багато моральних і правових цінностей засво-
юються іноземним студентом у позанавчальний час, можливо, навіть через неправові та 
аморальні форми і засоби формування суспільної свідомості. Проте правове та мораль-
не виховання формують створення спеціального інструментарію, спроможного донести 
до розуму і відчуття громадянина будь-якої країни моральні цінності, перетворити їх у 
переконання особистості і внутрішній орієнтир її правової поведінки. Проаналізуємо 
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основні категорії нашого дослідження, а саме: іноземний студент, правове виховання, 
моральне виховання, система морально-правового виховання іноземних студентів у ви-
щому навчальному закладі, правосвідомість, моральні цінності іноземних студентів та 
фактори їх розвитку. 

Одним з компонентів Болонського процесу та засобу формування єдиного європей-
ського освітнього та наукового простору є студентська академічна мобільність. На дум-
ку С. Вербицької «студентська академічна мобільність – це процес здобуття студентом 
знань і навичок у вищому навчальному закладі країни, в якій він не має статусу грома-
дянина, який передбачає безпосередній перетин кордону фізичною особою, з урахуван-
ням попередньо здобутої освіти та з присвоєнням кваліфікацій чи наукового ступеня по 
закінченню терміну навчання» [2, 17]. Ми погоджуємося з думкою Д. Плинокоса, що 
«іноземний студент – це громадянин іншої держави, який не має права постійного про-
живання на території України, в’їхав в Україну з метою навчання та був зарахований до 
вищого навчального закладу. З одного боку, одного і того ж студента можна одночасно 
ідентифікувати як мобільного й іноземного. Але головною диференційною особливіс-
тю є визначення цього поняття для різних країн – для країни походження студента і 
для країни, що приймає цього ж студента, експортера освітніх послуг. Для країни, в якій 
навчається іноземний студент, а також для всіх інших країн, цей студент визначається 
як іноземний студент. Мобільним студента називають у тій країні, з якої він виїхав на 
певний проміжок часу. У разі повернення на батьківщину, студент залишиться мобіль-
ним, так як у нього вже буде досвід навчання за кордоном, але він буде продовжувати 
навчання в рідній країні в рамках національної системи освіти, тому перестане бути 
іноземним студентом» [10]. 

Як зазначає Н. Волкова, правове виховання – це виховна діяльність сім’ї, школи, 
правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та правомір-
ної поведінки дітей [3, 117]. М. Касьяненко сутність правового виховання визначає як 
формування морально-правової культури, яка включає: систему знань через навчання, 
естетику, мораль, готовність дотримуватись правових норм, правову агітацію і про-
паганду, виховання у дусі поваги до законів, неприпустимість антисуспільних дій та 
порушень громадського порядку [6, 153]. Л. Нечипоренко, Я. Подоляк та В. Паснюк 
визначають правове виховання як організований і систематичний вплив на свідомість і 
почуття людини з метою формування у неї правосвідомості, поваги до конституційних 
норм та правопорядку, розвитку умінь, необхідних для дотримання норм права, законів 
і виконання свого суспільного обов’язку [8, 162]. 

Отже, з огляду на сказане, правове виховання іноземних студентів – це процес 
цілеспрямованого педагогічного впливу на суспільну й індивідуальну свідомість сту-
дентів, сутність якого полягає в досягненні громадянами інших країн високого рівня 
правової відповідальності, правосвідомості та культури правової поведінки. Мета 
правового виховання іноземних студентів – формування у них правової культури гро-
мадянина, що складається зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед 
суспільством і державою, у якій проживає студент, з глибокої поваги до законів і пра-
вил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них 
вимоги. Правове виховання не можна розглядати ізольовано від інших видів вихо-
вання: морального, політичного, етичного, трудового, естетичного, фізичного тощо. 
Розглянемо моральне виховання як одну з основних категорій нашого дослідження. 
Аналіз джерел вітчизняної педагогіки засвідчує незначні розбіжності в тлумаченні 
змісту морального виховання. Так, Т. Поніманська визначає цей напрям виховання 
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як «цілеспрямовану взаємодію дорослого і дитини з метою формування моральних 
почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і 
навичок поведінки» [12, 211], Н. Волкова – як «виховну діяльність школи, сім’ї з фор-
мування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, 
відповідної поведінки» [3, 110], а С. Гончаренко важає, що «моральне виховання – 
один з найважливіших видів виховання, що полягає в цілеспрямованому формуванні 
моральної свідомості, розвитку морального почуття й формування звичок і навичок 
моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології» [5, 216]. Однак дослід-
ники одностайні в тому, що моральне виховання започатковується у родині, продо-
вжується у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, пізніше – у вишах. На 
нашу думку, моральне виховання іноземних студентів у вищих навчальних закладах 
– це моральний розвиток особистості студента, який зароджує, визріває та розв’язує 
внутрішні й зовнішні протиріччя особистості, що детермінують якісні зміни в мо-
ральній свідомості та поведінці. Моральне виховання здійснюється шляхом засвоєн-
ня національних норм і традицій, багатої духовної культури народу. Українська наука 
адресує моральному вихованню, окрім завдання оволодіння загальнолюдськими і на-
ціональними цінностями, також і розвиток почуттів, формування переконань, умінь 
та навичок моральної поведінки [9, 71]. Сформована моральність іноземного студента 
– це набір знань (зокрема, про моральні норми, моральні почуття, мотиви та звички 
моральної поведінки тощо) як складових соціальної, ключової компетентності, які 
дають можливість правильно поводити себе у суспільстві, в якому на даний час про-
живає студент. 

Зазначимо, що система виховання – це сукупність взаємопов’язаних цілей і прин-
ципів організації виховного процесу, методів і прийомів їх поетапної реалізації у 
рамках певної соціальної структури та логічного виконання соціального замовлен-
ня. Система морально-правового виховання – це складне новоутворення, що інтегрує 
найважливіші знання про право та мораль, їх значення для студента, його виховання й 
розвитку; особливості функціонування студента в системі міжособистісних відносин; 
специфіку визначення життєвої перспективи людини в суспільстві та об’єднує їх у 
єдине логічне завершене ціле. Система морально-правового виховання іноземних сту-
дентів у вищому навчальному закладі – це організаційний і методологічний механізм, 
за допомогою якого суб’єкти правового виховання впливають на суспільну й інди-
відуальну свідомість іноземного громадянина, допомагаючи останньому сприйняти 
правові принципи й норми. У процесі морально-правового виховання в іноземного 
студента формується морально-правова відповідальність, правосвідомість, культура 
правової поведінки. Зупинимося на правосвідомості як одній з категорій нашого 
дослідження. У термінологічному словнику під правосвідомістю розуміють систему 
понять, поглядів, уявлень та почуттів із приводу чинного чи бажаного юридичного 
права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом [4, 322]. Правова свідомість ви-
никає як результат взаємодії особистості з правовим середовищем. У наукових до-
слідженнях правосвідомість визначається як: категорія філософії права; система відо-
браження правової дійсності в поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях 
людей про право; ставлення людей до права, правового способу життя у системі пра-
вових знань, правових почуттів, переконань, вольових настанов; інтегративне, стійке 
утворення, яке охоплює системні знання про право, емоційно-оцінне ставлення до 
правових явищ і правопорядку, правову настанову і виражається у свідомому, добро-
вільному виконанні правових норм [11, 38]. 
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Структурними компонентами правосвідомості студентів постають правові знання, 
правові оцінки (уявлення), правові настанови, правова активність; складна інтегратив-
на особистісна якість, що є поєднанням знань права, уявлень про правові явища, право-
вих переконань і суб’єктивних вимог до права, яка характеризує ставлення до правової 
дійсності та визначає готовність до громадсько-педагогічної діяльності ціннісно-право-
вого характеру [7, 7]. 

Спираючись на оціночні та інтегративні характеристики, ми формулюємо визначен-
ня, яке використовується у нашому дослідженні: правосвідомість іноземних студентів 
– це інтегративна особистісна якість, що передбачає системні знання про право, емо-
ційно-оцінне ставлення до правових явищ, виражається у свідомому, добровільному 
виконанні правових норм і здійснює регулятивний вплив на поведінку особи під час 
проживання на території країни, де на даний час навчається студент. У результаті право-
виховного впливу на свідомість іноземного студента виховується його певне ціннісне 
ставлення до норм права, усвідомлене їх розуміння, здатність обирати правомірний со-
ціально доцільний варіант поведінки, який відповідає правовим настановам. Сформо-
ваність правосвідомості іноземних студентів визначається шляхом зведення воєдино 
таких показників: правових знань, ціннісного ставлення до права країни, у якій навча-
ється студент, готовності діяти відповідно до його норм та розвиненими моральними 
цінностямм. Розглянемо останній показник сформованості правосвідомості іноземних 
студентів як одну з ключових категорій нашого дослідження. 

Як відомо, цінність – це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення 
для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона 
живе [1]. Основні цінності, які повинен пізнати іноземний студент, навчаючись у ви-
щому навчальному закладі, є: національні цінності, ціннісне ставлення особистості до 
свого народу, Батьківщини, держави, нації, сімейні цінності, цінність особистості тощо. 
Однак саме моральні цінності, на нашу думку, є елементом компонентної структури 
правової вихованості іноземного студента – єдності і взаємозумовленості правової роз-
виненості, морально-правової обізнаності та готовності до життя у країні, де на даний 
час проживає та навчається студент. Саме правова розвиненість іноземного студента 
передбачає формування правосвідомості, яка дає змогу оцінювати дії, вчинки, поведін-
ку, робити вибір, приймати рішення, розвивати моральні цінності, мотиви і потреби до 
самовдосконалення в аспекті культури правової життєдіяльності, що і стало предметом 
нашого дослідження. 

Під факторами розвитку моральних цінностей іноземних студентів в умовах форму-
вання правової свідомості у вищому навчальному закладі ми розуміємо умови, які впли-
вають на розвиток моральних цінностей. Розвиток моральних цінностей, на нашу дум-
ку, відбувається під впливом тих самих факторів (економічних, соціально-політичних, 
правових, ідеологічних, психологічних, організаційних), що й формування особистості 
в цілому. Традиційним є поділ факторів впливу на процес формування правосвідомості 
студента на внутрішні та зовнішні. Під внутрішніми факторами ми розуміємо вплив на 
формування правосвідомості молодої людини її психологічних особливостей. До вну-
трішніх факторів відносимо психологічні особливості людського організму, розумові 
здібності, особливості характеру, вікові та індивідуальні особливості, рівень освітньої 
підготовки, засвоєння загальних понять культури тощо. На нашу думку, у своєму ви-
щому прояві сформованість правової освіченості, правової вихованості, правової на-
вченості і правової розвинутості у сукупності виступає показником правової свідомості 
іноземних стдентів. Саме вищий навчальний заклад повинен створити передумови роз-
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витку у іноземних студентів моральних цінностей в умовах формування правової свідо-
мості у вищому навчальному закладі, які забезпечать чітку суспільно-правову позицію 
після закінчення вищого навчального закладу. Отже, розвиток моральних цінностей у 
іноземних студентів в умовах формування правової свідомості у вищому навчальному 
закладі, на наш погляд, повинен формуватися у навчально-виховному процесі комп-
лексно, таким чином, щоб навчити студента усвідомлювати, перш за все, моральні та 
правові цінності.

Висновки. Система правового виховання у вищому навчальному закладі слугує тим 
механізмом, за допомогою якого суб’єкти правового виховання впливають на суспільну й 
індивідуальну свідомість іноземного студента, допомагаючи останньому сприйняти пра-
вові принципи і норми. У процесі правового виховання в іноземного студента формуєть-
ся правосвідомість. Ми розглядаємо правосвідомість іноземного студента як системну, 
педагогічно сформовану особистісну якість, яка закладається у потребах, настановах, 
прагненнях, переконаннях, мотивах і звичках правомірної, соціально активної поведін-
ки особистості. Проведене дослідження щодо розвитку моральних цінностей іноземних 
студентів в умовах формування правової свідомості, на нашу думку, передбачає залучен-
ня студентів до правових цінностей через правові знання (зміст навчального матеріалу), 
усвідомлення, внутрішнє сприйняття через пізнавальну і практичну діяльність. Перспек-
тиви подальшої роботи вбачаємо у дослідженні такого компоненту структури правової 
вихованості іноземного студента як професійно-правова обізнаність.
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ФОРМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

У статті охарактеризовано форми освіти дорослих у межах післядипломного навчання. Ви-
значено основні проблеми у сфері освіти дорослих, у тому числі післядипломної. Доведено необ-
хідність розширення форм освіти дорослих. Констатовано, що окрім формальної, корисними 
для реалізації концепції навчання впродовж життя можуть бути неформальна та інформальна 
освіта. Наведено характеристики кожної з них, а також перелічено інституції кожної з на-
званих форм освіти. Вказано, що головним завданням освіти дорослих, незважаючи на форму її 
здобуття, є створення умов для навчання людини задля реалізації її життєвих цілей та прагнень.

Ключові слова: освіта дорослих, післядипломна освіта, форми освіти дорослих, формальна 
освіта, неформальна освіта, інформальна освіта.
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FORMS OF ADULT EDUCATION IN THE SYSTEM OF 
POSTGRADUATE EDUCATION

This article describes forms of adult education within postgraduate education. The main problems in adult 
education, including postgraduate are shown. The necessity of expanding forms of adult education is noted. 
It is noted that in addition to formal useful to implement the concept of lifelong learning can be informal and 
informal education. Characteristics of each and institutions listed each of these forms of education. Formal 
education is performed in educational institutions (postgraduate, doctorate, system institutions and centers 
of postgraduate education and training) curriculum and programs that meet the educational requirements 
of the training program and educational qualifi cation characteristics of specialists. Informal education – an 
organized, structured and purposeful learning activities undertaken outside the institutions of formal education, 
designed to meet the most diverse educational needs of various, including age (from early childhood even to 
old age) groups, which, however, does not legalized diploma. Informal education covers individual cognitive 
activity that accompanies everyday life, implemented by individuals own activity in the surrounding cultural 
and educational environment; communication, reading, visiting cultural institutions, travel, media and more. 
It is indicated that the main task of adult education, despite the form of competition, is to create conditions for 
education rights for the realization of life goals and aspirations.

Key words: adult education, postgraduate education, forms of adult education, formal education, 
informal education, informal education.
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье охарактеризованы формы образования взрослых в рамках последипломного обуче-
ния. Определены основные проблемы в сфере образования взрослых, в том числе последипломного. 
Доказана необходимость расширения форм образования взрослых. Констатировано, что кроме 
формального, полезными для реализации концепции обучения в течение жизни могут быть не-
формальное и информальное образование. Приведены характеристики каждой из них, а также 
перечислены институты каждой из названных форм образования. Указано, что главной задачей 
образования взрослых, несмотря на форму ее получения, является создание условий для обучения 
человека для реализации его жизненных целей и стремлений.

Ключевые слова: образование взрослых, последипломное образование, формы образования 
взрослых, формальное образование, неформальное образование, информальное образование.

Лит. 8.

Постановка проблеми. Однією з провідних ідей кінця ХХ – початку ХХІ ст. стала 
концепція безперервної освіти, в основі якої лежить твердження про необхідність на-
вчання впродовж життя в сучасному технізованому та інформатизованому світі. Су-
часна наука розвивається настільки швидко, що часто професійні знання, здобуті лю-
диною, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення. Більше того, 
сучасне життя вимагає від людей мобільності, мобільності, здатності до змін, в т.ч. й 
у професійній діяльності. Нерівномірність підготовки кадрів, перевиробництво кадрів 
одного профілю (наприклад, юристів, економістів тощо) на шкоду іншим (насамперед 
робітничим професіям), актуалізує проблему післядипломної освіти в межах якої люди-
на може на базі раніше отриманого фаху здобути нову професію.

Принагідно зазначимо, що післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення 
освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлен-
ня її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності 
на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду. Післядипломну 
освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи 
вищих навчальних закладів і наукових установ [3]. 

Проте ми погоджуємося з точкою зору В. Якубенка та Р. Берлінга, які стверджують: 
післядипломну освіту слід розглядати не тільки як систему підвищення кваліфікації та 
перепідготовки дипломованих спеціалістів, а й як форму освіти дорослих, зважаючи на 
їх індивідуальні потреби у здобутті певних знань, виробленні навичок і умінь, особис-
тісному і професійному зростанні [8, 139].

Ось чому до сфери післядипломної освіти варто зарахувати не лише заклади фор-
мального навчання, але й неформального та інформального. Формальне навчання забез-
печують професійні заклади освіти. Прикладом неформального навчання є підготовка 
фахівця на виробництві. Інформальне навчання виникає під час щоденної діяльності, 
пов’язаної з працею, сімейним життям чи дозвіллям. І саме таке розуміння сутності піс-
лядипломної освіти вважатимемо широким по відношенню до її визначення, поданого у 
Законі України «Про вищу освіту».

Аналіз досліджень. Проблема навчання впродовж життя загалом, і освіти дорос-
лих, зокрема, стала предметом зацікавлень цілої низки науковців. Так, важливими для 
дослідження проблем безперервної, у т.ч. й післядипломної, освіти вважаємо праці з 
андрагогіки. У цій царині плідно працювали й працюють Л. Анциферова, В. Гаргай, 
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С. Змеєв, В. Маслова, М. Ноулз, Р. Сміт, П. Джарвіс, Л. Турос та ін. Так, В. Маслова 
стверджує, що андрагогіка – це наука про навчання дорослих, яка обґрунтовує діяль-
ність дорослих, що навчаються, та педагогів, що працюють з ними [5, 3].

Дослідження питань безперервності освіти фахівців різних профілів у різний час 
здійснювали О. Аббасова, О. Вербицький, Б. Гершунський, І. Дяченко, В. Кучинський, 
З. Малькова та ін. 

Мета статті полягає в характеристиці форм освіти дорослих в системі післяди-
пломного навчання.

