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УДК 930(477)"17":281.9
Світлана БІЛА,

кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та 
спеціальних історичних наук Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) bila.svitlana@mail.ru

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ 
МИТРОПОЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОЇ 

ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

У статті аналізується внесок української церковної історіографії Галичини першої полови-
ни ХVІІІ століття у дослідження проблеми переходу західних єпархій Київської митрополії до 
унії. Зроблено спробу висвітлити особливості розвитку українського унієзнавства у зазначений 
період, показати основні тенденції в аналізі теми, з’ясувати здобутки та недоліки досліджень. 
Стверджується, що тогочасні науковці започаткували дослідження про унійні процеси у регіоні, 
обґрунтували об’єктивну і національно-захисну зумовленість проунійної діяльності руської цер-
ковної ієрархії, охарактеризували роль урядових кіл Речі Посполитої у поширенні унії. 

Ключові слова: українська церковна історіографія, унійні процеси, західні єпархії Київської 
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МИТРОПОЛИИ В УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

В статье анализируется вклад|вклад| украинской церковной историографии Галиции первой 
половины ХVIII в.|столетия| в исследование проблемы перехода западных епархий Киевской ми-
трополии к|до| унии. Сделана попытка осветить особенности развития украинского униеведе-
ния| в указанный период, показать основные тенденции в анализе темы, выяснить достижения и 
недостатки исследований. Утверждается, что ученые того времени положили начало исследо-
ванию унионных процессов в регионе, обосновали объективную и национально-защитную обуслов-
ленность унионной деятельности русской церковной иерархии, характеризовали роль правитель-
ственных кругов Речи|дела| Посполитой распространения унии.|окружности|

Ключевые слова: украинская церковная историография, унионные процессы, западные епар-
хии Киевской митрополии.
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Постановка проблеми. Церковна історіографія виокремлюється в спеціальну га-
лузь історичної науки, виробивши свої методи дослідження, як зауважують сучасні на-
уковці, у XVIII ст. [12, 14]. Однак узагальнення і критичний аналіз нагромадженого ма-
теріалу почали практикуватись не так давно. Історіографічне дослідження окресленої 
теми має вагоме наукове і пізнавальне значення. Аналіз доробку українських науковців 
Галичини вказаного періоду дасть змогу простежити генерування основних концепту-
альних поглядів дослідників ХІХ ст., котрі, безперечно, використовували думки, ідеї 
вчених XVIII ст. та зібраний ними фактологічний, джерельний матеріал. Укладення 
перших наративів з історії Львівської та Перемишльської єпархій та унійних процесів 
у цих єпархіях у першій половині ХVІІІ століття було зумовлене тогочасними еклезі-
альними обставинами, котрі вимагали кодифікації духовного й культурно-релігійного 
досвіду місцевої церкви та побудови чіткої хронологічної схеми її інституційного роз-
витку, починаючи від хрещення Русі. Роботи цього часу відображають ранній «доісто-
ріографічний» (хронікально-джерелознавчий) період формування наукових знань про 
минуле західних єпархій Київської митрополії. 

Аналіз досліджень. Одним із перших проаналізував доробок історіографії XVIII ст. 
про унійну діяльність львівського єпископа Йосифа Шумлянського Микола Андрусяк 
[15, 6–20]. Внесок церковно-історичних досліджень першої половини XVIII ст. у до-
слідження проблеми переходу до унії Перемишльської єпархії схематично висвітлено 
у монографії Б. Балика [3, 2–8]. Досягнення церковної і світської історіографії XVIII 
ст. про становище православної церкви у Львівській єпархії XVII ст. представлено у 
статтях Василя Кметя [5; 6].

Як добу «збирання спадщини» презентував досягнення світської і церковної історі-
ографії другої половини XVII – початку ХІХ ст. про унійні процеси у Львівській єпархії 
Ігор Скочиляс [10, 36–44]. Науковець відзначає, що даний період історичних досліджень 
характеризується творчою адаптацією польських хронік і «Синопсису», акумуляцією та 
засвоєнням джерельного наративу церковного походження (часто спільного для право-
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славної й унійної церков слов’янсько-візантійського обряду), переважанням літописної 
методології та рис літературно-фактологічного методу письменства і конструюванням 
локальної історичної пам’яті для обслуговування тогочасної політики церковної ієрар-
хії [10, 115].

Мета статті – проаналізувати внесок української церковної історіографії Галичини 
першої половини XVIII ст. у стан вивчення проблеми поширення унії у регіоні, охаракте-
ризувати основні риси, здобутки та недоліки досліджень українських істориків XVIII ст. 