Виклад основного матеріалу. Освіта впродовж життя охоплює навчання особи від 
дошкільного віку і впродовж усього свідомого життя. Аналіз документів і меморанду-
мів провідних міжнародних організацій, у яких знайшла відбиття концепція навчання 
протягом життя, дозволив Л. Айзіковій виділити позиції, що характеризують цю кон-
цепцію: 

1. Поняття «навчання протягом життя» охоплює навчання, що проходить через весь 
життєвий цикл із раннього дитинства до глибокої старості. Воно включає формальну 
(formal) освіту (початкова, загальна середня освіта, середня професійна освіта, вища 
освіта, освіта після закінчення ВНЗ), неформальну освіту (nonformal) (спланована на-
вчальна діяльність загальнокультурного та професійного спрямування за межами офі-
ційних навчальних закладів) та інформальну/соціально-побутову/спонтанну (informal) 
форму навчання (індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне 
життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому культурно-
освітньому середовищі).

2. Освітні системи не можуть більше робити акцент на навичках виконання пев-
них завдань, а повинні зосередитися на розвитку в учнів умінь приймати рішення і 
розв’язувати завдання, а також вчити їх навчатися самостійно та разом з іншими. 

3. Навчання людей вимагає нової системи освіти. Навчання, що базується на 
запам’ятовуванні великого обсягу інформації, при якому вчитель є центральною фігу-
рою, а весь процес навчання здійснюється в чіткій відповідності до жорстких офіцій-
них директив, повинно поступитися місцем навчанню нового типу, орієнтованому на 
індивідуальні потреби кожного учня.

4. Основою навчання протягом життя є базові компетенції, яких повинні набути всі 
учні для повноцінної реалізації своїх особистих і соціальних потреб.

5. Суттєвої трансформації вимагає система підготовки вчителів, яким самим необ-
хідно оволодівати новими уміннями, ставати тими, хто навчається протягом життя для 
засвоєння нових знань, педагогічних ідей і технологій. 

6. Національні системи навчання протягом життя повинні бути зіставлюваними на 
базі спільних загальновизнаних стандартів [1, 63–64]. 

Реалізована на практиці концепція неперервної освіти (навчання тривалістю в жит-
тя – lifelong learning) дає змогу дорослій людині одержувати необхідні на кожному етапі 
різні блоки компетентності, а інформація й теоретичні знання стають стратегічними 
ресурсами країни і разом і з рівнем розвитку освіти в багатьох випадках визначають її 
суверенітет і національну безпеку. Для вирішення поставлених перед суспільством за-
вдань освіти необхідно надати можливості, які дають змогу людині:

• навчитися пізнавати, тобто забезпечити необхідним інструментарієм дорослу лю-
дину для розуміння того, що відбувається у світі;

• навчитися працювати, щоб здійснювати в навколишньому середовищі необхідні 
зміни;
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• навчитися жити по-сучасному, щоб брати участь у всіх видах людської діяльності 
та співпрацювати з іншими людьми;

• навчитися, нарешті, просто жити [6, 99–100].
Навчання людини після здобуття нею професійної освіти здійснюється в межах піс-

лядипломної освіти.
Сучасні потреби державотворення, тенденції економічного розвитку суспільства 

обумовлюють необхідність вирішення низки проблем у сфері освіти дорослих, у тому 
числі післядипломної, зокрема необхідно:

• визначити професійне післядипломне навчання як обов’язкову невід’ємну скла-
дову частини професійної діяльності громадян і забезпечення гарантованих державою 
умов для такого навчання;

• розробити необхідну нормативно-правову базу, що сприятиме функціонуванню і 
подальшому розвитку системи післядипломної освіти;

• сформувати зміст професійного навчання та організувати навчальний процес від-
повідно до поточних і перспективних потреб держави, а також на базі цільового спря-
мування, посадових обов’язків фахівців, здобутої ними освіти, досвіду діяльності, ін-
дивідуальних інтересів і потреб громадян на основі впровадження результатів сучасних 
наукових досліджень, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду у 
сфері професійної підготовки та навчання дорослих;

• упорядкувати та оптимізувати мережу навчальних закладів післядипломної освіти 
шляхом поєднання галузевого принципу організації післядипломної освіти з широкою 
міжгалузевою та регіональною кооперацією з огляду на соціально-економічний розви-
ток України;

• розширити професійний профіль при отриманні другої вищої освіти та підвищен-
ні кваліфікації фахівців через внесення відповідних пропозицій до чинного Переліку 
спеціальностей та спеціалізацій з урахуванням потреб галузей народного господарства 
держави та регіонів;

• забезпечити єдність і дієвість управління та регулювання діяльності всіх елементів 
системи післядипломної освіти з урахуванням потреб ринку праці;

• залучити професорсько-викладацькі та наукові кадри вищої школи, академічної та 
галузевої науки, провідних фахівців до навчального процесу в системі післядипломної 
освіти, при цьому обсяги навчального навантаження повинні регулюватися спеціаль-
ним положенням;

• застосовувати сучасні навчальні технології, що передбачають диференціацію, ін-
дивідуалізацію, запровадження дистанційної, очно-заочної та екстернатної форм на-
вчання тощо [8, 138–139].

Проте важливо також звернути увагу на розширення форм освіти дорослих та роз-
виток не лише формальної, але й неформальної та інформальної освіти. Зупинимося 
детальніше на характеристиці названих форм освіти.

Традиційною формою освіти є формальна, що здійснюється в освітніх установах за 
навчальними планами та програмами, що відповідають освітній програмі підготовки та 
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців. С. Змеєв узагальнив озна-
ки формальної освіти:

1) здійснюється у спеціально створених освітніх закладах;
2) забезпечує оволодіння систематизованими знаннями, уміннями та навичками;
3) передбачає цілеспрямовану діяльність суб’єктів навчального процесу;
4) здійснюється спеціально підготовленим персоналом;
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5) завершується отриманням загальновизнаного документа про освіту (диплома, 
сертифіката) [4, 25–26].

До закладів формальної освіти на етапі післядипломного навчання належать: аспі-
рантура, докторантура, система інститутів та центрів післядипломної освіти та пере-
підготовки.

За визначенням А. Гончарук, неформальна освіта – це організована, структурована 
та цілеспрямована навчальна діяльність, що здійснюється за межами закладів формаль-
ної освіти, спрямована на задоволення найрізноманітніших освітніх потреб різних, у 
тому числі вікових (від раннього дитячого й аж до похилого віку), груп населення, що, 
проте, не надає легалізованого диплома. Неформальна освіта дорослих стосується всіх 
освітніх програм, що реалізуються поза формальною освітньою системою, зазвичай є 
добровільною і короткотривалою. Такі програми відзначаються широкою різноманіт-
ністю, наприклад, оволодіння другою мовою, набуття умінь розв’язання конфліктів, 
формування лідерських рис, програми психолого-педагогічного спрямування. Ці про-
грами, на відміну від формальної освіти, не вимагають попереднього навчання. Процес 
навчання забезпечують інструктори. Неформальна освіта дорослих не має затвердже-
них державою програм, але може відбуватися під егідою вищого навчального закла-
ду [1, 32–33].

Неформальна освіта – це будь-яке одержання нової інформації про різні сторони 
життя за допомогою навчання через різні курси, гуртки за інтересами, відвідування 
церкви та інше. У межах цього виду освіти, як правило, не потрібні попередні умови 
для початку навчання (рівень попередньої підготовки, вікові межі та ін.), не ставляться 
жорсткі вимоги до місця, часу, термінів, форм і методів навчання, що дає змогу вклю-
читися до процесу навчання значно більшій кількості людей, ніж у формальну освіту. 

Останнім часом на неформальну освіту є попит серед дорослих. Організація на-
вчання на різних курсах, вивчення іноземних мов, участь у гуртках за інтересами, ово-
лодіння новими інформаційними технологіями тощо сприяють піднесенню статусу до-
рослої людини серед інших, утвердженню свого «Я». Неформальна освіта відрізняється 
тим, що в ній беруть участь ті, хто разом створили одну програму, чиї цілі, план реалі-
зації й основний зміст приймаються всіма членами групи [6, 39]. 

Накопичення знань, умінь та навичок шляхом набуття життєвого досвіду передба-
чає інформальна освіта. Вона не завершується та не передбачає дипломів чи інших до-
кументів, що підтверджують її завершення. Інформальна освіта охоплює індивідуальну 
пізнавальну діяльність, спонтанну освіту, спілкування, читання, відвідини музеїв, те-
атрів, мандрівки, засоби масової інформації. Завдяки інформальній освіті особистість 
має змогу відшукати ідентичність, пов’язану з віком, культурою та професійною ді-
яльністю.

Висновки. Отже, сучасна освіта дорослих має здійснюватися у різних формах 
(формальній, неформальній, інформальній) та створювати умови для засвоєння знань, 
формування умінь та навичок задля реалізації життєвих цілей людини. Післядипломна 
освіта має забезпечувати не лише зростання удосконалення професійної компетентнос-
ті, але й надавати людині можливість розвиватися, опановувати нові сфери діяльності.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧЕНИХ РАД ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (1958 – 1963 РР.)

Стаття присвячена теоретичному аналізу організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад 
вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів 1958 – 1963 рр. Авторами наголошено, що 
упродовж 1958 – 1963 рр. основою організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних 
вищих педагогічних навчальних закладів стало рішення ХХІІ з’їзду КПРС, яке визначало її напрями 
та зміст. Дослідниками з’ясовано, що організаційно-педагогічна діяльність Учених рад вітчиз-
няних вищих педагогічних навчальних закладів упродовж досліджуваного періоду мала незмінну 
структуру і складалася з науково-дослідної, навчально-методичної, виховної й організаційної ді-
яльності. Авторами доведено, що особливості організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад 
досліджуваного періоду складали державні нормативні документи щодо освітнього галузі УРСР. 
Наукові висновки свідчать, що всі політичні, соціальні, економічні перетворення в державі здій-
снювали прямий вплив на перебіг організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад вітчизняних 
педагогічних ВНЗ і обумовлювали їх специфіку.

Ключові слова: особливості організаційно-педагогічної діяльності, Вчені ради, вітчизняні 
вищі педагогічні навчальні заклади, 1958 – 1963 рр.
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EXPERIENCE OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL 
ACTIVITY OF SCIENCE ACADEMIC COUNCILS OF THE NATIVE 

HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (1958 – 1963)

The article is devoted to the theoretical analysis of the organizational and pedagogical activity of 
the Science academic councils of the native higher pedagogical educational institutions of 1958 – 1963. 
The authors accentuate that during 1958 – 1963 the basis of the Science academic councils of the native 
higher pedagogical educational institutions became the solution of the 22nd Congress of the CPSU that de-
fi ned its directions and content. The researchers have found out that the organizational and pedagogical 
activity of the Science academic councils of the native higher pedagogical educational institutions of the 
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researched period was of the stable structure and consisted of the scientifi c and research, educational and 
methodological, upbringing and organizational activities. The authors have proved that the peculiarities 
of the organizational and pedagogical activity of the Science academic councils of the researched period 
comprised the state regulating documents of the educational sector of the USSR. The scientifi c conclu-
sions indicate that all the political, social, economic transformations in the state directly infl uenced on the 
organizational and pedagogical activity of the Science academic councils of the native higher pedagogi-
cal educational institutions and determined their specifi cs. 

Key words: peculiarities of the organizational and pedagogical activity, Science academic councils, 
native higher pedagogical educational institutions, 1958 – 1963.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЫСШИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (1958 – 1963 ГГ.)

Статья посвящена теоретическому анализу организационно-педагогической деятельности 
Ученых советов отечественных высших педагогических учебных заведений 1958 – 1963 гг. Авто-
рами доказано, что особенности организационно-педагогической деятельности Ученых советов 
отечественных высших педагогических учебных заведений исследуемого периода составляют 
государственные нормативные документы в сфере образования УССР. Научные выводы свиде-
тельствуют о том, что все социальные, политические, экономические преобразования в стра-
не имели прямое воздействие на организационно-педагогическую деятельность Ученых советов 
отечественных высших педагогических учебных заведений и обуславливали их специфику.

Ключевые слова: особенности организационно-педагогической деятельности, Ученые 
советы, отечественные высшие педагогические учебные заведения, 1958 – 1963 гг.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Сучасні проблеми модернізації системи вищої педагогічної 
освіти України та трасформації освітньої системи країни здійснюються за умов Болон-
ського процесу. Соціокультурний статус соціалізаційного процесу, вимоги транзитив-
ного суспільства до системи освіти, тенденції розвитку приватного сектору освіти, осо-
бливості модульного навчання, продукують необхідність трансформації й оновлення 
діяльності Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів як колегі-
альних органів внутрішнього управління. 

Необхідність пошуку способів вирішення означеної проблеми актуалізує питання 
глибокого вивчення, узагальнення та систематизації досвіду організаційно-педагогіч-
ної діяльності Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів ра-
дянського періоду, що уможливить виокремлення позитивної практики внутрішньої ко-
ординації ВНЗ минулого, дасть змогу оновити шляхи реформування сучасної системи 
вищої педагогічної освіти в цілому.
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Аналіз досліджень. Набуття Україною незалежності уможливило створення на-
укової школи дослідників, які опікуються переоцінкою освітніх парадигм, їх цілей і 
цінностей, питаннями реформування вітчизняної вищої освіти зокрема в умовах вхо-
дження в європейський освітній простір.

Варто зазначити, що питання вищої освіти України періоду ХІХ століття деталь-
ного та ґрунтовного вивчені провідними вітчизняними науковцями, а саме: О. Мики-
тюк «Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти 
України в XIX ст.»: здійснено системний аналіз теорії та практики організації науко-
во-дослідної роботи у вищих закладах освіти України, відтворено її генезу в XIX ст., 
визначено та науково обґрунтовано етапи і тенденції її, розкрито діяльність універси-
тетів як центрів науково-дослідної роботи в XIX ст., узагальнено та охарактеризовано 
умови успішної організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах 
України в XIX ст.; О. Соболєва «Організація науки в пореформованій Росії»: роз-
крито урядову політику в галузі науки, відбито мережу наукових установ, визначено 
шляхи підготовки наукових кадрів у Росії в другій половині XIX ст.; В. Яблонський 
«Вища освіта України на рубежі тисячоліть»: показано історію розвитку української 
вищої освіти, починаючи від Київської Русі і до наших днів, її сучасний стан, успіхи 
й невдачі перших кроків реформування: давньоруські школи книжного вчення, пер-
ші українські університети, стан та напрями розвитку освіти в період між першою 
та другою світовими війнами, вища освіта Незалежної України, наведено деякі осо-
бливості освіти, в тому числі, сільськогосподарської, в окремих зарубіжних країнах і 
зроблено критичні узагальнення.

Проте недостатня розробленість проблеми діяльності вчених рад вітчизняних ви-
щих педагогічних навчальних закладів в комплексному історико-педагогічному плані, 
відсутність дослідження, де б цілісно розглядалися питання щодо організаційно-педа-
гогічної діяльності органів управління, зумовили вибір теми наукової статті.

Мета статті – здійснити системний аналіз організаційно-педагогічної діяльності 
Вченої ради вітчизняного вищого педагогічного навчального закладу з1958р. до 1963 р., 
з’ясувати її особливості.

Виклад основного матеріалу. З метою вирішення вищезазначеної проблеми пропо-
нуємо здійснити діяльності Вчених рад вітчизняних вищих навчальних закладів 1958-
1963 рр. Необхідно зазначити, що в процесі детального вивчення архівних матеріалів, а 
саме: протоколів засідань Учених рад досліджуваного періоду нами було з’ясовано, що 
до компетенції Вчених рад належали: науково-дослідна, навчально-методична, виховна 
й організаційна діяльності.

У 1958 – 1963 рр. формування освітнього простору вітчизняних вищих педагогіч-
них навчальних закладів в умовах часткової лібералізації основою організаційно-педа-
гогічної діяльності Вчених рад стало рішення ХХІІ з’їзду КПРС, на якому було прийня-
то нову Програму і Статут КПРС. У матеріалах ХХІІ з’їзду КПРС наскрізним поставало 
схвалення заходів по ліквідації шкідливих наслідків культу особи Й. Сталіна, питання 
реформування системи вищої педагогічної освіти. Із цією метою всім педагогічним 
ВНЗ необхідно було докорінно перебудувати роботу в світлі рішень ХХІІ з’їзду КПРС і 
нової Програми КПРС, значно поліпшити якість підготовки вчителів для шкіл, вихова-
телів для шкіл-інтернатів та інших дитячих установ, які б могли навчати й виховувати 
«будівників комунізму». В основу політико-виховної роботи педагогічні вузи повинні 
були покласти принципи «морального кодексу будівника комунізму», сформульовані в 
програмі КПРС [1, 3–4]. 
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У цей час організаційно-педагогічна діяльність Учених рад вітчизняних вищих пе-
дагогічних навчальних закладів у навчально-методичній, виховній, організаційній (у 
навчально-виховному процесі) сферах була спрямована на виконання вищезазначеного 
рішення. Так, Учені ради зобов’язувалися:

• широко обговорити на засіданнях підсумки роботи ХХІІ з’їзду КПРС, завдання 
поліпшення подальшої підготовки вчителів згідно рішень цього з’їзду і нової Програми 
партії та накреслити відповідні заходи;

• провести загальні факультетські збори викладачів і студентів;
• заходи по виконанню рішень ХХІІ з’їзду КПРС скласти як загальноінститутські, 

так і по всіх факультетах і кафедрах;
• переглянути плани ідейно-виховної роботи вітчизняних педвузів відповідно до рі-

шень ХХІІ з’їзду КПРС;
• організувати глибоке вивчення викладачами, студентами рішень ХХІІ з’їзду 

КПРС, забезпечити підвищення ідейно-теоретичного рівня викладання всіх навчальних 
дисциплін, поліпшення виховної роботи, а також організувати систематичний контроль 
за якістю лекцій, практичних і семінарських занять;

• провести розширені засідання рад, наукові сесії, теоретичні конференції з про-
блем, що знайшли своє вирішення в Програмі і Статуті КПРС;

• переглянути і доопрацювати роботи всіх кафедр, робочі та індивідуальні плани 
викладачів, плани предметних комісій;

• обговорити плани науково-дослідної роботи викладачів, підпорядкувати їх завдан-
ням, які були висунуті на ХХІІ з’їзді КПРС;

• провести студентські наукові конференції, тематику яких наблизити до матеріалів 
ХХІІ з’їзду КПРС, пожвавити роботу наукових і предметних гуртків з суспільних наук, 
проконтролювати широке використання в навчально-виховному процесі консультації, 
посібників тощо;

• у поза навчальний час широко розгорнути пропагандистську роботу і агітаційно-
масову роботу серед студентів, викладачів, трудящих і школярів:

• включити матеріали і рішення ХХІІ з’їзду КПРС у екзаменаційні білети з суспіль-
них наук;

• переглянути всю навчально-методичну документацію ВНЗ та оновити її відповід-
но до рішень ХХІІ з’їзду КПРС;

• переглянути фонди навчальної і допоміжної літератури та вилучити з загального 
користування застарілу літературу [1, 9–11].

На цьому етапі пріоритетність у сфері координації Вченою радою наукової діяль-
ності ВНЗ визначав Наказ Міністра вищої освіти СРСР №636 від 10.07.1957 р. «Про 
введення в дію Положення про аспірантуру при вищих навчальних закладах і науко-
во-дослідних установах» [3, 11–15] і Наказ Міністра вищої освіти СРСР № 747 від 
18.07.1957р. «Про затвердження Правил прийому до аспірантури при вищих навчаль-
них закладах або науково-дослідних установах». Згідно цього Положення основою під-
готовки аспіранта була його самостійна діяльність. Аспірант повинен був працювати за 
індивідуальним планом, затвердженим Ученою радою вищого навчального закладу або 
науково-дослідного інституту протягом усього періоду перебування в аспірантурі. Ін-
дивідуальний план та тема наукової роботи аспіранта повинні були затверджуватися не 
пізніше ніж 3 – 4 місяці після зарахування до аспірантури. Вищезазначене Положення 
передбачало періодичне звітування аспіранта про виконання індивідуального плану на 
засіданнях кафедри та щорічного атестування керівником. Атестація розглядалась атес-



418   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

таційною комісією або Вченою радою ВНЗ і затверджувалась ректором ВНЗ (директо-
ром науково-дослідної установи). Положення регламентувало наприкінці зазначеного 
терміну перебування в аспірантурі обов’язкову оцінку проведеної аспірантом наукової 
роботи на засіданні Вченої ради ВНЗ (науково-дослідної установи). Важливою складо-
вою документа було виокремлення прав та обов’язків аспірантів. Аспірант повинен за 
період перебування в аспірантурі під керівництвом наукового керівника глибоко оволо-
діти обраною спеціальністю, методичним веденням науково-дослідної та навчально-ме-
тодичної роботи, скласти іспити в обсязі кандидатського мінімуму та виконати наукову 
роботу в межах зазначеного терміну та отримані результати представити на засіданні 
Вченої ради ВНЗ (науково-дослідної установи) чи науковій конференції та презентува-
ти їх до друку. Згідно Положення тими, які закінчили аспірантуру вважаються особи, 
що виконали затверджений індивідуальний план аспірантської підготовки і отримали 
позитивну оцінку своєї наукової роботи, результати якої докладені на засіданні Вченої 
ради ВНЗ чи науково-дослідної установи. В контексті нашого дослідження цікавим є 
посилання в документі «Про введення в дію Положення про аспірантуру при вищих 
навчальних закладах і науково-дослідних установах» на пункт 5 Постанови ЦВК СРСР 
від 23.11.1931 р. де було зазначено, що зарахування до аспірантури здійснювалось рі-
шенням Вченої ради ВНЗ [3, 1–15].

Згідно Правли прийому до аспірантури особи, які закінчили ВНЗ з теоретичних 
спеціальностей і виявили здібності до науково-дослідної діяльності у разі виключення 
можуть бути допущені до конкурсних іспитів в аспірантуру після закінчення ВНЗ за 
рекомендацією Вченої ради ВНЗ. При цьому рекомендація, як правило, давалася лише 
для вступу в аспірантуру цього вищого навчального закладу і діяла протягом 2 років 
[3, 1–15].

Необхідно зазначити, що це Положення про аспірантуру при вищих навчальних за-
кладах і науково-дослідних установах та Правила прийому до аспірантури при вищих 
навчальних закладах або науково-дослідних установах регламентували всю організа-
ційно-педагогічну діяльність Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних 
закладів у радянський період у сфері науково-дослідної роботи аспірантів.

Організаційно-педагогічна діяльність Учених рад вітчизняних вищих педагогічних 
закладів у сфері науково-дослідної роботи студентів також регламентувалась наказами, 
розпорядженнями, директивними вказівками Міністерства вищої та середньої спеці-
альної освіти СРСР, союзно-республіканського Міністерства освіти СРСР (1967 р.), Мі-
ністерства освіти УРСР. Про це свідчать фонди Центрального державного історичного 
архіву України (м. Київ), зокрема, нами було знайдено Наказ Міністра вищої освіти 
СРСР №1141 від 29.10.1957 р. «Про затвердження Положення про Всесоюзний конкурс 
на кращу наукову роботу студентів ВНЗ СРСР, зразка й опису медалі». Згідно цього 
документа на конкурс могли бути представлені наукові роботи студентів, виконані про-
тягом попередніх двох років, які були надруковані або отримали позитивну оцінку Вче-
ною радою ВНЗ [3, 58–60].

Необхідно зазначити, що в радянський період науково-дослідна робота студентів 
була на досить високому рівні. Питанням науково-дослідної роботи студентів безпо-
середньо опікувалося Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти, про що свід-
чать архівні матеріали фондів Центрального державного історичного архіву України 
(м. Київ). Проаналізовані матеріали містять відомості щодо існування студентського 
активу наукових товариств вищих навчальних закладів, результати роботи якого опри-
люднювалися на Всесоюзних нарадах. Підтвердженням цього є Наказ Міністерство ви-
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щої і середньої спеціальної освіти №и-140 від 08.04.1960 р. «Про Всесоюзну нараду 
активу наукових товариств вищих навчальних закладів і подальший розвиток науко-
во-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів». Згідно цього документу, 
ЦК ВЛКСМ і ЦК профкому Вчені ради вищих навчальних закладів зобов’язували обго-
ворити на засіданнях Ради питання роботи студентського наукового товариства, набли-
зити тематику студентських наукових робіт до проблем виробництва, сприяти підви-
щенню якості наукового керівництва студентськими роботами з боку професорсько-ви-
кладацького складу ВНЗ, залученню більшої кількості студентів до науково-дослідної 
роботи [6, 141–142].

Із метою підвищення мотивації студентів до відмінного навчання та науково-до-
слідної діяльності на засіданнях Учених рад вищих навчальних закладів освіти висува-
лися кандидатури на отримання іменних стипендій (Наказ Міністра вищої і середньої 
спеціальної освіти №269 від 05.05.1960 р. «Про затвердження Положення про порядок 
призначення іменних стипендій» [6, 165–166].

Організаційно-педагогічна діяльність Учених рад у навчально-методичній сфері, 
а саме: координації навчальної діяльності, навчально-методичного забезпечення на-
вчально-виховного процесу (публікації, навчальні плани, програми, педагогічна прак-
тика, іспити та заліки), в радянський період обумовлювалася Наказом Міністра вищої 
освіти СРСР №335 від 26.03.1958 р. «Про затвердження Положення про курсові іспити 
та заліки у вищих навчальних закладах» [4, 56–59]. Відповідно до наказу результати 
екзаменів і пропозиції щодо поліпшення навчального процесу повинні були виноситися 
на обговорення Вченої ради вітчизняного вищого навчального закладу або Вченої ради 
факультету. 

У галузі координації методичною роботою Вчені ради педагогічних вищих навчаль-
них закладів керувалися директивними вказівками Управління підвідомчих установ з 
питань методичної роботи педагогічних вузах. З 1956 р. у педагогічних ВНЗ було за-
проваджено педагогічну практику студентів у літніх піонерських таборах. Протягом 
досліджуваного нами радянського періоду освітнього простору вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладів досвід педагогічної практики студентів у літніх пі-
онерських таборах обговорювався на засіданнях Ученої ради ВНЗ. Тексти доповідей 
кафедр педагогіки та протоколи засідань Ученої ради виші надсилали до Міністерства 
освіти УРСР [2, 29].

У зв’язку з виходом у світ і активним запровадженням «Правил російської орфо-
графії і пунктуації», затверджених Академією наук РСРС, Міністерством вищої осві-
ти СРСР і Міністерством РРФСР, Управління підготовки вчителів Міністерства освіти 
УРСР вітчизняним вищим педагогічним закладам було рекомендовано на засіданнях 
Учених рад ВНЗ і курсових зборах ознайомити професорсько-викладацький склад пе-
дагогічних вузів з порядком переходу на уніфіковані написання в педагогічних інститу-
тах (директивна вказівка №08-518 від 17.10.1956 р.) [2, 209–210].

У галузі координації виховною роботою вітчизняного вищого педагогічного на-
вчального закладу Вчена рада керувалася наказами Міністра вищої освіти СРСР щодо 
вивчення і пропаганди у вищих навчальних закладах рішень і матеріалів всесоюзних 
з’їздів КП СРСР. Так, у Центральному державному історичному архіві (м. Київ) нами 
був знайдений наказ датований 1959 р., а саме: Наказ Міністра вищої освіти СРСР 
№140 від 07.02.1959 р. «Про вивчення і пропаганди у вищих навчальних закладах рі-
шень і матеріалів всесоюзних з’їздів Комуністичної партії Радянського союзу» [5, 1–4]. 
У матеріалах наказу Вчена рада зобов’язувалася протягом 1958 – 1959 навчального року 
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провести розширені засідання, наукові сесії, теоретичні конференції щодо проблем, які 
поставлені рішенням ХХІ з’їзду КПСС [5, 1–4]. 

Подібного змісту наказ містився і в матеріалах фонду за 1960 р., а саме: Наказ Мі-
ністра вищої освіти СРСР №629 від 15.12.1960 р. «Про вивчення і пропаганду у вищих 
і середніх спеціальних навчальних закладах матеріалів Наради представників комуніс-
тичних і робітничих партій, яка відбувся в Москві в листопаді 1960 р.» [6, 252–253]. 
Відповідно до цього документу Вчені ради на сіданнях протягом року зобов’язувалися 
після розгляду запланованих питань висвітлити головні питання, виголошенні на Раді 
голів комуністичних і робітничих партій [6, 252–253]. Необхідно зазначити, що регла-
ментацію організаційно-педагогічної діяльності Вчених рад у сфері виховної роботи 
студентів керівництво СРСР здійснювало й директивними вказівками. Так, у матеріа-
лах фондів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) нами було 
знайдено директивну вказівку №08-128 від 12.03.1956 р, згідно якої Вчені ради вищих 
навчальних закладів освіти повинні були проводити розширені засідання, теоретичні 
конференції з питань обговорення головних завдань, висунутих ХХ з’їздом Комуніс-
тичної партії Радянського Союзу [2, 32].

Організаційно-педагогічна діяльність Учених рад у сфері організації діяльності 
структурних підрозділів, яка спрямовувалась на підвищення якості підготовки майбут-
ніх фахівців, порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівника-
ми, в радянський період обумовлювався Наказом Міністра вищої та середньої спеці-
альної освіти СРСР №28 від 14.07.1959 р. «Про зміну п.15 Інструкції «Про порядок 
проведення конкурсів на заміщення штатних посад завідуючих кафедрами, професорів, 
доцентів, викладачів і асистентів у вищих навчальних закладах», затвердженої Наказом 
Міністром вищої та середньої спеціальної освіти СРСР №744 від 17.07.1957 р. [5, 67–
68].

Відповідно до цього документу на засіданнях Вченої ради шляхом таємного голо-
сування (бюлетені) завідуючі кафедрами, професори, доценти, викладачі й асистенти 
обиралися з кількості всіх осіб, які брали участь у конкурсі на заміщення певної посади, 
при чому всі особи, які брали участь у конкурсі на певну вакантну посаду. включалися 
в один бюлетень для таємного голосування. У вищих навчальних закладах, які мали 
у своїй структурі Вчені ради факультетів, вибори на конкурсній основі на заміщення 
вакантних посад доцентів, викладачів й асистентів, відбувалися на засіданнях Учених 
рад факультетів, прийняті рішення не затверджувалися на засіданнях Ученої ради ВНЗ. 
Вибори завідуючих кафедрами і професорів проходили тільки на засіданні Вченої ради 
вищого навчального закладу. Особи, які претендували на заміщення означених вакант-
них посад, мали змогу бути присутніми на засіданні Вченої ради. Рішення Вченої ради 
вважалося дійсним, якщо в голосуванні брали участь не менше ніж 2/3 членів загально-
го складу Ради. Обраним вважався кандидат, який отримав більше половини голосів від 
загальної кількості присутніх членів засідання [5, 67–68].

Важливим документом, який регламентував організаційно-педагогічну діяльність 
Учених рад у сфері організації діяльності структурних підрозділів, спрямовану на під-
вищення якості підготовки майбутніх фахівців, був Наказ Міністра вищої та середньої 
спеціальної освіти СРСР №75-а від 11.02.1960 р. «Про заходи щодо підвищення якості 
дисертаційних робіт і порядок присудження вчених звань і ступенів». Варто наголоси-
ти, що у другому додатку до цього документа містилося Положення «Про вищу атеста-
ційну комісію з питань присудження вчених ступенів і звань пари Міністерстві вищої 
та середньої спеціальної освіти СРСР» [6, 25–38].
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Учена рада здійснювала координацію кафедрами вищого навчального закла-
ду на основі Наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти СРСР №537 від 
21.10.1960 р. «Про затвердження Положення щодо кафедр вищих навчальних закладів». 
Відповідно зазначеного документу кафедри організовувалися та ліквідувалися за ініці-
ативи Ученої ради ВНЗ: у вищих навчальних закладах союзного підпорядкування цей 
процес відбувався на основі наказу Міністерства (відомства) СРСР, у підпорядкуванні 
якого знаходилися ВНЗ; у вищих навчальних закладах республіканського підпорядку-
вання – Радою Міністрів Союзних Республік [6, 238–239].

Висновки. Отже, організаційно-педагогічна діяльність Учених рад вітчизняних ви-
щих педагогічних навчальних закладів протягом 1958 – 1963 рр. мала незмінну струк-
туру і складалася з: науково-дослідної, навчально-методичної, виховної й організацій-
ної діяльності. Варто зазначити, що особливості організаційно-педагогічної діяльності 
Вчених рад досліджуваного періоду складали державні нормативні документи щодо 
освітнього галузі УРСР. Всі політичні, соціальні, економічні перетворення в державі 
здійснювали прямий вплив на перебіг організаційно-педагогічної діяльності Вчених 
рад вітчизняних педагогічних вузів і обумовлювали їх специфіку. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

У статті виконано аналіз поняття дослідницької компетентності, запропоновано визна-
чення поняття дослідницької компетентності майбутнього інженера-землевпорядника, проана-
лізовано освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника факультету землевпорядкування 
вищого навчального закладу, розкрито етапи організації дослідницької роботи майбутніх зем-
левпорядників у вищих навчальних закладах шляхом послідовного інтегрування науки й навчально-
виховного процесу. Визначено основні складові дослідницької компетентності, уміння, які мають 
бути сформовані у студентів-землевпорядників під час навчального процесу.

Ключові слова: дослідницька компетентність, науково-дослідницька компетентність майбутніх ін-
женерів-землевпорядників, дослідницькі вміння, навчально-дослідницька діяльність, професійна діяльність.
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCES 
OF FUTURE SPECIALISTS IN LAND MANAGEMENT

The article analyzes the concept of research competence proposed defi nition of research competence 
of the future engineer surveyor, analyzes educational qualifi cation characteristics of a graduate of the Fac-
ulty of Land Management of the university, reveals the stages of research for future surveyors in higher 
education by successive integration of science and educational process. The basic components of research 
competence, ability to be formed in surveyors students during the learning process are shown. It presentes 
forms of research work of students: problem lectures; seminars and conferences; perform independent tasks 
that contain problematic elements of the search; preparing of materials with elements of scientifi c research 
and their presentation; analysis of legal documents in the fi eld of land law; Abstract technical and meth-
odological literature; essay writing; scientifi c articles; theses; assembling and solving problems on land 
management topics; development and solving tests.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

В статье проведён анализ понятия исследовательской компетентности, предложено определе-
ние понятия исследовательской компетентности будущего инженера-землеустроителя, проанали-
зировано образовательно-квалификационную характеристику выпускника факультета землеустрой-
ства высшего учебного заведения, раскрыто этапы организации исследовательской работы будущих 
землеустроителей в высших учебных заведениях путем последовательного интегрирования науки и 
учебно-воспитательного процесса. Определены основные составляющие исследовательской компе-
тентности, умения, которые должны быть сформированы у студентов-землеустроителей во время 
учебного процесса.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, научно-исследовательская компетент-
ность будущих инженеров-землеустроителей, исследовательские умения, учебно-исследователь-
ская деятельность, профессиональная деятельность.

Лит. 14.

Постановка проблеми. Залучення майбутніх землевпорядників до проведення нау-
кових досліджень у галузі професійної діяльності є основним завданням вищого навчаль-
ного закладу. Глибоке розуміння суті соціальних, економічних та екологічних явищ, інно-
ваційне розв’язання професійних завдань неможливе без оволодіння методами наукового 
пізнання, ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвід аналізувати і перед-
бачати його подальший розвиток. Адже, студент-дослідник є не тільки аналітиком, він 
одночасно збагачується професійними цінностями для своє майбутньої професії [2,78].