Виклад основного матеріалу. У XVIII ст. українська церковна історіографія на-
буває суворо конфесійного характеру. Церковно-історичні дослідження використовува-
лись передовсім не в наукових, а в ідеологічних цілях – як фактор формування суспіль-
но-політичної, національної свідомості, нової унійної ідентичності. Зважаючи на те, 
що авторами перших студій з історії української церкви були духовні особи уніатського 
віросповідання, українська церковна історіографія Галичини підкреслювала політичні, 
конфесійні, культурні аспекти укладення унії у регіоні на межі XVII – XVIII ст. Розви-
валась ідея про руську церковну ієрархію як активну рушійну силу унійних процесів. 
Унія розглядалась єпископами як єдиний легітимний шлях збереження національної 
ідентичності і можливості вибороти рівні права з католиками у Речі Посполитій. 

Для тогочасних церковно-історичних досліджень характерним є ірраціональний 
підхід до пояснення людських прагнень та ідей, який поєднувався з цілісним прові-
денційним світоглядом. Перед істориком церкви стояли інші методологічні завдання: 
не так аналіз раціональних причинно-наслідкових зв’язків у сучасному розумінні, як 
пошук авторитетних свідчень і думок (звідси збирання різноманітних документальних 
матеріалів). Вочевидь історики Галичини передовсім, після переходу краю до унії від-
шукували аргументи для обґрунтування історичної необхідності, легітимності, іден-
тичності та життєздатності уніатської церкви.

Так, окремі аспекти з історії Львівської та Перемишльської єпархій у другій по-
ловині XVII – на початку XVIII ст. містились у записнику перемишльського єпископа, 
згодом київського митрополита Юрія Винницького (1660 – 1713) [1]. Записки повстали 
із зайвих карток при календарі, на яких Юрій Винницький записував різноманітні події 
із власного життя та родини. Відтак записки не були хронологічно укладені і стосу-
вались здебільшого дріб’язкових подій у єпархіях. Разом з тим, вони важливі для ви-
вчення кола зацікавлень цього ієрарха і відображають світогляд руського духовенства 
одразу після переходу краю до унії. Цінним моментом у праці є зазначення автором 
дати та деяких обставин переходу до унійного віросповідання перемишльського єпис-
копа Іннокентія Винницького (1679 – 1700) у 1691 р. та львівського єпископа Йосифа 
Шумлянського (1667 – 1708) у 1700 р. [1, 181, 203]. Юрій Винницький повідомляє і про 
трагічні обставини смерті перемишльського владики у 1700 р. [1, 181].

Систематичне вивчення історії Львівської і Перемишльської єпархій видається до-
цільним пов’язати з появою рукописної пам’ятки київського унійного митрополита 
Лева (Кишки) (1711 – 1728) [13]. Сучасний опис пам’ятки подав О. Толочко [20]. 

Ще у першій половині ХХ ст. Й. Скрутень, опублікувавши частину рукопису, висло-
вив цілком слушне припущення про можливість механічного поєднання в одній палі-
турці рукописів кількох авторів чи переписувачів [11, 105, 108]. Авторами окремої час-
тини рукопису «Життєпису василіан» могли бути, на думку історика, І. Олешевський 
або А. Завадський, але тільки не Лев (Кишка) [11, 117–119]. Очевидно, що Лев (Кишка) 
написав лише певні фрагменти праці [16]. Разом з тим під назвою «Manuscriptum Leonis 
Kiszka» рукопис був відомим василіянським історикам XVIII – ХІХ ст. [21]. 
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У першій половині ХІХ ст. рукопис перебував у збирача стародруків о.Івана Лав-
рівського (1773 – 1846). Саме під час роботи над ним, як відзначав Й. Скрутень, через 
необережність науковця частина рукопису згоріла [11, 106]. Загалом у ХІХ – на початку 
ХХ ст. до праці зверталося чимало дослідників, серед них А. Добрянський [4], А. Пе-
трушевич [7; 8], М. Андрусяк [1, 7]. 

На думку І. Скочиляса, над твором тяжіють стереотипи літописної методології [10, 
40]. І хоча Кишка намагався подати хроніку подій у ширшому контексті, загалом фак-
ти викладені без належного узгодження із загальною історичною канвою. Неоднорідні 
тематичні блоки поєднані шляхом хронологічного членування тексту і застосуванням 
фраз «того ж року». Дуже рідно цитуються джерела, відсутні покликання, тобто ви-
користано суто літописний інструментарій монтування тексту. Водночас «Рукопис» 
(особливо біографічні нариси про василіан) виявляє риси літературно-фактологічного 
методу письменства, з його чіткою композицією твору та багатоплановістю сюжетних 
ліній [10, 40–41]. 

На наш погляд, численні записи, зроблені Левом (Кишкою) чи, можливо, рядом ін-
ших авторів не є вичерпними, однак повідомляють багато цінної фактологічної інфор-
мації про обставини переходу до унії Перемишльської і Львівської єпархій та унійну 
діяльність перемишльського єпископа Іннокентія Винницького, львівського єпископа 
Йосифа Шумлянського, унійну програму галицької церковної ієрархії 1681 р., рішення 
Самбірського (1691 р.), Перемишльського (1693 р.) синодів і т.д. [13].

Першою синтетичною історією греко-католицької церкви в Україні стала книга 
генерального покуратора василіянського чину в Римі Ігнатія Кульчинського (1694–
1741) «Specimem Ecclesiae Ruthenicae» [17; 18]. Синтетичне дослідження, публіка-
ція якого стала можлива і необхідна після проголошення унії у Перемишльській, 
Львівській та Луцькій єпархіях охопило інформацію про минуле і сучасність укра-
їнської церкви. У першій частині твору розглядалася агіографія (життєписи укра-
їнських святих), друга частина містила короткий місяцеслов, у третій, власне іс-
торичній, висвітлювався загальний нарис церковного життя в Україні в ХІ – XVII 
ст. та історія руської ієрархії (біограми архиєпископів і митрополитів) [9, 7]. На 
наш погляд, значення книги слід розглядати дещо ширше: вона стала першим під-
ручником з історії української церкви, де зібрано і подано у концентрованому ви-
гляді значний фактологічний матеріал, залишаючись поодиноким явищем у сенсі 
узагальнення теми. Втім праця вирізняється яскраво вираженою греко-католицькою 
орієнтацією, автор часто видавав бажане за дійсне. Згадане зауваження можна по-
яснити складним становищем новоутвореної уніатської церкви у XVIIІ ст., а від-
так намірами істориків обстоювати права українських церковних структур у Речі 
Посполитій. Поза увагою неможливо залишити і своєрідну, не тільки ідейну, але й 
методологічну основу історичних праць XVIII ст.

Певною мірою відображені у праці окремі аспекти унійних тенденцій у Львівській, 
Перемишльській та Луцькій єпархіях в останній третині XVII ст. [18, 133, 136–137]. Од-
ним з перших І. Кульчинський підкреслює важливість для підсилення унійних процесів 
сеймових постанов та діяльності польського уряду, зокрема, короля Яна Собеського. 
Вповні справедливими є висновки автора про безрезультатність для поширення унії в 
регіоні Люблінського колоквіуму 1680 р. (спільного зібрання уніатів та православних). 
Важливими є відомості історика про поширення унії на Волині та відносини між ки-
ївським уніатським митрополитом Левом Заленським та луцьким єпископом Діонізієм 
Жабокрицьким. Останній, власне, під впливом митрополита перейшов до унії у 1702 
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р. І. Кульчинський акцентує також на значенні в унієзації регіону Замойського собору 
1720 р. [18, 136–137].

Спроба нового осмислення минулого та церковно-політичних реалій сучасності, 
що знаходять відображення у рукописах Лева (Кишки) та праці І. Кульчинського, була 
гідно продовжена у численних (рукописних і друкованих) збірках документів. Осно-
вне завдання їх було обстоювання історичних традицій української церкви, історичної 
необхідності переходу західних єпархій Київської митрополії до унії на межі XVII – 
XVIII ст. У працях містились папські булли, декрети конгрегації поширення віри, інші 
матеріали, що стосувались уніатської церкви. В цих збірках була постійна потреба: до-
кументи регламентували внутрішнє життя новоутвореної церкви, служили аргументом 
у вирішенні тих чи інших питань у відносинах з урядом Речі Посполитої. Так, виразну 
національно-захисну спрямованість уніатської церкви в умовах постійних утисків її 
польською владою мав збірник «Оборона релігії греко-руської» (Львів, 1738) [19]. На 
думку деяких істориків ХІХ – початку ХХ ст., книга була опублікована у відповідь на 
єзуїтський проект знищення греко-католицького обряду та русинської народності [2, 
579]. Збірка містила папські булли і декрети Римської конгрегації від часу Берестей-
ської унії, сеймові постанови другої половини XVII ст., королівські універсали, які під-
тверджували права уніатам, зокрема, королівський диплом від 15 червня 1700 р. Важ-
ливими у збірці є документи, що стосуються обставин переходу Львівської єпархії до 
унії наприкінці XVII – на початку XVIII ст. та проунійної діяльності єпископа Йосифа 
Шумлянського. 

Чітко окресленого національно-захисного характеру була документальна спадщина 
генерального офіціала, писаря і секретаря львівських єпископів А. Левинського (? – 
1778). Офіціал працював з матеріалами єпархіального архіву та монастирських хронік, 
результатом чого стали кілька десятків сформованих та систематизованих упродовж 
1760 – 1770 рр. копіаріїв, зокрема, про перехід світської і духовної громадськості з пра-
вославного або уніатського віросповідання у католицизм за 1521 – 1778 рр., правового 
становища духовенства у Х – середини XVIII ст. [14]. 

Ґрунтовну і високу оцінку документальної спадщини А. Левинського подав у своїх 
дослідженнях В. Кметь [5, 65–76]. Історик відзначив, що вона є важливим путівником 
на шляху джерелознавчих та документальних пошуків у дослідженнях історії україн-
ської церкви, української духовної культури XVI – XVII ст. Співставлення певних актів, 
коментарі, концептуальні погляди, оперті на ґрунтовне вивчення джерел, тлумачення 
історії української церкви та передусім Львівської єпархії, дозволяють реконструювати 
специфіку поглядів на минуле упорядника збірок, вивчати еволюцію історичної свідо-
мості українських духовних кіл в Галичині XVII – XVIII ст., як і специфіку історіогра-
фічних традицій Галичини XVIII ст.