Актуальність окресленої проблеми знаходить відображення у законодавчих та нор-
мативно-правових документах, зокрема у Законі України «Про вищу освіту» (2014), На-
ціональній рамці кваліфікацій (2011). Так серед основних завдань вищого навчального 
закладу є: провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 
забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових ка-
дрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; ство-
рення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і 
талантів. Випускник ВНЗ повинен мати не тільки достатні знання з професійного про-
філю, а й здатність до здійснення кваліфікованого науково-дослідницького пошуку [7]. 

Сьогоднішній землевпорядник має бути дослідником й вміти обґрунтовувати розподіл 
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земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних 
інтересів, формувати раціональну систему землеволодінь і землекористувань, створювати 
екологічно сталі агроландшафти. Саме тому, сучасна система землевпорядної вищої освіти 
націлена на формування не просто професіонала-виконавця, а професіонала-дослідника, 
здатного легко адаптуватися до швидко мінливих умов, знаходити вирішення екологічних 
та соціально-економічних проблем через його володіння дослідницькими вміннями. 

Науково-дослідницька компетентність є складовою професійної компетентності, опа-
нування якою вимагає від майбутнього фахівця із землеустрою: знань та умінь з прове-
дення науково-дослідницької роботи й вирішення проблем екологічного, соціального та 
економічного розвитку; здійснення аналізу наукової інформації з теми дослідження; ана-
лізу результатів наукових досліджень та розробки на їх основі рекомендацій щодо впро-
вадження в практику. Реалізація означених завдань потребує опрацювання відповідної 
системи та вирізнення психолого-дидактичних умов формування науково-дослідницької 
компетентності студентів-землевпорядників вищих навчальних закладів. 

Аналіз досліджень. Питання дослідницької компетентності як чинника розвитку 
творчих здібностей молодої людини, закладених у ній природою розглядають як зарубіж-
ні, так і вітчизняні вчені. Психолого-педагогічній проблемі науково-дослідницької діяль-
ності студентів присвячено роботи науковців як С. Архангельського, В. Андрєєва, Ю. Ба-
банського, В. Давидова, С. Зінов’єва, В. Крутецького та інших. У своїх дослідженнях 
В. Болотов, І. Зимня, С. Осипова, Ю. Соляніков, О. Ушаков, А. Хуторський розглядають 
дослідницьку компетентність як ключовий компонент професійної компетентності. Ви-
вчали теоретичні засади організації науково-дослідницької діяльності студентів Є. Бар-
біна, Г. Васянович, О. Глузман, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян, В. Козаков, З. Кур-
лянд, С. Литвиненко, В. Майборода, А. Маркова, Г. Нагорна, О. Пєхота, М. Левочко. Так, 
М. Архипова розробила модель дослідницької компетентності, яка містить спрощені ком-
поненти системи формування заданих властивостей особистості майбутнього фахівця-
дослідника, а саме: цільового, мотиваційного, змістовного та організаційного [1]. 

Методику формування дослідницьких компетентностей засобами інформаційного 
освітнього середовища (веб-сайтів) запропонували О. Норкіна, М. Вінник, Н. Осипова 
та Ю. Тарасич, яка передбачає інтерактивне спілкування педагогів і студентів, розвиток у 
них умінь і навичок дослідницької діяльності [3].

Науковці Л. Горшкова та Л. Коваль стверджують, що навчально-наукова і науково-до-
слідна робота студентів має бути оптимізована та мати чітко окреслені періоди здійснення 
протягом усього терміну навчання у ВНЗ. У своєму дослідженні вони визначають етапи 
формування дослідницької компетентності (початковий, спрямовувальний, діяльнісний, 
аналітичний, синтетичний, інтеграційний) згідно з віковими особливостями студентів і 
принципами поетапності та послідовності [5].

Одночасно зауважимо, що в наукових дослідженнях, націлених на вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх землевпорядників, розглядаються лише окремі аспек-
ти формування науково-дослідницької компетентності без врахування її як умови ефек-
тивного професійного навчання. Ця проблема концентрує навколо себе низку принци-
пово важливих ключових питань, таких як: визначення сутності науково-дослідницької 
компетентності майбутніх землевпорядників; виявлення закономірностей формування 
означеної компетентності у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів спеці-
альності «Геодезія та землеустрій» вищих навчальних закладів; розробку форм, методів, 
що забезпечують оволодіння науково-дослідницькою компетентністю та здійснення екс-
периментальної перевірка їх ефективності.
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Мета статті – розкрити сутність поняття «науково-дослідницька компетентність», 
визначити роль означеної компетентності у професійній підготовці студентів спеціаль-
ності «Геодезія та землеустрій» та зазначення шляхів її формування у навчальному про-
цесі під час вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Виходячи з 
мети нашого дослідження окреслено такі завдання:

- здійснити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення 
даної проблеми;

- проаналізувати форми і методи науково-дослідницької роботи студентів. 
Виклад основного матеріалу. Головним завданням вищої землевпорядної освіти є 

підготовка фахівців галузі «Геодезії та землеустрою», які мають чіткі уявлення про уста-
лений розвиток земельних відносин, дотримуються правових і екологічних норм у профе-
сійній діяльності, самостійно мислять, здатні до творчого наукового пошуку, спроможні 
вирішувати завдання щодо використання та охорони земель, є конкурентоспроможними 
на ринку праці. Вищезазначені здобуті якості є визначальними в особистісно-професій-
ному профілі інженера-землевпорядника.

Поняття «Професійна компетентність» інженера-землевпорядника характеризується 
ємністю та включає ряд компетентностей, серед яких найвищу позицію, згідно з Євро-
пейською системою кваліфікацій (ЄСК) посідає дослідницька. Відповідно до нових ви-
мог дослідницька компетентність, набута під час навчання у ВНЗ, є інтегративним утво-
ренням, тісно переплітається з іншими складовими професійної компетентності.

Дослідницька компетентність як цілісна інтегративна якість особистості, що поєднує 
знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісне ставлення та особистіс-
ні якості та виявляється в готовності й здатності здійснювати дослідницьку діяльність з 
метою отримання нових знань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосу-
вання творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці 
результатів дослідницької діяльності [4, 55–62]. 

Якість підготовки сучасного фахівця галузі землеустрою, з точки зору компетентнісно-
го підходу, розуміється в сучасних дослідженнях як рівень розвитку професійних умінь і 
сформованості психологічної готовності до професійної діяльності. На цій підставі вважає-
мо, що цілісна професійна компетентність інженера-землевпорядника дає йому можливість 
ефективно вирішувати коло професійних завдань, а науково-дослідна компетентність є її 
складовою частиною. Через це формування науково-дослідницької компетентності майбут-
нього землевпорядника передбачає перехід від навчальної діяльності до науково-дослідної і 
далі до професійної в контексті ефективного вирішення певного кола професійних завдань.

Отже, науково-дослідна діяльність у вищому навчальному закладі є важливою 
об’єктивною умовою формування цілісної професійної компетентності інженера-землев-
порядника, оскільки під час науково-дослідної роботи студента відбувається формування 
важливої якості сучасного фахівця – його науково-дослідницької компетентності.

Щодо сутності поняття «науково-дослідницька компетентність», то на сьогодні у 
дослідженнях зустрічаються різні її трактування. Так, Т. Міщеніна визначила поняття 
«дослідницька компетентність майбутнього вчителя філологічних спеціальностей» як 
внутрішню потребу особистості в дослідницькій діяльності у процесі навчання у вищій 
школі, визначення її вагомого місця у фаховій діяльності, а також уміння майбутнього 
вчителя філологічних спеціальностей: 1) володіти методологією наукової творчості; 
2) спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати й передбачати наслідки влас-
ної наукової діяльності з психолого-педагогічних, філологічних дисциплін; 3) висувати 
гіпотези щодо розв’язання дискусійних питань із психолого-педагогічних, філологічних 
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дисциплін і залучати учнів до участі в дискусіях; 4) виконувати дослідницьку роботу з 
філології, педагогіки, методики навчання мови та літератури; 5) проводити мовознавчий/
літературознавчий і педагогічний експеримент й обґрунтовувати його результати; 6) ор-
ганізовувати дослідницьку діяльність учнів із філології; 7) здійснювати самоосвіту, само-
вдосконалення, моніторинг дослідницької діяльності [11]. 

Під дослідницькою компетентністю педагога розуміють цілісну, інтегративну якість 
особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності педагога, цін-
нісні ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати 
дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань шляхом застосування методів 
науково-педагогічного пізнання, застосування творчого підходу у плануванні, прийнятті 
рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності [12].

Як стверджує І. Зимняя, науково-дослідницька компетентність є комбінація систем-
них полідисциплінарних інтегрованих знань; багатофункціональних пізнавальних умінь, 
що постійно саморозвиваються у навчальній, науково-дослідницькій, проективній діяль-
ності; високої мотивації та позитивних ставлень до наукового пошуку та пізнавальних 
цінностей (любов до істини, прагнення до творчості та вдосконалення) [8].

На думку А. Хуторського, дослідницька компетентність – це володіння людиною 
відповідною дослідницькою компетенцією. Під компетенцією розуміють знання як ре-
зультат пізнавальної діяльності людини в певній галузі науки та методи, методики дослі-
дження, які опановують у процесі дослідницької діяльність, а також мотивацію і позицію 
дослідника, його ціннісні орієнтації [14, 57].

Для визначення сутності дослідницької компетентності майбутнього інженера-зем-
левпорядника, проаналізуємо освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника фа-
культету землевпорядкування вищого навчального закладу. У контексті досліджуваної 
проблеми нами було визначено, що під час навчання у ВНЗ студент-землевпорядник по-
винен оволодіти уміннями:

- розробляти у складі творчого колективу схеми землеустрою, техніко-економічні об-
ґрунтування використання та охорони земельних ресурсів;

- встановлювати на місцевості межі адміністративно-територіальних утворень та 
межі господарських ділянок, як об’єктів проектування;

- складати проекти створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і зем-
лекористувань, відводити земельні ділянки у власність або користування, відмежування в 
натурі (на місцевості) вилучених і відведених земельних ділянок;

- оформлювати результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу);
- складати проекти внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських 

кооперативів, фермерських та інших господарств, які б забезпечували еколого-економічні 
обґрунтування впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, охорону земель, підвищення 
родючості ґрунтів, застосування природоохоронної технології виробництва;

- використовувати матеріали земельного кадастру при складанні і обґрунтуванні про-
ектів землеустрою, обчисленні розмірів плати за зем лю (податки) та інше;

- проводити облік, оцінку і аналіз використання земель, складати річні баланси зе-
мель, вносити обґрунтовані поточні зміни в земельно-кадастрові і планово-картографічні 
матеріали;

- працювати з геодезичними приладами і інструментами, створювати геодезичні ме-
режі, виконувати геодезичні зйомки і складати плани землеволодінь і землекористувань, 
обчислювати площі земельних ділянок, складати робочі креслення для виносу проектів в 
натуру (на місцевість) та інше;
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- оформляти матеріали по складанню схем і проектів землеустрою у відповідності до 
стандартів і технічних вимог. 

Таким чином, накопичений досвід досліджень проблеми науково-дослідницької ком-
петентності майбутніх фахівців різного профілю діяльності, врахування вимог освітньо-
кваліфікаційних характеристиках випускника вищих навчальних закладів, дозволяє нам 
визначити науково-дослідницьку компетентність майбутніх інженерів-землевпорядників 
як інтегративну якість особистості, що характеризує їхню готовність до вирішення до-
слідних (пошукових, проектних, консультативних, організаційно-керівних) завдань шля-
хом застосування методів наукового пізнання, застосування діагностичного підходу в на-
уковій, технічній, виробничій й управлінській діяльності і яка виражається в єдності цін-
нісно-мотиваційного, когнітивного й операційного компонентів. Основу дослідницької 
компетентності складають уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу, підбирати 
відповідні методи проведення дослідження та обробки отриманих результатів.

Дослідницькі вміння ототожнюються з системою інтелектуальних та практичних 
умінь особистості, необхідних для самостійного виконання дослідження. Вони виявля-
ються в уміннях чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету, об’єкт, предмет, 
робочу гіпотезу, завдання дослідження; планувати та організовувати експеримент; у во-
лодінні методами наукового дослідження, умінні теоретично обґрунтувати і експеримен-
тально перевірити висунуту ідею в рамках досліджуваної проблеми; в умінні аналізувати 
результати своєї науково-дослідницької діяльності, робити необхідні висновки (проводи-
ти методологічну рефлексію); в умінні вести наукову дискусію; умінні підготувати публі-
кацію або виступ за результатами своєї наукової роботи [9, 57].

Навчально-дослідницька (пошукова) діяльність, яка трактується як різновид навчально-
творчої діяльності студентів, що проводиться з дотриманням вимог до наукових досліджень, 
передбачає створення оригінального соціального, особистіно-значущого продукту шляхом 
самостійного використання засвоєних знань, умінь і навичок навчально-пізнавальної діяль-
ності, перенесення їх у нові умови, комбінування відомих способів, чи створення нових 
підходів до вирішення проблем [13, 246]. І до її виконання ставляться такі вимоги: макси-
мальна наближеність до навчального процесу; конкретність тематики, сучасний науковий 
рівень її виконання в практичній діяльності; поступове ускладнення дослідних завдань та 
тематики від курсу до курсу професійно-творчий характер науково-дослідної роботи тощо. 
Вона виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні [10]. Метою участі 
студентів у такій роботі є формування їх професійної самостійності, здібності до творчого 
рішення практичних задач з початком трудової діяльності [6, 130].

Професійна підготовка майбутніх фахівців галузі землеустрою у вищій школі від-
бувається з урахуванням організаційно-технологічних засад пошуково-дослідницької 
діяльності, основними серед яких є: забезпечення функціональності існуючої системи 
професійної підготовки, спрямованої на розвиток творчих здібностей студентів засобами 
пошуково-дослідницького спрямування (гуртки, проблемні групи, студентське наукове 
товариство, Всеукраїнський конкурс наукових робіт тощо); організація співпраці з інши-
ми навчальними, науково-дослідними та науково-виробничими установами геодезичного 
та землевпорядного спрямування для забезпечення наукової та матеріальної бази дослі-
джень; реалізація організаційно-технологічних принципів професійної підготовки май-
бутніх землевпорядників (наступність, системність, послідовність, доступність змісту 
форм та методів); робота з інтелектуально-обдарованими студентами.

З метою формування дослідницьких компетенцій майбутніх землевпорядників, нами 
впроваджувалися такі форми організації науково-дослідницької роботи студентів, як: 
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проблемні лекції; семінари-конференції, виконання самостійних завдань, що містять еле-
менти проблемного пошуку; підготовка реферативних матеріалів з елементами наукового 
дослідження, їх презентація; аналіз нормативно-правових документів у галузі земельного 
права; анотація технічної та методичної літератури; написання есе, наукових статей, тез; 
складання і розв’язування задач на землевпорядну тематику; розробка і розв’язування 
тестових завдань та ін. Ефективним засобом формування дослідницької компетентності 
майбутніх фахівців землевпорядкування може служити проведення наукових Інтернет-
конференцій, де вони репрезентують матеріали своїх досліджень під час проходження 
різних видів практик, курсового та дипломного проектування та роботи наукових гуртів.

Висновки. Науково-дослідницька робота сприяє розвитку самостійності, креатив-
ності, творчого й аналітичного мислення студентів. 

Науково-дослідницька робота майбутніх землевпорядників має бути спрямована 
на розвиток у студентів нахилів до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого 
розв’язання професійних завдань галузі землеустрою, а також, до формування умінь і 
навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних питань управ-
ління земельними ресурсами, земельного кадастру та охорони земель. 
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УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглядається питання глобальних змін, котрі відбуваються в системі освіти та 
висувають нові вимоги до управління загальноосвітнім навчальним закладом, що в свою чергу спри-
чиняє потребу у формуванні нового рівня управлінської компетенції керівника загальноосвітнього 
навчального закладу. Дається широке визначення таким поняттям як «управлінська культура», 
«компетентність», «професійна компетентність» та «управлінська кваліфікація». Визначаються 
головні індивідуальні, особистісні і суб’єктивно-діяльнісні якості, що дають можливість на висо-
кому рівні вирішувати типові для управлінської діяльності завдання, й розглядаються як сутнісна 
характеристика керівника будь-якої ланки управління. Зазначається, що між поняттями «компе-
тентність», «професійна компетентність», «управлінська компетентність» і «управлінська ква-
ліфікація» існує об’єктивна залежність, що відображає їх взаємозв’язок як системо утворюючих 
елементів управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Доводиться, 
що управлінська культура керівника прямим чином залежить від його управлінської кваліфікації, 
де кваліфікація розглядається як досягнення належного рівня професійної (управлінської) компе-
тентності, тобто рівня знань, умінь, навичок, професійно значущих якостей, загальної культури 
й мотиваційної.

Ключові слова: компетентність, управлінська (професійна) компетентність, управлінська ква-
ліфікація, професіоналізм, керівник, управлінська культура.

Літ. 16.

Valentyna SEMANCHYNA,
Ph. D student, the department of pedagogics, psychology and educational management 

Kherson State University (Ukraine, the city of Kherson) semanchina@mail.ru

THE MANAGERIAL COMPETENCY OF THE HEAD (PRINCIPAL) 
OF THE SECONDARY EDUCATION ESTABLISHMENT

The article looks into the issue of the global changes taking place in the educational system and put-
ting forward the new demands for the management of the secondary education establishment causing the 
necessity to form the new level of the managerial competency at such educational institutions.Therefore 
the article studies the previous theoretical experience of the national and foreign scientists, elaborates on 
the changes of the outdated concept of the social management and focuses on insuffi cient educational level 
of the management specialists. The study defi nes such notions as «managerial culture», «competency», 
«professional competency» and «managerial qualifi cation». The main individual, personal and subjective 
features required in solving the typical tasks at the high level are described and considered as the essential 
characteristics of the manager of any level. It is assumed that the main criteria of the managerial compe-
tency formedness could be the professional and individual self-development of the head (principal). Taking 
into account the modern scientifi c fi ndings the managerial competency of the head (principal) of the second-
ary education establishment is considered as the integral ability of the individual to build up gradually the 
professional growth by complicating the tasks and increasing the level of the achievements. The head (prin-
cipal) of the school has to have the new way of thinking connected with penetrating into the managerial ac-
tivities of the heads of the educational institutions. The article determines that the notions of «competency», 
«professional competency», «managerial competency» and «managerial qualifi cation» have the objective 
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dependence which depicts their interrelation in the strategic elements of the managerial culture of the head 
(principal) of the secondary education establishment. Thus, we can conclude that the managerial culture of 
the head (principal) directly depends on one’s managerial qualifi cations where qualifi cation is viewed as 
the achievement of the appropriate level of the professional competency particularly the level of knowledge, 
skills, professional characteristics, general culture and motivation.