Висновки. Підсумовуючи досягнення української церковної історіографії Галичи-
ни першої половини XVIII ст., слід наголосити, що безперечно дослідження (зібраним 
фактологічним матеріалом, введенням у науковий обіг численних документів) спричи-
нились до появи якісно нових праць з історії української церкви у ХІХ ст. і започат-
кували вивчення і подальший поступ у дослідженні теми переходу Перемишльської, 
Львівської та Луцької єпархій до унії. Здобутки науковців XVIII ст. активно викорис-
товувались наступною як церковною, так і світською історіографією і мають важливе 
значення для сучасного унієзнавства. На якість досліджень впливали рівень тогочасної 
історичної науки та політичні обставини, в яких вони створювались. Усі праці мають 
чітко заманіфестований конфесійний характер і національно-захисну спрямованість. 
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У них акцентується, що польські уряди другої половини XVII ст. гарантували унійній 
церкві повне зрівняння у правах з католицькою. Значення перших робіт з унійної про-
блематики визначається не інтерпретаторськими висновками і з’ясуванням історичних 
закономірностей, а зібраним джерельним наративом. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ 

СІЛЬСЬКОЇ ДРОГОБИЧЧИНИ ХІХ СТ. В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА
(на прикладі праць І. Франка про минуле сіл 

Нагуєвичі, Добрівляни, Воля Якубова та Ясениця Сільна)

У статті аналізуються науково-публіцистичні та етнографічно-фольклорні праці Івана 
Франка, у котрих дослідник торкається проблеми соціально-економічного становища сільського 
населення Дрогобицькього регіону в ХІХ ст. За основу взято Франкові дослідження про минуле 
Дрогобицьких сіл: Нагуєвичі, Добрівляни, Воля Якубова та Ясениця Сільна. Визначено, що пору-
шена проблема є однією із ключових тем творчої спадщини І. Франка, де простежується со-
ціально-економічний розвиток не лише Дрогобиччини, а й усієї Галичини, а тому акцентовано на 
перспективі більш ширшого переосмислення численних Франкових праць з метою максимально 
повного аналізу поглядів вченого в цьому напрямі. 

Ключові слова: І. Франко, Дрогобиччина, соціально-економічне становище, сільське населен-
ня, оцінка, праці.
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SOCIO-ECONOMIC STATUS OF RURAL POPULATION OF DROHOBYCH 
REGION IN THE 19 CENTURY IN THE ESTIMATION OF IVAN FRANKO

(on the example of the works of І. Franko about the past of the villages of
Nahuyevychi, Dobryvliany, Wоlyа Yakubovа and Yasenytsya Sil’na)

This article analyzes the scientifi c and publicistic as well as ethnographic and folklore works of Ivan 
Franko, in which the researcher touches the problems of socio-economic status of the rural population 
of the Drohobych region in the nineteenth century. Franko’s research of the past of Drohobych villages is 
taken as the basis: Nahuyevychi, Dobryvliany, Wоlyа Yakubovа and Yasenytsya Sil’na. It is determined 
that the issue raised is one of the key themes of the creative legacy of Ivan Franko, in which the socio-
economic development of not only Drohobych, but all of Galicia is also traced, and therefore the broader 
rethinking of numerous works of Franko is emphasized on with the aim of analyzing the scientifi c views 
of the scientist in this direction at most.

Key words: I. Franko, Drohobych region, socio-economic status, rural population, estimation, re-
search.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СËЛ 
ДРОГОБЫЧСКОГО РЕГИОНА XIX В. В ОЦЕНКЕ ИВАНА ФРАНКО

(на примере работ И. Франко о прошлом сëл 
Нагуевичи, Добривляны, Воля Якубова и Ясениця Сольная)

В статье анализируются научно-публицистические, этнографические и фольклорные труды 
Ивана Франко, в которых исследователь касается проблемы социально-экономического положения 
сельского населения Дрогобычского региона в XIX веке. За основу взято исследования И. Франко о про-
шлом Дрогобычских сел: Нагуевичи, Добривляны, Воля Якубова и Ясениця Сольная. Определено, что 
затронутая проблема является одной из ключевых тем творческого наследия И. Франко, где просле-
живается социально-экономическое развитие не только Дрогобычского региона, но и всей Галичины, 
а потому акцентировано на перспективе более широкого переосмысления многочисленных работ 
И. Франко с целью максимально полного анализа взглядов ученого в этом направлении.

Ключевые слова: И. Франко, Дрогобычский регион, социально-экономическое положение, 
сельское население, оценка, труды.
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Постановка проблеми. Іван Франко упродовж усього свого життя зберігав пошану 
до рідних йому з дитинства місцин. Про це свідчать зібрані ним бувальщини, приповід-
ки, пісні, легенди, перекази, наукові розвідки, публіцистичні статті та художньо-літера-
турні твори тощо. На думку вченого, саме зміст народної творчості повністю залежить 
від соціально-економічних умов життя і в ній присутнє реалістичне відображення еко-
номічного стану народу, а звідси видно її історико-пізнавальну цінність [15, 52]. Чимало 
уваги І. Франко привертав саме вивченню особливостей соціально-економічного життя 
сільського населення Галичини, де значне місце посів і рідний Франкові край – Дро-
гобиччина. У своїх науково-публіцистичних, етнографічно-фольклорних працях про 
життя і побут сільського населення Дрогобиччини дослідник намагався максимально 
повно проаналізувати джерела, різного роду документи, які йому вдавалося віднайти. 
Також вчений, у своїх дослідженнях, широко опирався на матеріали, які висвітлювали 
особливості звичаїв та обрядів місцевого населення, котрі він спочатку записував від 
різних місцевих інформаторів, а потім вивчав, пояснював та публікував. 

Аналіз досліджень. Сучасна українська франкознавча наука уже має певні здобутки 
щодо вивчення окремих аспектів вище окресленої проблеми. Маємо на увазі фунда-
ментальну працю «Пророк у своїй вітчизні» Я. Грицака, де дослідник аналізує вплив 
Дрогобиччини на формування історико-краєзнавчих, етнографічно-фольклорних, по-
літичних, соціально-економічних поглядів І. Франка [13]. Дослідники Т. Присяжний, 
П. Присяжний і В. Бандура продемонстрували Франкові знання природи окремих насе-
лених пунктів Дрогобиччини. З праці видно, як рибальська обізнаність прислужилися 
вченому для створення окремих творів, епізодів та сцен, які він висвітлював в своїх 
дослідженнях про Нагуєвичі та різні місцевості Дрогобицького регіону [18]. 

Варто згадати окремі, із багатотомної франкознавчої серії, праці Р. Горака та Я. Гна-
тіва, присвячені різним періодам життя та творчості Івана Франка, в яких автори роз-
кривають різні аспекти досліджуваної нами теми [8–12]. 

У серійному виданні «Дрогобиччина – земля Івана Франка» розглянуто особливості 
дослідницької діяльності Івана Франка в Нагуєвичах та на Дрогобиччині в цілому, опи-
сано життя та побут селян, робітників Дрогобицько-Бориславського нафтового комп-
лексу на основі творчої спадщини І. Франка [16; 19]. Досліджуваної проблеми торкався 
і автор статті, який прямо чи опосередковано вдавався до аналізу Франкових праць, у 
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яких вчений висвітлив своє бачення щодо соціально-економічного становища населен-
ня сільської Дрогобиччини у ХІХ ст. [3–7].

Мета – систематизувати та проаналізувати науково-публіцистичні й етнографіч-
но-фольклорні праці Івана Франка про соціально-економічний розвиток населення сіл 
Дрогобиччини у ХІХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Важливим аспектом у досліденні І. Франком істо-
рії Дрогобиччини стало вивчення селянських рухів у краї першої половини ХІХ ст., 
зокрема, у Волі Якубовій (1819 і 1834 рр.), Нагуєвичах (1832 р.). Вчений з’ясовує їх 
причини, а також загальний напрямок – боротьбу проти обезземелення [14, 48]. Так, 
І. Франко аналізує копію документу, взятого з помістя селянина Танаса Мельника з Волі 
Якубової, який мав відношення до аграрного бунту в 1819 р. З дослідження випливає, 
що цісарсько-королівський апеляційний суд в королівстві Галичини у справі підданих 
громади з села Воля Якубова, які були обвинувачені в погромах та хуліганстві під час 
земельного виступу 1819 р. [23, 66–67]. З опублікованого І. Франком документу видно, 
що селяни не лише з Волі Якубової, а й всієї Дрогобиччини повсякчас чинили опір та 
непокору запровадженим порядкам, однак їхній спротив постійно придушувався різно-
видом покарань, які призначалися апеляційним судом.

Дуже критично І. Франко змальовує лісові шкоди і покарання в Нагуєвичах. Мова 
йде про те, що сільське населення практично не може користуватися лісовими ресур-
сами, тому й кожний селянин, хоч і найчесніший, зобов’язаний бути «лісовим злодієм» 
[25, 263; 28, 82]. Проте збір лісових дарів природи чи зруб дерева у панському або дер-
жавному лісі не вважалися злочином. Стосовно цього можна було чути: «Скарб (тобто 
держава – В. Г.) через це не збідніє», «скарб і так багатий», «пан лісу не садив, щоб міг 
другим забороняти». Проте, коли в лісі було зрубано старого дуба або взято уже об-
чищене дерево – це сприймалося як ганебний вчинок, як крадіжка. Коли ж мешканцеві 
Нагуєвич чи іншого села потрібне було дерево на паливо чи на будівельний матеріал, 
то він не задумувався, в своєму чи чужому лісі рубати, а більше над тим, де саме росте 
потрібна йому деревина і чи добра туди дорога. Так само верховинець не мав би обра-
жатися, коли зустрічав на своєму володінні чужу людину, яка збирала гриби чи ягоди. 
І. Франко зазначає, що коріння таких звичаїв лежали чи то в почутті необхідної потреби 
таких вчинків, чи, може, в глухих спогадах громадського володіння лісами, тобто в за-
кріпленому у свідомості понятті, що «ліс Божий та людський». Таке народне уявлення 
про ліс, інші дари природи як про спільне добро характерне багатьом народам Європи 
[28, 83]. Далі на прикладі села Нагуєвич І. Франко виказує усі штрафи та покарання, які 
передбачалися за користування лісом та дарами природи, і були чинними в інших селах, 
та зробив тематичну таблицю, у якій висвітлив розміри грошових стягнень у період 
1875 – 1882 рр. за так звані лісові крадіжки [28, 84].