Key words: competency, managerial (professional) competency, managerial qualifi cation, profession-
alism, head (principal), managerial culture.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В статье рассматривается вопрос глобальных изменений, которые происходят в системе 
образования и выдвигают новые требования к управлению общеобразовательным учебным за-
ведением, в свою очередь вызывает потребность в формировании нового уровня управленческой 
компетенции руководителя общеобразовательного учебного заведения. Дается широкое опред-
еление таким понятиям как «управленческая культура», «компетентность», «профессиональная 
компетентность» и «управленческая квалификация». Отмечается, что между понятиями «компе-
тентность», «профессиональная компетентность», «управленческая компетентность» и «управ-
ленческая квалификация» существует объективная зависимость, отражающая их взаимосвязь как 
система образующих элементов управленческой культуры руководителя общеобразовательного 
учебного заведения. Делается вывод, что управленческая культура руководителя прямым образом 
зависит от его управленческой квалификации, где квалификация рассматривается как достижение 
надлежащего уровня профессиональной (управленческой) компетентности, то есть уровня знаний, 
умений, навыков, профессионально значимых качеств, общей культуры и мотивационной.

Ключевые слова: компетентность, управленческая (профессиональная) компетентность, 
управленческая квалификация, профессионализм, руководитель, управленческая культура.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Глобальні зміни, що відбуваються в системі вищої освіти та 
в системі загальної середньої системи України вимагають нових вимог до управління 
загальноосвітнім державним закладом (ЗНЗ), які, у свою чергу, потребують високої сфор-
мованості управлінської (професійної) компетенції керівника.

Сутність цих вимог розкривається в нормативних документах загальнодержавного 
рівня: Законах України «Про освіту» [13], «Про вищу освіту» [14] та Національній стра-
тегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. Розробка такої стратегії розвитку 
освіти зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості 
і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед на-
ціональною системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію 
її в європейський і світовий освітній простір. 

Суспільство також підвищує вимоги до рівня управлінської культури керівників за-
гальноосвітніх державних закладів, на що у своїх наукових працях звертають увагу ві-
тчизняні та зарубіжні вчені (Є. Березняк, В. Бондарь, В. Гриньова, Л. Даниленко, Г. Єль-
никова, І. Зязюн, Л. Калініна, Н. Коломінський, Л. Карамушка, О. Мармаза, В. Маслов, 
Н. Островерхова, Т. Сорочан).
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Аналі з досліджень засвідчує, що тенденція до зміни застарілої концепції соціального 
управління в Україні та перехід на позиції нової управлінської парадигми, потреба якої 
теоретично обґрунтована в державних постановах і документах, органічно пов’язана з ра-
дикальними перетвореннями й реформуванням усіх сторін життєдіяльності, у тому числі 
й управління загальноосвітніми навчальними закладами. Це дає змогу говорити про те, 
що якість шкільної освіти сьогодні – це питання, відповідь на яке, у своїх працях, намага-
ються розкрити відомі вітчизняні та закордонні науковці [7].

Проте аналіз літературних та нормативних джерел, вивчення дисертаційного фонду, 
з’ясування та оцінка практичного стану довели, що управлінська культура керівників ЗНЗ 
недостатньо відповідає сучасним вимогам та освітнім стандартам. Переважна більшість 
керівників ЗНЗ не акцентують уваги на виявленні власного рівня сформованості управ-
лінської культури, а отже й управлінській (професійній) компетенції як складовій управ-
лінської культури керівника.

Мета статті. Ставимо собі за мету розкрити зміст поняття «управлінська культура», 
«компетентність», «професійна компетентність» та «управлінська кваліфікація» та під-
дати глибинному аналізу питання управлінської кваліфікації як основної складової управ-
лінської культури.

Виклад основного матеріалу. В педагогічній теорії описаний численний досвід 
підвищення якості освіти, відомі технології і методи, прийоми і засоби навчання, визна-
ченні пріоритетні напрямки створення інноваційного досвіду для забезпечення сучас-
ної якості освіти, розроблено систему критеріїв і показників підвищення якості освіти 
, чітко визначена діяльність кожного педагога щодо удосконалення освітньої роботи. 
Але, на нашу думку, мало уваги приділяється особистості керівника школи та рівню 
його управлінської культури, як гаранта якості освітнього процесу та його професійної 
діяльності в умовах складного соціального інституту, яким виступає загальноосвітній 
навчальний заклад. 

У науковій літературі знаходимо різні підходи до визначення тих чи інших аспектів 
культури. Деякі характеризуються пошуком співвідношення між культурою особистості 
та культурою суспільства (Л. Пономарьов, В. Попов, В. Чічканов), аналізом соціальної 
культури особистості (А. Прохоров, К. Розлогов, В. Рузін); інші – розглядають окремі її 
аспекти: інформаційну (Д. Блюменау), комунікативну, професійну (В. Кричевський) [6], 
управлінську культуру (Г. Єльнікова) [4].

На думку Г. Єльнікової, поняття «культура управлінської праці» містить такі різно-
види культури: загальна, або загальнолюдська культура, культура політична, правова, ес-
тетична, педагогічна з її багатьма відтінками залежно від типу та специфіки навчального 
закладу [4]. На думку професора Ю. Конаржевського культура управління – це виконання 
адміністрацією сукупності вимог, які висуваються до процесу управління, зумовлених 
нормами моралі, етики, естетики, права, принципами організації і технології управління 
[4]. Як бачимо, поняття «професійна культура», має всеохоплюючий характер та включає 
в себе всі різноманітності культур: загальну, політичну культуру, культуру педагогічного 
спілкування, національну культуру, естетичну або духовну культуру, правову та адміні-
стративно-організаційна культуру [6]. Але всі вчені визначають, що культура є вищим 
проявом людської освіченості і професійної компетентності; саме на рівні культури може 
найбільш повно відобразитися людська індивідуальність [6]. Тому, в останні роки компе-
тентність розглядається науковцями як риса особистості менеджера, причому головним 
вважається не тільки наявність знань , а й уміння їх використовувати, здійснюючи управ-
лінську діяльність.
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Компетентність (від лат. сompetens – належний, відповідний) – сукупність знань і 
вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбача-
ти наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [16].

У дослідженнях Л. Даниленко та Л. Карамушки компетентність керівника загально-
освітнього навчального закладу становить сукупність необхідних для ефективної про-
фесійної діяльності систематичних науково-філософських, суспільно-політичних, психо-
лого-педагогічних, предметних та соціально-функціональних знань і вмінь, відповідних 
особистісних якостей [3].

В. Маслов під компетентністю керівника розуміє систему теоретико-методологіч-
них, нормативних положень, наукових знань, організаційно-методичні й технологічні 
вміння, які необхідні особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків 
[11]. Як стверджує І. Зязюн, компетентність – особливий тип організації знань, що 
забезпечує можливість прийняття ефективних рішень [5]. Аналіз різних підходів до 
визначення проблеми компетентності в цілому свідчить, що більшість дослідників 
пов’язують її це поняття з певною галуззю діяльності, з конкретною професією в мате-
ріальні та духовних сферах. Компетентність – це здатність до актуального виконання 
діяльності [10].

У зв’язку з цим актуальним виявляється аналіз проблеми розвитку рівня управлінської 
професійної компетентності – управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ як складової його 
управлінської культури. Питанням компетентності в управлінський діяльності керівника 
пов’язується із професіоналізмом, і тому категорія «професійна компетентність» визна-
чатиметься рівнем професійної освіти і досвідом. Індивідуальними здібностями і якостя-
ми керівника, мотивованим прагненням до неперервної самоосвіти і самовдосконалення, 
творчим і відповідальним ставленням до справи [12].

На думку авторів Л. Даниленко та Л. Карамушки професійна компетентність керівни-
ка ЗНЗ визначається сукупністю таких компонентів:

- знання, необхідні знання для педагогічної спеціальності або посади;
- уміння і навички, які потрібні для успішного виконання функціонально-посадо-

вих обов’язків;
- професійні, ділові та особистісно-значущі якості, що сприяють якнайповнішій 

реалізації власних сил, здібностей і можливостей у процесі виконання функціонально-по-
садових обов’язків;

- загальна культура, необхідна для формування гуманістичного світогляду, визна-
ння духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних принципів особистості;

- мотивація професійної діяльності [3].
У літературних джерелах можна виділити принаймні три рівні професіоналізму: ви-

конавчий, компетентний, досконалий. Виконавчий рівень в основному передбачає репро-
дуктивну діяльність; компетентний розглядається як рівень поглибленого знання, зді-
бності до актуального виконання діяльності, адекватного виконання завдань: досконалий 
виступає як рівень, до якого можливо прагнути як ідеал. 

На думку В. Сластьоніна та інших учених, професіоналізм – це професійна компе-
тентність керівника, яка визначається як єдність його теоретичної готовності до здійснен-
ня своєї діяльності. Зміст теоретичної готовності складають аналітичні, прогностичні, 
проективні та рефлексивні вміння; до практичної готовності відносяться організатор-
ські й комунікативні вміння. Також, на думку автора, професійно-управлінська компе-
тентність являє собою вміння керівника як суб’єкта управлінського впливу, здатного по-
новому констатувати наукові та практичні знання з управління [12]. 
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На думку інших науковців компетенція – це професіоналізм людини, який можна роз-
бити на елементи: професіоналізм у розумінні та прийнятті змісту норм діяльності (цілей, 
планів, програм, технологій, методів й підходів) і професіоналізм у наявності необхід-
них цінностей. Тобто професіоналізм представляє собою інтегральну сукупність інди-
відуальних, особистісних і суб’єктивно-діяльнісних якостей, що дають можливість на 
максимальному рівні успішності вирішувати типові для управлінської діяльності завдан-
ня, й розглядається як сутнісна характеристика керівника будь-якої ланки управління. 
Професіоналізм особистості та її управлінські здібності характеризують індивідуальні 
якості керівника, що зумовлюють успішне виконання ним своїх професійних обов’язків. 
У структурі управлінських здібностей вирізняють такі показники: загальні здібності 
(вони необхідні, але не самодостатні), специфічні якості (без них немає організатора) та 
індивідуальні якості , які дозволяють окреслити певні типи організаторів. Можемо кон-
статувати, що тільки сукупність усіх цих характеристик може скласти узагальнений пор-
трет організатора як діяча, значною мірою вони пов’язані зі спрямованістю особистості, її 
підготовки до управлінської діяльності та її рівнем управлінської культури взагалі. 

До загальних здібностей керівника можна віднести:
• практичність розуму – здатність запроваджувати свої знання й досвід у різних жит-

тєвих ситуаціях;
• комунікативність – відкритість до інших, готовність до спілкування, потреба мати 

контакти з людьми;
• глибина розуму – уміння діяти енергійно, наполегливо вирішувати складні завдання;
• ініціативність – специфічний творчий прояв активності, що зумовлює народження 

нових ідей, пропозицій;
• наполегливість – прояв сили волі, уміння доводити справу до кінця;
• самовитримка – здатність контролювати власні почуття, власну поведінку у склад-

них ситуаціях;
• працездатність – здатність вести напружену роботу, тривалий час не стомлюючись;
• уважність – уміння вбачати незначні деталі та зберігати їх у пам’яті;
• організованість – уміння працювати й жити за режимом. Планувати свою діяльність;
• самостійність у прийняті рішень, уміння самому знаходити шляхи виконання за-

вдань, брати на себе виконавську відповідальність [12].
Професійно-управлінська компетентність являє собою вміння керівника як суб’єкта 

управлінського впливу, здатного по-новому структурувати наукові та практичні знання 
з управління. Професійна зрілість – це стан повного розкриття потенціалу керівника. 
Управлінська спрямованість реалізує такі показники, як інтерес до професії керівника, 
схильність займатися нею, усвідомлення своїх здібностей,характеру та мотивів вибору 
певної професії [8].

В. Локшин розкриває професійну компетентність фахівця з управління через призму 
єдності теоретичної та практичної готовності до управлінської і творчої діяльності та ха-
рактеризує рівень його професіоналізму. Крім того, основну структуру компетентності 
становлять численні вміння, які характеризують цю готовність [10].

До змісту поняття «компетентність» нині включають інтегровані показники куль-
тури фахівців з управління в освітній сфері, їхні особистісні та професійні якості. Слід 
звернути увагу на наявність процесуального компонента діяльності, здатність майбут-
ніх керівників до саморозвитку. Бути компетентним у професійній діяльності означає 
постійно збагачувати свої знання, критично мислити, обґрунтовано висловлювати свою 
думку, захищати власну позицію. Сьогодні управлінську (професійну) компетентність 
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неможливо звести тільки до фахових знань, умінь та навичок, хоча вони і є ключовими 
категоріями,важливими складовими цього поняття [2].

Управлінська (професійна) компетентність керівника – це комплексне поняття, яке не 
можна звести не до здібностей з управління, ні до освіченості у сфері психології управ-
ління, ні до особистих якостей особистості, тому що в такому випадку розуміння можли-
востей виявляється однобічним. Психолого-педагогічними основами формування управ-
лінської (професійної) компетентності визначаються:

- сукупність якостей та властивостей особистості, зумовлених високим рівнем психо-
логічної підготовки;

- високий рівень професійної підготовленості до управлінської діяльності та ефектив-
ної взаємодії в процесі роботи в команді з педагогічним колективом, що можна розглядати 
як систему внутрішніх ресурсів керівника, необхідних для побудови результативної робо-
ти загальноосвітнього навчального закладу;

Основним критерієм сформованості управлінської (професійної) компетентності 
можна вважати професійний та особистісний саморозвиток керівника [3]. Самоосвіта 
керівника – найважливіше завдання, робота над яким дозволяє йому впровадити в дію 
весь свій творчий потенціал, максимально повно використовувати свої можливості та зді-
бності. Самоосвіта в свою чергу повинна бути спрямована на самовдосконалення, само-
розвиток.

Проблема розвитку та саморозвитку особистості не є досить новою. Фахівцями, 
які зробили свій внесок у розробку цього питання, є В. Сухомлинський, А. Макаренко, 
Ю. Азаров, А. Мудрик, С. Єльканов, Л. Рувинський, В. Радул, С. Омеляненко, С. Мельни-
чук. Проблематика досліджень розвитку особистості складається насамперед з реальних 
потреб суспільства та школи, гуманізації виховую чого навчання, усебічної педагогізації 
соціального середовища, суттєве підвищення якості навчально-виховного процесу [1].

Сьогодні шкільні реалії вимагають від керівника переосмислення багатьох освітніх 
канонів. Сучасний керівник ЗНЗ – це насамперед її автор. У будь-якій справі значна доля 
успіху залежить від його уміння застосувати найбільш ефективні технології управлінської 
діяльності, різни стилі керівництва та, звичайно, рівень управлінської культури керівника. 
Видатний педагог В. Сухомлинський уважав,що для директора основне завдання полягає 
в умілому керівництві творчою працею колективу. Навчально-виховний процес, на його 
погляд, має три джерела: науку, майстерність та мистецтво. Добре керувати навчальним 
закладом – це означає досконало володіти наукою, майстерністю та мистецтвом навчання 
та виховання. Виховання в широкому розумінні – це багатогранний процес постійного 
духовного збагачення й оновлення тих, кого виховують, і тих, хто виховує. Керувати ним 
означає насамперед самому постійно збагачуватись та оновлюватись, бути сьогодні ду-
ховно багатше, ніж учора. Внутрішньошкільне керівництво стає ефективним,якщо ди-
ректор навчального закладу володіє теорією педагогіки та психології, знає зміст роботи 
вчителя, уміє чітко обрати найраціональніші форми та методи спілкування з педагогічним 
колективом. А саме колектив формує особистість керівника-лідера [1]. Все вищевказа-
не створює передумови для досягнення теоретичного рівня знань, удосконалення вмінь 
і навичок та їх інтеграції у сферу практичної діяльності, що, у свою чергу, забезпечує 
висвітлення змісту управлінської кваліфікації керівника ЗНЗ як сукупності професійних 
знань, умінь, навичок на рівні управлінської (професійної) компетентності з урахуванням 
сформованої загальної культури, а також мотивації діяльності. 

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що управлінська 
(професійна) компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу являєть-
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ся складним структурним утворенням, тобто складною компетентністю, яка розпадається 
на біль дрібні, специфічні компоненти. З урахуванням сучасних наукових надбань управ-
лінська компетентність керівника ЗНЗ розуміється як інтегральна здібність особистості 
будувати свій поступальний професійний розвиток з постійним ускладненням завдань і 
зростанням рівня досягнень. Директор школи має володіти навичками нового мислення , 
пов’язаного із проникненням менеджменту в управлінську діяльність керівників навчаль-
них закладів. Директор школи сьогодні – це не просто посада, а й велике педагогічне мис-
тецтво. Діяльність керівника будь-якого колективу складна та відповідальна, особливо 
коли йде мова про керівника педагогічного колективу школи. Сьогодні він покликаний 
поєднувати в одній особі вчителя, методиста, державного інспектора, менеджера, орга-
нізатора навчально-виховного процесу, чуйного та уважного наставника колективу. Це 
вимагає не тільки всебічних теоретичних знань та педагогічних умінь, досконалого воло-
діння наукою управління, високого рівня управлінської (професійної) компетентності, а й 
високого рівня сформованості управлінської культури керівника в цілому.