Активною була діяльність І. Франка на Дрогобиччині в напрямку соціалістичної про-
паганди. Під час неї він зазнав поразки у агітаційній справі перед селянами з Нагуєвич та 
Ясениці Сільної і навпаки мав шалений успіх у двох сусідніх селах – Добрівлянах та Волі 
Якубовій. Зі спогадів Семена Вітика, одного із українських соціалістів Дрогобиччини та 
провідного члена-засновника Української Соціал-Демократичної Партії, створеної 1899 
р., дізнаємося, що Іван Франко при допомозі молодого поляка інженера Леона Солецько-
го та бориславських ріпників підтримував зв’язки з молодим селянином з Волі Якубової 
Мельником та з Римарем і Берегуляком з Добрівлян, які запросили І. Франка до свого села 
і зібралися таємно на збори у лісі [2, 399]. Із слів самого Петра Берегуляка випливає, що 
пропагандистська діяльність І. Франка і місцевих селян-соціалістів зростає до великих 
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масштабів. У Добрівлянах впродовж 1882 – 1886 рр. постійно відбувалися таємні з’їзди 
за участю І. Франка. Селяни переписували і розмножували літографічно агітаційний ма-
теріал, який писав для них сам І. Франко, та розклеювали їх при узбіччях доріг, розносили 
по інших селах, у базарні дні кидали торговцям у вози [1, 43–46]. 

Семен Вітик зауважує, що його батько був робітником на залізниці і мешкав у заліз-
ничній будці поміж селами Дорожів, Воля Якубова і Добрівляни. До цієї будки постійно 
схо дилися різні робітники, які працювали на залізниці та селяни з навколишніх сіл, які 
їхали у своїх справах до Дрогобича або йшли працювати до Борислава. Під час таких 
зібрань вони балакали про свої поточні справи [2, 399]. Спочатку розмови носили таєм-
ничий характер, але пізніше усе відкрито говорили, що в Волю-Якубову й Добрівляни 
приїхали якісь молоді люди, зібрали в лісі народ і почали йому пояснювати, що так далі 
жити не можна, що по селах велика біда, що тиснуть податки та що пани все забрали 
від селян. Селяни стверджували, що ці приїжджі люди закликали народ, щоб перестав 
спати, перестав ходити кожний сам для себе, а щоб єдналися всі разом у одну громаду 
для спільної роботи [2, 399].

Загалом села Дрогобиччини мали репутацію бунтівних сіл ще до І. Франка. Так, 
Добрівляни відзначилися тим, що після запровадження автономії місцева громада 
по-своєму зрозуміла ідею самоврядування і сім років: з 1867 по 1873 рр. жила і про-
вадила громадський суд не за австрійськими законами, а за своїм звичаєвим правом. 
Добрівлянська карна книга у згаданих семи роках ані разу не посилається на який-не-
будь закон, не дотримується меж, що їх визначив цей закон для діяльності і юрисдикції 
громадських управ: судити «по справедливості за божими заповідями», що було зви-
чайною формулою вироків [26, 496–498]. 

У Добрівлянах існували також різноманітні державні та громадські штрафи, про що 
свідчить зреферований І. Франком виклад карної книги громадської управи під заголо-
вком «Список грошових штрафів, присуджених радниками Добровлян з 1867 до 1873 
року» [26, 498]. З цієї статті можна судити про види провин, що підлягали штрафуван-
ню громадою. До громадської управи зверталися передусім у випадку сварок, бійок, 
наклепів, образи честі. Таких справ розглянуто найбільше (51 із 146). Принагідно заува-
жимо, що в архівних судових матеріалах справ, пов’язаних з образою гонору окремих 
осіб, цісаря, громадської управи, теж дуже багато.

Різноманітність штрафів була великою. Їх накладали за польові шкоди, за при-
власнення чужого, чари й ворожіння, аморальність, порушення правопорядку (необе-
режність з вогнем, недогляд нічної сторожі, забруднення річок тощо). Згрупувавши всі 
справи, що розглядалися громадською управою, у 8 категорій, а також подавши кіль-
кість їх у кожній категорії і розміри грошових штрафів, І. Франко дійшов до цікавих 
висновків: суворо карали не за найбільш поширені провини (польові шкоди, образу 
словом, вчинком), а за ті, які зовсім не були охоплені карним кодексом, зокрема чари й 
ворожіння. Коли ж не було чим сплатити штрафу, його замінювали арештом. І. Франко 
писав, що в громаді Добровляни штраф у 1 гульден прирівнювався до 1 – 2 годин аре-
шту [26, 498–499].

Найголовнішими заробітками добрівлянських селян було ткацтво і візництво. До-
брівлянські ткачі робили полотно для цілої околиці, а саме для сіл: Вацовичі, Лішня, 
Рихтичі, Раковець, Воля Якубова, Глиняни, Брониця, Дорожів, Грушів і Ролів. Заробіток 
ткачів був невеликим, але на цей час дуже вагомим. Другим важливим заробітком до-
брівлянських селян було візництво, яке обмежується майже виключно торгівлею сіллю 
[26, 502–503]. Раніше добрівлянські візники їздили до Угорщини: до Сигета, Мукачева, 
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Токая; на Буковину до Садгори; до Бродів, куди возили на продаж тютюн, вино, сіль, 
збіжжя чи самі по собі коли були найняті на роботу купцем [26, 503].

На відміну від селян інших сіл Дрогобиччини, добрівлянці періодично бували у 
місті, більше бачили світа, з охотою посилали дітей до школи і навіть у гімназії, були 
більш прогресивними. Воля Якубова, а особливо Добрівляни, наприкінці XIX – на по-
чатку XX ст. весь час були першими у національному, політичному та освітньому русі, 
а навіть часом, і «перегинали палицю» [26, 502–504].

Переважно головним місцем, де відбувалися зустрічі й обмін ідей між інтелігенцією 
та сільськими активістами, були сільські читальні. Читальня у Волі Якубовій була за-
снована 1877 р., однак чотири роки вона проіснувала лише на папері і тільки 21 серпня 
1881 р. відбулося її відкриття [13, 259]. В Добрівлянах читальня була відкрита трохи 
раніше – 22 травня 1881 р. За твердженням Ярослава Грицака, ідею заснувати читаль-
ню у Волі Якубовій подали учні Павло Гарбінський та Данило Лепкий, статут написав 
гімназіяльний приятель І. Франка Михайло Зубрицький, а найбільше до її відкриття 
спричинилися львів’яни Іван Кузів і Михайло Струсевич [13, 259]. 

І. Франко часто приходив на таємні селянські збори в Добрівляни, і буцімто написав 
для селян декілька малих агітаційних брошур. На одному з таки зібрань він мав розказувати 
про земельну справу і про порядки в Америці і Швейцарії [1, 44–46]. Проблеми аграрної 
політики в Галичині повсякчас цікавили І. Франка, для їх вирішення він постійно звертався 
до досвіду Америки, Німеччини, Англії, Польщі (публіцистичні праці 1886 – 1888 рр.). 

З діяльністю читалень у Волі Якубовій та Добрівлянах, ймовірно, пов’язаний лист 
«Справа церковна у Східній Галичині», що його надрукувала українською мовою часопис 
«Рrаса». У ньому пропагувалася думка про необхідність відлучити церкву від держави 
й висловлювалась впевненість, що замість релігії має запанувати мистецтво і наука [13, 
261]. На думку Я. Грицака, І. Франко під впливом своїх дрогобицьких знайомств у 1883 
р. написав брошуру «Розмова про гроші і скарби з передмовою о заложенню Доброволь-
ськой читальні» [13, 261]. Передмова до цієї брошури містить в собі автобіографічні еле-
менти. Так, тут вміщено дані про Івана, сина коваля, який заснував у селі читальню [17, 
3–24]. Час написання цього тексту продатовано початком 1883 р. у Добрій Волі [17, 24]. 
Ярослав Грицак дотримується думки, що під «Доброю Волею» слід розуміти Добрівляни, 
або Воля Якубова [13, 506]. З листа І. Франка до М. Драгоманова 26 квітня 1890 р. дізна-
ємося, що ця брошура ймовірно була переробкою Франкового підручника з політичної 
економії, який він написав іще у 1879 р. для львівських робітників, де популярно виклав 
основні положення політичної економії за Мілом, Марксом і Чернишевським [30, 248].

Негативним було також ставлення І. Франка до багатіїв, які, набираючи селян на 
роботу, не хотіли добре платити. У статті «Про комарнянських зарібників і оліярників» 
він наводить слова одного женця: «Ми надіялись, що таке красне збіжжя – то ми собі 
щось заробимо, що будуть платити женцям по 5, 6 шусток, а воно навіть по 4 не було» 
[20, 115]. Переконливі факти про низький заробіток селян Галичини І. Франко побачив 
у краєвому статистичному бюро, яке існувало в Галичині від 1874 р. За його підра-
хунками «в Галичині було наймано 799.635 селян (це властиво число з 1869 р.), з яких 
кожне старе, молоде, здорове, хворе на їду одяг і приємності світу цього денно мало 12 
½ кр. – або на це все на рік 45 р. 97 кр.» [21, 120–122].