Таким чином, нами встановлено, що між поняттями «компетентність», «професій-
на компетентність», «управлінська компетентність» і «управлінська кваліфікація» існує 
об’єктивна залежність, що відображає їх взаємозв’язок як системо утворюючих елемен-
тів управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Відтак, до-
ходимо висновку, що управлінська культура керівника прямим чином залежить від його 
управлінської кваліфікації, де кваліфікація розглядається як досягнення належного рівня 
професійної (управлінської) компетентності, тобто рівня знань, умінь, навичок, профе-
сійно значущих якостей, загальної культури й мотиваційної сфери. 
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МОДЕЛЬ-ПРОГРАМА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Професійний розвиток особистості на будь-яких етапах професійного становлення розгля-
дається у безпосередньому зв’язку з її особистісним розвитком. Лише цілісна модель-програма 
особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога дасть можливість більш чітко 
визначити уявлення про процес формування необхідних для успішної майбутньої педагогічної ді-
яльності особистісно-професійних умінь, навичок та якостей (особистісно-професійне станов-
лення).

Ключові слова: професійний розвиток, особистісний розвиток, професіоналізація педагога, 
кризи професійного становлення, психологічний супровід, психологічна служба педагогічного уні-
верситету.
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TEACHERS SELF-DEVELOPMENT 

The professional development of a personality on any stage of the professional formation is studied 
regarding the direct connection with his personal development. Only the integral model-program of the 
future pedagogue’s personal and professional self-development will enable us to defi ne accurately the 
formation process concept about the personal-professional abilities, skills and qualities required for the 
future successful pedagogical activity (personal-professional formation).
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Профессиональное развитие личности на любых этапах профессионального становления 
рассматривается в непосредственной связи с ее личностным развитием. Только целостная мо-
дель-программа личностно-профессионального саморазвития будущего педагога позволит более 
четко определить представления о процессе формирования необходимых для успешной будущей 
педагогической деятельности личностно-профессиональных умений, навыков и качеств (лич-
ностно-профессиональное становление).

Ключевые слова: профессиональное развитие, личностное развитие, профессионализация 
педагога, кризисы профессионального становления, психологическое сопровождение, психологи-
ческая служба педагогического университета.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Одним з провідних завдань діяльності психологічної 
служби педагогічного вузу є підвищення психологічної культури студентів та їх про-
фесійного розвитку, тому пріоритетним напрямком роботи повинна стати розробка і 
впровадження у практику комплексних психолого-педагогічних засобів особистісного і 
професійного розвитку студентів. Серед таких ефективних засобів визначено психоло-
гічний супровід професійного розвитку студентів. 

Аналіз досліджень. Проблема особистісного розвитку привертала увагу багатьох 
науковців і набуває широкого опрацювання в роботах Л. С. Виготського, О. М. Леон-
тьєва, С. Л. Рубінштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, Г. А. Цукерман, Т. В. Тихонової, 
Л. І. Зязюн та ін. Особливого значення ця проблема набуває в контексті педагогічної ді-
яльності та підготовки до неї. Аналіз досліджень К. Абульханової-Славської, М. Борит-
ко, В. Маралова, Б. Фішман та ін. уможливлює виділити низку істотних характеристик 
саморозвитку педагога:

– внутрішній процес самозміни особистості під впливом внутрішніх суперечностей;
– реагування людини на вплив соціального середовища;
– вияв активності, яка визначається здатністю здійснювати особистісні вибори на 

основі пізнання себе;
– свідома якісна зміна самого себе (ідентичності) і власної діяльності;
– особливий вид діяльності, цілеспрямованої на підвищення ефективності процесів 

«самості», необхідних для успішного виконання діяльності [8, 9–18, 71–72].
Метою статті є охарактеризувати діяльність психологічної служби, що сприятиме 

саморозвиткові особистості учня, вихованця, студента і, одночасно, захисту психічного 
здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу.

Виклад основного матеріалу. Особистісний розвиток є невіддільним від професій-
ного – в основі кожного лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність осо-
бистості перетворювати власну життєдіяльність на предмет практичного перетворення, 
що призводить до вищої форми життєдіяльності – творчої самореалізації [9, 22]. Як 
зазначає Е. Ф. Зеєр, у межах часового підходу професійне становлення практично по-
вністю співпадає з онтогенезою людини, якщо розглядати онтогенезу як життя індивіда 
з дня народження до старості. Отже, є всі підстави вважати професійне становлення 
процесом, який пронизує все життя людини [1, 251].

В цілому під професійним розвитком сьогодні розуміють процес соціалізації, що 
відбувається в онтогенезі людини, спрямований на привласнення нею різноманітних 
аспектів світу праці – професійних ролей, професійної мотивації, професійних знань, 
умінь та навичок. Провідною детермінантою, що структурує професійний розвиток, 
виступає притаманний певній культурі суспільний розподіл праці [7].
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Детермінація професійного розвитку особистості різними психологічними шко-
лами трактується по-різному. Соціально-психологічні теорії вважають професійний 
розвиток результатом соціальної селекції і передуючого вибору професії впродовж со-
ціалізації, при цьому велике значення надається випадковості. Психодинамічні теорії 
як детермінанти професійного розвитку людини розглядають інстинктивні спонуки і 
емоційно забарвлений досвід, отриманий в ранньому дитинстві. Важливу роль грає ре-
альна ситуація в світі професій, яку спостерігає особистість в дитинстві і ранній юності 
(Е. Бордин, У. Мозер). Подібні настанови стосовно ранньої фіксації потреб проявляють-
ся в теорії професійного розвитку Е. Роу. Представники психології розвитку чинниками 
професійного становлення вважають попередню (до вибору професії) освіту і психіч-
ний розвиток дитини [6, 158–163].

Найбільш популярну серед західних психологів концепцію професійного розвитку 
запропоновано Д. Сьюпером, в якій розглядаються стадії і етапи професійного розвитку 
особистості в процесі онтогенезу. Вчений пропонує систематизацію власного підходу 
у таких положеннях:

1. Люди характеризуються їх здібностями, інтересами і властивостями особистості.
2. На цій основі кожна людина підходить під певні професії, а професія до ряду 

індивідів.
3. Залежно від часу і досвіду змінюються як обставини, так і суб’єктивні умови про-

фесійного розвитку, що обумовлює великий професійний вибір.
4. Професійний розвиток має ряд послідовних стадій і фаз.
5. Особливості цього розвитку визначаються соціально-економічним рівнем бать-

ків, властивостями індивіда, його професійними можливостями і т. ін.
6. На різних стадіях розвитком можна керувати, з одного боку сприяючи формуван-

ню в індивіда інтересів і здібностей, а з іншого підтримуючи індивіда в його прагненні 
«спробувати» реального життя і в розвитку Я- концепції.

7. Професійний розвиток полягає, по суті, в розвитку і реалізації Я-концепції.
8. Взаємодія Я-концепції і реальності відбувається у програванні і виконанні про-

фесійних ролей.
Погляди Д. Сьюпера отримали назву теорії Я-концепції. Сутність цієї теорії така: 

люди прагнуть обрати професію, що відповідає уявленням, які склалися у них про себе. 
Затверджуючи себе в професії, що відповідає їхній Я-концепції, вони набувають само-
актуализації. Іншими словами, вони роблять те, що, як їм здається, може принести най-
більше задоволення і максимально сприяти особистісному зростанню. Задоволеність 
роботою, за Д. Сьюпером, залежить від того, якою мірою індивід знаходить адекватні 
можливості для реалізації своїх здібностей, інтересів, властивостей особистості в про-
фесійних ситуаціях, що значною мірою визначається можливістю грати ту роль, яка 
здавалася відповідною на стадії професійного розвитку [6, 158–163].

Професійне становлення охоплює тривалий період життя людини (35 – 40 років). 
Протягом цього часу міняються життєві і професійні плани, відбувається зміна соці-
альної ситуації, провідної діяльності, перебудова структури особистості. Тому виникає 
необхідність розділення даного процесу на періоди або стадії. У зв’язку з цим встає 
питання про критерії виділення стадій у безперервному процесі професійного станов-
лення. 

За кордоном широке визнання отримала періодизація Дж. Сьюпера, що виділив 
п’ять основних етапів професійної зрілості: 

1) зростання – розвиток інтересів, здібностей (0 – 14 років); 
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2) дослідження – апробація своїх сил (14 – 25 років); 
3) утвердження – професійна освіта і зміцнення своїх позицій в суспільстві (25 – 44 

року); 
4) підтримка – створення стійкого професійного положення (45 – 64 роки); 
5) спад – зменшення професійної активності. 
Г. Хейвігхерст пропонує власне бачення етапів професійного шляху. Його цікавлять 

не стільки потреби і здібності індивідуума, скільки набуття настанов і трудових нави-
чок, які дозволяють людям стати повноцінними працівниками:

1. Ідентифікація з працівником (від 5 до 10 років). Діти ідентифікуються зі своїми 
працюючими батьками і матерями, і намір працювати в майбутньому стає частиною 
їхньої Я-концепції.

2. Придбання провідних трудових навичок і формування працьовитості (від 10 до 
15 років). Школярі вчаться організовувати свій час і зусилля для виконання різних за-
вдань, наприклад домашніх завдань або роботи у будинку. Вони також починають за 
певних обставин слідувати принципу: спочатку робота, а потім гра.

3. Придбання конкретної професійної ідентичності (від 15 до 25 років). Людина 
обирає професію і починає себе до неї готувати. Вона набуває певного трудового до-
свіду, що допомагає зробити вибір і почати кар’єру.

4. Становлення професіонала (від 25 до 40 років). Дорослі удосконалюють свою 
професійну майстерність в межах можливостей, які надаються роботою, і починають 
просуватися вгору службовими сходами.

5. Робота на користь суспільства (від 40 до 70 років). Працівники досягають піку 
своєї професійної кар’єри. Вони починають замислюватися про ту цивільну і соціаль-
ну відповідальність, з якою пов’язана їх праця, і знаходити час для виконання своїх 
зобов’язань перед суспільством.

6. Роздуми про продуктивний період професійної діяльності (після 70 років). Вий-
шовши у відставку або на пенсію, люди передивляються пройдений шлях, згадують про 
свої професійні досягнення [4].

Т. В. Кудрявцев, один з перших вітчизняних психологів, що глибоко досліджували 
проблему професійного становлення особистості, як критерії виділення стадій обрав 
відношення особистості до професії і рівень виконання діяльності. Він виділив чотири 
стадії: 

1) виникнення і формування професійних намірів; 
2) професійне навчання і підготовку до професійної діяльності; 
3) входження в професію, активне її освоєння і знаходження себе у виробничому 

колективі; 
4) повну реалізацію в професійній праці [5]. 
Е. А. Клімовим обгрунтувано наступну професійно орієнтовану періодизацію: 
1) стадія оптації (12 – 17 років) – підготовка до свідомого вибору професійного 

шляху; 
2) стадія професійної підготовки (15 – 23 року) – оволодіння знаннями, уміннями і 

навиками майбутньої професійної діяльності; 
3) стадія розвитку професіонала (від 16 – 23 років до пенсійного віку) – входжен-

ня в систему міжособових відносин в професійних общностях і подальшому розвитку 
суб’єкта діяльності. У пізнішій періодизації життєвого шляху професіонала Е. А. Клі-
мов пропонує докладніше угрупування фаз: 

• оптація (12 – 17 років) – період вибору професії і навчального закладу; 
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• професійна підготовка – стадія адепта (15 – 23 роки) – оволодіння професійними 
знаннями, уміннями, навичками; 

• адаптація (16 – 18 років) – входження в професію і звикання до неї; 
• фаза інтерналу (18 – 23 року) – набуття професійного досвіду; 
• майстерність (23 – 35 років) – кваліфіковане виконання трудової діяльності; 
• фаза авторитету (35 – 55 років) – досягнення професіоналом високої кваліфікації; 
• наставництво (55 – 60 років) – передача професіоналом свого досвіду [3].
Професійний розвиток особистості розглядається як процес, що три ває протягом 

усього життя людини і зазнає якісних змін, що зумовлено дією су куп ності об’єктивних 
і суб’єктивних факторів. Найважливішими чинниками професійного розвитку особис-
тості виступають впливи середовища (зокрема, цілеспрямовані) і власна активність (на-
самперед, свідома) самого суб’єкта професійного розвитку.

Для юнацького віку характерним є переживання криз професійного становлення, 
що супроводжують перехід від однієї стадії до іншої і логічно обумовлені процесом 
професіоналізації особистості (Е. Ф. Зеєр): криза навчально-професійної орієнтації 
(14 – 17); криза вибору професії (16 – 18); криза професійних експектацій (18 – 20) [1].

Розглянемо їх з позицій провідних детермінант та способів подолання.
1) Криза навчально-професійної орієнтації. Чинники, що детермінують кризу: фор-

мування професійних намірів, їх реалізація; ста новлення «Я-концепції», її корекція; 
випадкові доле носні моменти життя. Способи подолання: вибір професійного навчаль-
ного закладу або способу професійної підготовки.

2) Вибору професії. Детермінанти: незадоволеність професійною освітою, зміна 
соціа льно-економічних умов життя; перебудова провідної діяльності. Способи подо-
лання: зміна мотивів навчально-професійної діяльно сті, корекція вибору професії.

3) Професійних експектацій. Детермінанти: труднощі професійної адаптації; не-
співпадання про фесійних очікувань і реальної дійсності. Способи подолання: активі-
зація професійних зусиль, коригування мотивів праці, звільнення, зміна спеціальності 
[2, 60].

Продуктивний психологічний супровід професійної освіти можливий за умови 
функціонування психологічної служби у відповідному навчальному закладі. Найбільш 
розвиненою формою психологічного супроводу сьогодні є психологічна служба.  

Основною метою діяльності психологічної служби є: соціально-психологічне за-
безпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях; підвищення ефективності 
навчально-виховної діяльності закладів освіти; професійне сприяння саморозвиткові 
особистості учня, вихованця, студента і, одночасно, захист психічного здоров’я усіх 
учасників навчально-виховного процесу шляхом здійснення психологічної експерти-
зи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілі-
тації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. Супровід 
в контексті психологічної служби розглядається як свідома спроба допомоги учням у 
придбанні знань і навичок, розвитку настанов, самосвідомості. У процесі супроводу 
виділяється три взаємопов’язані компоненти: вивчення особистості учня; створення 
соціально-психологічних умов для розвитку особистості; безпосередня психологічна 
допомога. 

Висновки. Цілісна модель-програма особистісно-професійного саморозвитку май-
бутнього педагога дасть можливість більш чітко визначити уявлення про предмет до-
слідження, конкретизувати цілі, завдання і напрями особистісно-професійного розви-
тку майбутнього педагога, виявити умови і механізми педагогічного впливу на процес 
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формування необхідних для успішної майбутньої педагогічної діяльності особистісно-
професійних умінь, навичок та якостей (особистісно-професійне становлення).
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗУ «Я-ПЕДАГОГ» СТУДЕНТА

У статті здійснена спроба дати психологічну характеристику образу «Я-педагог» студен-
та педагогічного вишу. Представлено авторське розуміння «Я-концепції» майбутнього вчителя. 
Виокремлено та проаналізовано компоненти структури образу «Я-педагог». Розкрито зміст та 
виділено етапи формування у студентів образу «Я-педагог». Визначено емпіричні показники пози-
тивного «Я-образу» майбутнього вчителя. На основі співставлення образу-професії з Я-образом 
у студента формується професійний Я-образ і складається усвідомлення своєї тотожності з 
вибраною професією.

Ключові слова: Я-концепція, образ-Я, образ «Я-педагог», рівень тривожності, локус-контр-
олю.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF IMAGE OF «I-TEACHER» STUDENTS

The article is an attempt to give psychological characteristics of the image of «I am a teacher» 
teaching university students. Presented by copyright understanding of «self-concept» future teachers. 
Allocated and analyzed the components of the structure of the image «I am a teacher». The content and 
selected stages of the students’ image of «I am a teacher». Determined empirical indicators positive 
«self-image» of future teachers. «I-concept» future teachers is a complex dynamic system of student 
perceptions of himself as a person and an educational and professional activities in the relationship 
and interdependence of cognitive, emotional and behavioral values   and structural components. Based 
on the comparison image-occupation with the self-image of the student formed a professional self-
image and awareness of its identity is the selected profession, forming a positive attitude to himself as 
the subject of modern educational and professional activities and future professional and industrial 
activity.

Key words: self-concept, image-I, the image of «I am a teacher», the level of anxiety, locus of control.
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В статье предпринята попытка дать психологическую характеристику образа «Я-педагог» 
студента педагогического вуза. Представлены авторское понимание «Я-концепции» будущего 
учителя. Выделены и проанализированы компоненты структуры образа «Я-педагог». Раскрыто 
содержание и выделены этапы формирования у студентов образа «Я-педагог». Определены эм-
пирические показатели положительного «Я-образа» будущего учителя. На основе сопоставления 
образа-профессии с Я-образом у студента формируется профессиональный Я-образ и состоит 
осознание своей тождественности с выбранной профессией.

Ключевые слова: Я-концепция, образ-Я, образ «Я-педагог», уровень тревожности, локус кон-
троля.

Лит. 7.

Постановка проблеми. Держава, її система освіти ставила і ставить перед учите-
лем певні цілі і завдання, висуває нові вимоги до його особистості. Зміни в суспільстві 
не могли не вплинути на педагогічну практику. Суспільству потрібен не тільки вчитель, 
який дає знання, репродукує їх, грамотний виконавець, а, насамперед, професіонал, 
здатний до постійного самовдосконалення, орієнтований на творчість і гнучкість мис-
лення; особистість, що володіє високою загальнолюдською культурою, вміє спрогнозу-
вати кінцевий результат своєї діяльності, втілити в життя свої ідеї, активна, емоційно 
врівноважена і вольова особа. Демократизація та гуманізація освіти різко підвищили 
вимоги до самосвідомості вчителя. Саме тому проблемою є структура самого Я-образу 
майбутнього вчителя-професіонала, компоненти, зовнішні та внутрішні фактори детер-
мінації його формування.

Практика показує, що недооцінка ролі «Я-концепції» майбутнього вчителя та не 
врахування її особливостей при організації освітнього процесу в педагогічному на-
вчальному закладі призводить як до небажаних змін у структурі особистості студента 
(зокрема в його професійно-педагогічній спрямованості), так і до суттєвих недоліків 
у його професійній підготовці. Це є особливо актуальним для студентів, так як період 
ранньої юності та юності характеризується інтенсивним розвитком самовизначення і 
становлення стійкого «Образу-Я».

Аналіз досліджень. Різні аспекти психології вчителя були і залишаються в цен-
трі уваги дослідників (В. В. Власенко, В. І. Войтко, Ф. Н. Гоноболін, О. В. Киричук, 
С. В. Кондратьєва, Т. В. Кузьміна, О. Г. Мороз, Д. Ф. Ніколенко, І. О. Синиця, В. О. Слас-
тьонін, Р. П. Скульський, О. І. Щербаков та ін.), водночас «Я-концепція» вчителя як 
необхідна психологічна передумова успішної педагогічної діяльності вивчена недо-
статньо. Частково ця проблема розглядається при дослідженні самосвідомості вчителя 
(О. М. Боброва, І. Я. Лернер, Л. М. Мітіна, В. П. Саврасов, П. О. Шавір, Г. М. Юсупов та 
ін.). М. М. Заброцький вивчав «Я-концепцію» вчителя в зв’язку з наслідками катастро-
фи на Чорнобильській АЕС. Висновки досліджень зарубіжних вчених (Р. Бернс, Кам-
мінгс, Кобс та ін.) зроблені на іншому соціокультурному ґрунті і не можуть повністю 
задовольняти соціально-психологічні запити вчителя української національної школи.

Закономірності розвитку професійної самосвідомості вивчало ряд дослідників 
(В. Н. Козієв, Ю. Н. Кулюткін, Г. І. Метельський та ін.) і в тому числі самосвідомості 
вчителя (О. М. Боброва, І. Я. Лернер, Л. М. Мітіна, Д. Ф. Ніколенко, П. О. Шавір та 
ін.). Для розумiння психологiчних характеристик розвитку образу вчителя велике зна-
чення мають праці О. О. Бодальова, Л. С. Виготського, Ф. Н. Гоноболіна, Ю. М. Кулют-
кіна, А. К. Маркової, В. О. Моляко, Г. В. Ложкіна, В. А. Семиченко, В. О. Сластьоніна, 
Г. С. Сухобської, Н. М. Тарасевич, А. І. Щербакова, Т. С. Яценко та інших. Водночас 
необхідність вивчення усвідомлення студентом самого себе і ставлення до себе є важ-
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ливою передумовою реалізації особистісного підходу у формуванні особистості май-
бутнього вчителя.

Мета статті. Ефективність освітнього процесу сьогодні визначається рівнем 
професіоналізму вчителя, тому і постало питання про психолого-педагогічне до-
слідження проблеми образу «Я-педагог» студента, яка залежить від розуміння спе-
цифіки і структури діяльності педагога та його основних компонентів, розвитку 
педагогічних здібностей, якостей, спрямованості, ціннісних орієнтацій, установок, 
потреб, ідеалів тощо.

Виклад основного матеріалу. «Я-концепція» майбутнього вчителя є складною ди-
намічною системою уявлень студента про себе як особистість і суб’єкт навчально-про-
фесійної діяльності у взаємозв’язку і взаємозумовленості когнітивного, емоційно-цін-
нісного і поведінкового структурних компонентів. Емпіричними показниками позитив-
ної «Я-концепції» майбутнього вчителя є наявність у когнітивній її схемі професійно-
рольових установок, які є свідченням ідентифікації студента з соціально-професійною 
роллю «майбутній вчитель», «вчитель-практикант»; низький рівень особистісної і реак-
тивної тривожності; домінування інтернальних альтернатив локусу-контролю. Студен-
ти з негативною «Я-концепцією» характеризуються відсутністю професійно-рольових 
установок, що несприятливо позначається на їх педагогічній спрямованості; високим 
рівнем особистісної і реактивної тривожності як прояву можливих суперечливостей 
між модальностями «Образу-Я»; домінування екстернальних тенденцій локусу-контр-
олю як одного з механізмів психологічного захисту у випадку «посягання» на цінність 
і цілісність сформованого «Образу-Я» шляхом пошуку і локалізації причин небажаної 
вчинкової дії [7].

Образ «Я-педагог» ми трактуємо як суб’єктивний продукт психiчного вiдображення 
в пiзнаннi реальної освiтянської дiйсностi. Він постiйно змiнюється як в наслідок 
змiни ситуацiї, так і завдяки властивості самого педагога змiнюватися, розвивати свої 
здiбностi, особистісні якості. Творчий розвиток особистості вчителя ми трактуємо як 
проблему гармонійної творчої цілісності Я-образу вчителя, змістову сторону якого ха-
рактеризує динамічність і статичність. 

Рівень розвитку цілісного Я-образу визначається не стільки певними соціальни-
ми умовами, зовнішніми еталонами, зразками чи абстрактними якостями особистості, 
скільки взаємозв’язком основних компонентів вказаного образу, значущих особистіс-
них якостей з суб’єктивним відображенням умов їх прояву в педагогічній діяльності 
вчителя [2].

Цілісний Я-образ вчителя-професіонала складається з: орієнтацій у професійній 
кар’єрі, домінуючих переживань, змістовних спрямованостей, рівнів професіоналізму, 
форм реалізації педагогічної діяльності, сукупності значущих якостей (здібностей) осо-
бистості, які опосередковують прояв і динаміку Я-образу вчителя та його об’єктивних 
детермінант.

Протягом навчання студента спостерігається подальший генезис його 
«Я-концепції»: виявлена тенденція динаміки «Образу-Я» майбутнього вчителя в на-
прямі когнітивної ускладненості і диференційованості; зростання питомої ваги в за-
гальній структурі моральних суджень; зміни зовнішніх оцінних еталонів на внутрішні, 
індивідуально-особистісні; трансформації семантичного простору в напрямку зрос-
тання кількості професійно-рольових конструктів як свідчення ідентифікації з роллю 
«майбутній вчитель», «вчитель – практикант». Водночас у багатьох студентів спо-
стерігається затримка професійної особистісно-психологічної адаптації (пов’язаної з 
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трансформацією в семантичний простір «Я-концепції» професійно-рольових устано-
вок); зниження загальної самооцінки і ставлення до себе; прояв загального високого 
рівня тривожності; домінування екстернальних альтернатив локусу-контролю, що за-
важає самоствердженню і самореалізації себе як майбутнього вчителя. Ці тенденції 
можна пояснити особливостями індивідуального розвитку студентів, а також недо-
ліками в організації навчально-виховного процесу, зокрема в сфері взаємин «студент-
викладач».

Когнітивна схема «Я-концепції» студентів формується за її психологічним меха-
нізмом, дія якого визначається особливостями ситуації соціального розвитку майбут-
нього вчителя. До нього входить: інтеріоризація оцінних ставлень викладачів, вчителів 
школи, однокурсників у навчально-професійній діяльності; порівняння себе з іншими 
в ході виконання певних педагогічно-рольових функцій, інтегрування власних вражень 
і переживань від результантів педагогічної практики; самоатрибуція як деяка компен-
саторна функція, яка породжена можливими суперечливостями в «Образі-Я» студента. 
Реальним психологічним полем, де відбувається формування «Я-концепції» майбутньо-
го вчителя, є функціонування взаємин у системі «студент-викладач», зміст і характер 
яких значною мірою визначає уявлення і ставлення студента до себе як майбутнього 
педагога.

Науковий аналіз особливостей формування та динаміки Я-образу вчителя показав, 
що чим більше вчитель усвідомлює свій професійний потенціал, своє «реальне Я», 
тим більше його професійний розвиток втрачає стихійності і стає фактором творчого 
самовиховання та самозміни. Саме в силу розвитку особистості вчителя відбуваєть-
ся постійне уточнення змістових і структурних компонентів Я-образу професіонала, 
а ефективність педагогічної діяльності зумовлюється певним рівнем розвитку значу-
щих особистісних якостей, які значною мірою впливають на сформованість Я-образу 
педагога. Формування образу вчителя-професiонала вiдбувається як на особистiсно-
психологічному рiвнi, так i на соціально-культурологічному і одночасно у рiзних видах 
педагогiчної діяльності, а саме: навчально-виховній, організаторській, діагностично-
корекційній, консультативній, комунікативній та самоосвітній.

Особистість педагога формується і розвивається в певному соціально-культурному 
середовищі, де вступає у взаємостосунки з іншими, реалізує себе у професійній діяль-
ності, яка ставить перед ним особливі вимоги до особистісних якостей. Гармонізація 
якостей надає образу вчителя якісної визначеності. А через особистісні якості, здібнос-
ті можливо як зміцнити Я-образ, так і деструктурувати його. Рівень розвитку значущих 
особистісних якостей значною мірою впливає на формування Я-образу вчителя, що ви-
значає характер його впливу на Я-концепцію школяра і зумовлює ефективність профе-
сійної діяльності педагога. 

Цілісний Я-образ вчителя-професіонала складається з: орієнтацій у професійній 
кар’єрі, домінуючих переживань, змістовних спрямованостей, рівнів професіоналізму, 
форм реалізації педагогічної діяльності, сукупності значущих якостей (здібностей) осо-
бистості, які опосередковують прояв і динаміку Я-образу вчителя та його об’єктивних 
детермінант.

Н. Л. Нагібіна виділяє компоненти Я-образу, що відповідають певним, традиційно 
виділеним сферам психіки:

• Когнітивний компонент складають структури і якості образу Я, пов’язані з харак-
теристиками пізнавальної сфери (самосвідомість, самосприйняття, я-реальне, самопіз-
нання, самоконтроль, самоспостереження, самонавіювання і т.п.).
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• Емоційний компонент складають структури і якості образу Я, пов’язані з характе-
ристиками емоційно-вольової сфери (самовідчуття, самопочуття, самовладання, само-
контроль, саморегуляція і т.п.).

• Ціннісний компонент складають структури і якості образу Я, пов’язані з характе-
ристиками ціннісно-мотіваціоннойной сфери (самоприйняття, я-ідеальне, над-Я, само-
ствердження, самоповага, самовиховання, самовизначення, саморозвиток, самоактуа-
лізація).

• Поведінковий компонент складають структури і якості образу Я, пов’язані з харак-
теристиками організації поведінки (самопідкреплення, самоефективність, самооргані-
зація, самопрезентація, самостійність, само детермінація).

Людина вважається самореалізованою, якщо Я-образ адекватний і максимально 
гармонійний у всіх своїх компонентах: когнітивному, емоційному, ціннісному і пове-
дінковому і спрямований на досягнення Я-ідеального [4].

«Образ Я» педагога – це не сума окремих складових, а якісно системне утворення, 
в якому ці компоненти певним чином структуровані, ієрархізовані. Окрім того «образ 
Я» включає не тільки систему усвідомлених ставлень людини до себе, що виступають 
у вигляді самооцінок, домагань, очікувань, але й несвідоме психічне, а також систему, 
так званих, фундаментальних ставлень індивіда до особистості.

Образ «Я-педагог» – відображає в єдності всі сторони буття особистості, що відо-
бражається у самосвідомості в якості її основної складової, підсумкове уявлення про 
себе, – це результат самопізнання, осмислення своєї ролі на кожному етапі професійно-
го становлення та в конкретній ситуації, на основі чого формується ставлення до себе 
як до педагога-професіонала.

Однією і найбільш суттєвою характеристикою «образу Я» педагога є його динаміч-
ність (протяжність) у часі: «образ Я» включає одночасно уявлення людини про себе в 
минулому, теперішньому і майбутньому, що, в свою чергу, зумовлює можливість існу-
вання двох форм «Я» – «Я-реального» і «Я-ідеального».

Уявлення особистості про себе є результатом діяльності її самосвідомості, що міс-
тить у собі усвідомлення своєї тотожності та власного «Я» як активного, діяльного на-
чала в собі; усвідомлення своїх психічних властивостей і якостей; певну сукупність 
соціально-моральних позицій.

Структура «Я-образу» педагога включає такі компоненти: 
1) когнітивний – уявлення про себе, образ своїх педагогічних якостей, здібнос-

тей, зовнішності, соціальної значимості тощо; 
2) емоційно-ціннісний (самооцінка) – афективна оцінка уявлень про себе – само-

повага, себелюбність, самоприниження; 
3) поведінковий – потенційна поведінкова реакція, тобто ті конкретні дії, які мо-

жуть викликатися «Я-образом» і самооцінкою. Їх спрямованість і ступінь виразності 
є значимим показником успішного становлення «Я-образу» особистості педагога та її 
соціально-психологічної адаптованості до професійної діяльності.

Зміст «Я-образу» педагога складається з двох утворень: диференціюючої складової 
(її змістом є знання, які виокремлюють «Я» суб’єкта у порівнянні з іншими людьми, 
що надає відчуття власної унікальності, неповторності) та інтегруючої складової, або 
системи самоідентичності, яка містить знання про спільні риси і характеристики, котрі 
об’єднують особу з іншими людьми.

Рівень сформованості «Я-образу» педагога визначається ступенем розвитку окре-
мих його структурних компонентів (Р. Бернс, В. Столін, І. Кон). Факторами, що вплива-
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ють на формування тих чи інших особливостей «Я-образу» педагога, є культура, в якій 
розвивається людина, соціально-економічна ситуація буття, вікові і статеві особливості 
особистості (система взаємин вчитель-учень, сформованість ідеалу педагога). 

Г. В. Гарбузова узагальнює структуру Я-образу студента, яка охоплює не тільки зна-
ння свого зовнішнього образу, своїх різноманітних якостей, здатностей, характеру, але і 
уявлення про ті властивості особистості, які є професійно важливими. До Я-образу сту-
дента педагогічної виші входять знання про свої інтереси, схильності, здібності і можли-
вості (тобто свої професійні спрямованості). Я-образ студента складається із таких форм:

• Я-ідеальне (ідеальне уявлення про самого себе);
• Я-нормативне (уявлення про свою відповідність певним вимогам);
• Я-реальне (уявлення про наявні якості й властивості) [2]. 
На основі результатів теоретичного аналізу можна виділити етапи формування у 

студентів образу «Я-педагог». 
Перший етап (1 курс) – сутність його полягає у становленні образу "Я-студент". Цей 

етап пов’язаний з адаптацією до нової соціальної ролі студента.
Другий етап (2-3 курси) – це період коли у студента формується образ Я-майбутній 

спеціаліст. Цей етап пов’язаний зі сприйняттям себе як суб’єкта майбутньої професій-
ної діяльності. 

Третій етап (4-5 курси) – період переосмислення й уточнення різноманітних варі-
антів професійно-творчого саморозвитку, працевлаштування і побудови професійної 
кар’єри (Я-моя професія і кар’єра).

На основі співставлення образу-професії з Я-образом у студента формується про-
фесійний Я-образ і складається усвідомлення своєї тотожності з вибраною професією, 
формується позитивне ставлення до себе як суб’єкта сучасної навчально-професійної 
діяльності і майбутньої професійно-виробничої діяльності.

Висновки. Отже, «Я-концепція» майбутнього вчителя розуміється нами як система 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів: 

1. «Образ-Я» (когнітивна складова), що розкриває неповторність самосприйняття 
через фіксацію студентом певної соціально-рольової позиції, зокрема через ідентифіка-
цію себе з роллю «студент», «майбутній вчитель», «вчитель-практик».

2. Рівень тривожності студента (емоційно-ціннісна складова) як міра неадекват-
ності між «образом-Я» і реальною поведінкою, суб’єктивною інтерпретацією оцінного 
ставлення до нього інших людей у ситуації навчально-професійної діяльності.

3. Характер локусу-контролю (поведінкова складова) як один із механізмів пси-
хологічного захисту у випадку «посягання» на цінність і цілісність сформованого 
«образу-Я», що проявляється в пошуку і локалізації (приписуванні собі або комусь ін-
шому, якимось обставинам) причин власної поведінки.

Емпіричними показниками позитивного «Я-образу» майбутнього вчителя є наяв-
ність в її структурі професійно-рольових конструктів, висока когнітивна складність 
і диференційованість, його внутрішня цілісність, стійкість і стабільність, перевага 
моральних суджень і їх загальний позитивний зміст. Позитивне ставлення до себе як 
майбутнього педагога характеризується низьким рівнем тривожності, високим (адек-
ватним) рівнем професійно-педагогічної самооцінки, аутосимпатією і високим рівнем 
самоповаги, очікуванням на позитивне ставлення значимих інших до себе. Поведінкові 
реакції визначаються домінуванням інтернальних тенденцій локусу-контролю, здатніс-
тю до вольової дії щодо подолання вад власного «Я», наявністю позитивних мотивів 
професійного самоствердження і самовдосконалення.
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ЕМОТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

В статті розглядається актуальне в сучасній освіті питання професійної підготовки май-
бутнього педагога через набуття ним необхідної компетентності. Акцентується увага на її емо-
тивному аспекті, в основі якого лежить здатність особистості майбутнього педагога до контр-
олю і оперування емоціями в процесі здійснення ним професійної діяльності. Підкреслюється роль 
емоцій, що впливають на сприйняття людиною навколишнього світу, її станів, загроз, тощо. Від-
значається вплив емоцій на процес навчання, мислення і почуттів учнів та значимість емоційної 
компетенції майбутніх педагогів як професійно значущих якостей.

Ключові слова: компетенції, компетентність, професійно-педагогічна діяльність, мовленнє-
ва підготовка, емоційна сфера, вплив.

Літ. 11.

 Maryna MARTSENIUK, 
Ph. D in psychological sciences, associate professor of Department of Psychology 

Mukachevo State University 
(Ukraine, Mukachevo) marcenuk.marina@ukr.net

Inna FELTSAN,
senior lecturer of the Department of English Philology 

and Methodology of Foreign Language Teaching 
(Ukraine, Mukachevo) innafeltsan@mail.ru

EMOTIVE ASPECT OF PROFESSIONAL COMPETENCY 
OF FUTURE PEDAGOGUE 

There exists a particular interest in the emotional profi ciency of future pedagogues which could be 
explained by interrelation between productivity of educational process and feelings students experience in the 
process of perception. Due to the active introduction into the theory and practice of competency based approach 
study, most researchers have been actively working on the notion of «competence» and «competency». At 
present stage, there are numerous defi nitions of the term, thus in order to understand the content of professional 
competency and its emotional aspect we’ve focused on theoretical and practical description of its constituents. 

The presented article deals with the problems in modern education training of future teachers and 
represents their solving through formation of necessary competence. The attention has been focused on 
emotional aspect of pedagogic profi ciency, which is based on individual mastery of future teachers to 
control and manipulate the emotions in the course of their professional activity. The role of emotions 
that infl uence the perception of the world, states, mood, conditions, challenges and motivation has been 
emphasized. There is a non-disputable impact of emotions on learning, thinking and feelings of students 
as a whole. The importance of the future teacher emotional competence has been proved, making it an 
inseparable part of professionally signifi cant qualities. 
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ЭМОТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

В статье рассматривается актуальный в современном образовании вопрос профессиональ-
ной подготовки будущего педагога посредством приобретения ним необходимой компетентнос-
ти. Акцентируется внимание на его эмотивном аспекте, в основе которого находится спосо-
бность личности будущего педагога к осуществлению контроля и владению эмоциями в процессе 
выполнения ним профессиональной деятельности. Подчеркивается роль эмоций, которые влияют 
на восприятие человеком окружающего мира, ее состояний, угроз и т.д. Отмечается влияние 
эмоций на процесс обучения, мышления и чувств учеников, и значимость эмоциональной компе-
тенции будущих педагогов как профессионально значимих черт и качеств. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, профессионально-педагогическая деятель-
ность, речевая подготовка, емоциональная сфера, влияние.

Лит. 11.

Постановка проблеми. У зв’язку з активним впровадженням у теорію і практику 
освіти компетентнісного підходу більшість проведених сьогодні досліджень процесу 
професійної підготовки будуються на понятті «компетенція». З метою розуміння змісту 
професійної компетенції та її емоційного аспекту слід коротко зупинитися на розгляді 
самого поняття «компетенція».

Дане поняття було введене в обіг Р. Уайтом в 1959 році і стало широко затре-
буваним в зарубіжній освітній практиці з кінця XX століття в рамках, так званого, 
competence-based education (CBE). Така освіта передбачала оцінку кваліфікації та 
професійних навичок педагога за допомогою виявлення тих чи інших компетенцій. 
В Україні поняття «компетенція» використовувалося в наукових публікаціях по ме-
тодиці навчання ще в 1980-і роки, однак отримало більш широке розповсюдження в 
педагогіці після того, як в 2001 році були сформульовані основні положення компе-
тентнісного підходу в освіті [8]. 

У тлумачному словнику С. І. Ожегова «компетенція» визначається, по-перше, як 
коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний і, по-друге, як коло будь-чиїх повно-
важень, прав [6]. 

Наведені вище словникові дефініції даного поняття є узагальненим і не повною мі-
рою розкривають його змістовну і функціональну сторони.

В даний час вітчизняними та зарубіжними дослідниками, в самих різних галузях на-
укового пізнання, пропонуються десятки визначень поняття «компетенція». Наведемо 
лише деякі з них:
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1) загальна здатність, заснована на знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, які 
придбані завдяки навчанню (С. Є. Шишов) [8];

2) міра розуміння людиною сенсу своєї діяльності, кваліфікаційна характеристика 
індивіда, узята в момент його включення в діяльність (Б. Д. Ельконін) [4]; 

3) характеристика особистості, що дозволяє їй виносити судження в певній галузі, 
з певного питання; основою цієї якості виступають знання, обізнаність, досвід соціаль-
но-професійної діяльності людини (Ю. Г. Татур) [1];

4) сума знань, умінь і навичок в широкому розумінні, придбаних учнями в ході 
шкільної та позашкільної освіти [4]. 

Як бачимо тільки з представлених визначень, в сучасних наукових дослідженнях 
поняття «компетенція» використовується для позначення різних сутностей: майстерніс-
тю дій, особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, практичних навичок і вмінь та ін.

Не вдаючись у глибокий порівняльний аналіз наукових трактувань даного поняття, 
за основу в нашій роботі ми приймемо визначення, дане І. О. Зимньою: «компетенція 
– це образ утримання знань, програм реалізації, способів і алгоритмів дій, внутрішнє 
потенційне когнітивне освіту, актуалізоване згодом у діяльності» [2, 103]. 

Аналіз досліджень. Значимість емоційної сторони в підготовці вчителя визна-
ється багатьма дослідниками (М. А. Аріян, Н. В. Вітт, П. Б. Гурвичем, І. О. Зимньою, 
О. О. Леонтьєвим, Є. І. Пассовим, О. М. Шамовим і ін.). Проблемі формування профе-
сійної компетентності педагогів присвячені численні праці як вітчизняних (Б. С. Гер-
шунского, Д. М. Грішина, І. О. Зимньої, К. О. Костіної, Н. В. Кузьміної, А. К. Маркової, 
В. О. Сластьоніна, A. B. Хуторського та ін.), так і зарубіжних дослідників (Д. Равена, 
У. Хутмахера, Б. Оскарссона, М. Уоллеса та ін.). Велика увага питанням підготовки 
професійно компетентних вчителів приділяється в працях Н. В. Баграмової, Н. Д. Галь-
скової, Ю. В. Єрьоміної, І. О. Зимньої, Є. І. Пассова, Г. В. Рогової, О. М. Соловової, 
С. П. Шатілова та ін.

Мета статті. Ми маємо на меті висвітлити та проаналізувати деякі міркування сто-
совно професійної підготовки майбутнього педагога через набуття ним необхідних ком-
петентностей, в тому числі і емотивного компонента, в основі якого лежить здатність 
особистості майбутнього педагога до контролю і оперування емоціями в процесі здій-
снення ним професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Однією з важливих проблем компетентнісного під-
ходу в освіті є, також, визначення співвідношення між поняттями «компетенція» і «ком-
петентність». У роботах Л. М. Боголюбова, В. С. Леднева, І. М. Осмоловської, М. В. Ри-
жакова, слідом за І. О. Зимньою, Н. В. Кузьміною, А. К. Марковою, А. В. Хуторським 
та іншими авторами ми розглядаємо «компетенцію» і «компетентність» як близькі, але 
не тотожні поняття [4]. 

У педагогічній літературі професійну компетентність розглядають як сукупність 
професійних, особистісних якостей і здібностей, що забезпечують ефективність здій-
снення професійної діяльності (А. С. Бєлкін, С. Г. Молчанов, В. В. Нестеров, М. В. Ха-
ритонова та ін.).

Н. В. Баграмова розглядає структуру професійної компетентності як сукупність 
ключових, базових і спеціальних компетенцій [3].

Ключові компетенції необхідні людині будь-якої професії, вони носять універсаль-
ний характер. І. О. Зимняя виділяє три групи таких компетенцій:

1) компетенції, що відносяться до самої людини як особистості, суб’єкту діяльності, 
спілкування (компетенції збереження здоров’я; компетенції ціннісно-смислової орієнта-
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ції в світі; компетенції інтеграції; компетенції громадянськості; компетенції самовдоско-
налення, саморегулювання, саморозвитку особистісної та предметної рефлексії і т.д.);

2) компетенції, що відносяться до соціальної взаємодії людини та соціальної сфери 
(компетенції соціальної взаємодії; компетенції спілкування);

3) компетенції, що відносяться до діяльності людини (компетенція пізнавальної ді-
яльності; компетенції діяльності; компетенції інформаційних технологій) [4].

Як відомо, формування і розвиток професійної компетентності та, відповідно, її 
складових є результатом тренування і вправляння людини у професійній діяльності; 
сама по собі дана компетентність скластися в індивіда не може. Звідси слідує, що фун-
даментальною метою вищої професійної педагогічної освіти є формування професій-
ної компетентності студента, майбутнього вчителя, освітянина. 

В більш пізній роботі А. К. Маркова вже виокремлює спеціальну, соціальну, осо-
бистісну та індивідуальні різновиди професійної компетентності [4].

Можемо констатувати, що набір необхідних компетенцій формує професійну ком-
петентність загалом. Мовлення відноситься до соціальних компетенцій та відображає 
навичку людини до ведення діалогу. Діалог – це основа педагогічного процесу, а вміння 
правильно мотивувати учня базується на емоційній компетенції, коли педагог вислов-
лює свої наміри таким чином, що отримує відгук серед аудиторії та бажання співп-
рацювати. Вміння інтерпретувати та висловлювати емоції правильно підчас процесу 
навчання, формують емотивну компетентність педагога. Мова забезпечує трансфер 
інформації, але без необхідного емотивного супроводу результати такої комунікації мо-
жуть бути непередбачуваними. 

С. В. Чернишов, докладно розкриваючи зміст поняття «виразність мови», вказує на 
його комплексність і інтегративний характер. При цьому, однією з головних складових 
виразності мови, автор розглядає її емоційність, яка представляє собою «….менталь-
ну сутність особистості, що визначає характер сприйняття і відображення нею навко-
лишньої дійсності та взаємодії з іншими членами соціуму». Таким чином, важливість 
емоційного фактора в структурі професійної компетенції вчителя, хоч і імпліцитно, по-
значена у вищевказаних методичних роботах, що описують модель професійної компе-
тентності педагога [6, 93].

Лексичний шар це не тільки засіб пізнання та репрезентації мовної картини сві-
ту, а й спосіб вираження багатоаспектної палітри емоцій, почуттів, оцінок, усього, що 
пов’язане з емоційно-психічною діяльністю людини. 

Імпліцитні передумови до виділення в структурі професійної компетентності емо-
ційного компонента містяться і в загально-педагогічних роботах. Ті ж самі поняття як 
«диференційно-психологічна компетенція» і «соціально-комунікативні компетенції», 
що були виділені Н. В. Кузьміною [3], немислимі без реалізації емоційного фактора 
у професійній діяльності педагога. Безпосередньо експресивні і виразні здібності в 
структурі педагогічних здібностей педагога виділяють С. Г. Вершловскій [6] і Е. Н. Ши-
янов [3]. А. М. А. Аріян до індикаторів творчої компетенції вчителя відносить:

• ентузіазм вчителя, який передається учням за допомогою зорового контакту, мімі-
ки, голосових модуляцій, інтонації, відповідної енергійної пози, жестів;

• інтерес, що стимульований в учнів за допомогою гумору;
• теплоту і дружелюбність з боку вчителя;
• допомогу учням у вироблені позитивної самооцінки [2].
Всі перераховані дослідником індикатори творчої компетенції припускають висо-

кий рівень оперування емоціями з боку вчителя в процесі навчальної діяльності. Емоції 
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відповідають за сприйняття індивідом навколишнього світу, на їх основі складається 
індивідуальна, унікальна мовна картина світу, в якій представлені досвід індивіда, со-
ціуму, нації, всього людства у вербальній формі. Під МКС сьогодні прийнято вважати 
виражену за допомогою різних мовних засобів системно впорядковану модель знаків, 
які містять адекватну інформацію про навколишній світ [7, 271]. 

Слово – це професійний ключ в руках педагога, що відкриває двері до свідомості 
учня, а емотив – це емоція виражена через слово, що має на меті змотивувати до пізнан-
ня. Пізнання об’єктивного світу відповідно до теорії когнітивізму емоцій не може від-
буватись безпристрасно, без оцінювання, оскільки сама суть, природа людини – емоцій-
на [5, 17]. Як зазначає В. Шаховський, думка може виникати саме у формі емоційного 
образу, що формується до її мовленнєвого вираження [9, 59].

Самі емоції, як і способи їхнього вербального та невербального оформлення, в кож-
ному етносі засвоюються як певні культурні паттерни, притаманні соціокультурному 
простору. Існує думка, що емоції універсальні [5, 17]. Фокусування уваги на тому, чи 
є емоції універсальними актуальне в контексті міжкультурного педагогічного обміну 
кадрами. Емотивна компетентність дозволяє професійно вільно почувати себе в іншій 
країні, працюючи зі студентами, чиї алгоритми сприйняття та тлумачення навколиш-
нього середовища відмінні від вже звичних у рідній країні.

 Елементарні поведінкові емоційні реакції, як доведено психофізіологією, закладені 
в людині генетично [10, 103–110]. Складніше з іншим класом емоцій, які можна на-
звати соціалізованими. К. Юнг позначає їх як інтелектуальні. Навіть якщо генетичні 
емоції мають тенденцію до конфліктного сприйняття та інтерпретації, проте їх негатив-
ний вплив можна легко контролювати за допомогою сформованої емоційно-соціальної 
компетентності. У американському суспільстві існує термін «соціальна посмішка», яка 
спонукає до контролю власних почуттів підчас соціального діалогу. 

Варто пригадати на що саме, в першу чергу, ми звертаємо увагу, коли спостерігаємо 
за роботою іноземних колег: відкритість до спілкування з учнями, співпережи-
вання, бажання побудувати діалог, який базується на відчутті довіри до педагога. 
Передовий досвід педагогічної практики засвідчує важливість встановлення емо-
ційного контакту з учнем. Проте, розуміння цих основ ще не є гарантом їх успіш-
ного застосування на практиці. Дуже часто спостерігається парадокс, коли тео-
ретично «підкований» спеціаліст, виявляється слабким практиком, в роботі якого 
часто простежуємо конфліктні ситуації з тенденцією до загострення відносин з 
учнями. Вміння правильно висловлювати емоційні інтенції зводить конфліктність 
до мінімуму. 

Очевидним є той факт, що самими педагогами згадуються і називаються серед про-
фесійно значущих якостей особистості вчителя, такі якості як: ввічливість, гуманність, 
доброзичливість, доброта, щирість, любов до дітей, тактовність, чуйність, повага до 
історії та толерантність до культури чужого народу, тощо. Проте, так чи інакше, в їх 
основі лежать емоції, які вимагають особливого рівня оперування ними і контролю з 
боку викладача в процесі здійснення ним професійної діяльності. 

Емоції проникають в усі куточки людського існування. По відношенню до мовної 
діяльності вони виступають: 

1) ідентифікаторами відносин суб’єкта до предмету мовленнєвої діяльності; 
2) репрезентантами усвідомлення пізнавально-комунікативної потреби суб’єкта;
3) «мотиваційним каталізатором», що володіє потужним зарядом, спрямованим на 

активізацію мовно-мисленнєвої діяльності [2, 38–39].
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Професійно-педагогічна діяльність вчителя є немислимою без грамотно організова-
ної мовленнєвої діяльності, а відповідно, без емоцій, що забезпечують її ефективність 
і вплив на розум і почуття учнів [3]. Емоції, як й інші мотиваційні стани, безперечно, 
впливають на сприйняття людиною навколишнього світу, його явищ, потенційних за-
гроз тощо. Емоція регулює або, точніше, фільтрує наше сприйняття [5]. Володіючи тех-
нікою емотивного маневрування, педагог дістає потужний інструмент впливу на свідо-
мість тих, до кого звернена його професійна діяльність.

Сприйняття слів залежно від їхнього емоційного значення інтенсивно досліджува-
лося в середині двадцятого століття. Так, встановлено, що емоційно неприємні слова 
розпізнавалися повільніше порівняно з нейтральними, а нейтральні повільніше, ніж 
емоційно приємні [11, 231]. Особливу зацікавленість викликало повільне розпізнаван-
ня негативних слів, при якому спостерігалася так звана відмова сприйняття [5]. Здій-
снюючи професійну діяльність, педагог повинен оперувати даною інформацією, заради 
збереження високого рівня мотивації учнів. Занадто високі вимоги можуть гальмувати 
процес пізнання, через формування зневіри у власні сили. Недарма, у практиці почат-
кової школи існує прийом словесного підбадьорення підчас оцінювання роботи учня: 
«Молодець!», «Дуже добре», «Так тримати!». Слід зауважити, що вища школа також 
градуює рівень продемонстрованих знань студента лексично: «Відмінно», «Добре», 
«Задовільно». Дані емотиви слугують мотиваційною складовою навчального процесу.

Емоції знаходяться в тісному зв’язку з мисленням. Аналіз моделей професійної 
компетентності педагога змушує констатувати факт відсутності в них безпосередньо 
виділеного емоційного компонента. Спираючись на компетентнісний підхід, факт від-
сутності емотивної компетенції, на наш погляд, є невиправданим упущенням, що є на-
слідком недооцінки ролі емоційного чинника, його впливу на професійно-педагогічну 
діяльність вчителя будь-якої дисципліни. 

Висновки. Ми визначаємо емотивну компетенцію вчителя як упорядковану сукуп-
ність професійно значущих емоційних якостей і здібностей, та вміння реалізовувати їх 
в мовленні підчас професійної діяльності. Дані навички повинні цілеспрямовано фор-
муватися в ході професійної підготовки майбутніх педагогів, та базуватися на новітніх 
напрацюваннях психологічної теорії, емоційному досвіді отриманому безпосередньо 
підчас проходження педагогічної практики. Дана компетенція займає особливе місце у 
структурі професійної компетентності вчителя і, поряд з комунікативної компетенцією, 
складає її базовий рівень. Вона включає в себе сукупність таких психологічних якостей 
і здібностей, як мотивація, рефлексія, емпатія, емоційна саморегуляція. 

Природу мови можна глибше пізнати й адекватно пояснити лише з огляду на при-
роду людини та середовища, в якому вона проживає. Останнім часом лінгвістика все 
більше зосереджує увагу на комунікативній ролі мови, функціональних можливостях її 
одиниць, зв’язках із ментальністю народу, соціальної групи, індивіда.
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Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсю-

джувачів видавничої продукції Серія ДК № 2509 від 30.05.2006 р.