У дослідженні «Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині» І. Франко розкрив 
основні аспекти боротьби навколо шляхів і засобів ліквідації панщини. Він відзначив, 
що ліквідація панщини відкрила новий етап у житті народу, стала підвалиною нового 
ладу, установила нову добу в економічному і національному розвитку галицьких, в тому 
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числі і селян з Дрогобиччини [33]. Проблеми соціального становища селян і робітни-
ків Дрогобиччини Іван Франко також торкався у науковому дослідженні «Громадські 
шпихліри і шпихліровий фонд у Галичині 1784 – 1840 р.» [27], де розкрив причини ор-
ганізації громадських шпихлірів, навів низку фактів про погіршення становища селян у 
XVIII ст. Вчений простежив особливості розвитку шпихлірів за послідовно змінюваних 
австрійських намісників, їх економічну політику. 

Також варто підмітити, що до 1875 р. в Галичині функціонувало право поміщиків 
виготовляти й розпродувати спиртні напої в межах своїх володінь. Це було виключно 
феодальним правом, яке затрималось офіційно і після скасування панщини ще майже 
30 років, а у віддалених закутках значно довше. З ліквідацією панщини селяни змушені 
були виплачувати компенсацію колишнім власникам пропінаційного права, і, як зазна-
чали дослідники, горілчаний податок був для Галичини набагато обтяжливішим, ніж 
для інших провінцій [22, 30]. До цього питання в кінці XIX ст. часто звертались у то-
гочасній пресі. Станіслав Щепанський у брошурі «Горілка і пропінація», яку схвально 
зустрів І. Франко, писав: «Пан тримає корчемний шинок сам або віддає його в оренду, 
щоб мати якнайбільший прибуток, наче панщину, вимагає від селян упиватися» [32, 79].

Глибший аналіз причин, які породили й давали ґрунт для побутування пияцтва, 
показав, що галицький селянин менше витрачав грошей на спиртні напої порівняно, 
наприклад, з англійцями, французами, німцями, проте умови його життя, крайня висна-
женість були причиною того, «що такої малої кількості горілки вистачало… щоб упоїти 
чоловіка… позбавити його майна». Розвиваючи далі цю думку, І. Франко зауважував, 
що якби галицькому селянинові дати відповідний заробіток і харчування, то він би не 
втрачав ні останньої сорочки, ні даху над головою [32, 85].

Загалом, І. Франко співчутливо ставився до бідних і покривджених. Ще будучи 
хлопчиною, він часто слухав розмови про Борислав у кузні свого батька. Захопивши 
в цей час усі землі в Бориславі, підприємці шукали родовищ у навколишніх селах. Так 
вони добралися до ґрунтів у Нагуєвичах. У 1890 р. в польській газеті «Kurjer Lwowski» 
[35, 1–2] І. Франко вмістив статтю «Вигаданий селянський бунт» про невдоволення 
селян Нагуєвич з приводу нафто вих контрактів. Також І. Франко турбувався про долю 
своїх односельців. Коли він дізнався, що поміщик Щасний Сюдак продає землю в На-
гуєвичах, то наприкінці вересня 1894 р. у листі до М. Павлика звернувся з проханням 
надрукувати оголошення про цю подію. І. Франко вважав умови продажу землі вигідни-
ми для селян і хотів, щоб про це знали нагуєвичани [31, 770]. М. Павлик виконав його 
прохання, і 1 жовтня 1894 р. у 14 числі журналу «Хлібороб» було вміщено замітку під 
назвою «Продаж землі» [34, 100].

Привертає увагу Франків збірник місцевих переказів, в якому було зібрано перекази 
про видатних людей Дрогобиччини – відомих майстрів, співаків, музикантів, громад-
ських діячів тощо [29, 17]. Для дослідження народної архітектури особливо цікавий є 
його квестіонар «Відозва. Селянська хата», який був написаний у 1898 р. і призначався 
для надрукування у «Матеріалах до українсько-руської етнології» [24, 119–125]. У відо-
зві до збірника І. Франко закликає записувати народні пісні для того, щоб простежити на 
основі народної пісенності світогляд і потребу народу [24, 119–121]. Далі він зауважує, 
що докладний опис селянської хати, повинен вважатися найважливішим постулатом ет-
нографії. Закликаючи сільських вчителів, священиків, і всіх хто хотів би спричинитися 
до вивчення життя і традицій українського народу І. Франко пропонує докладний план, 
за яким треба робити опис будівель: місце під забудову хати, матеріал, з якого побудо-
вана хата, майстрів, перші роботи, закладини, будову зрубу, дах хати, кінцеві роботи, 
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посвячення хати, господарські будівлі, огорожу та саме обійстя [24, 121–125]. Такий 
докладний опис, на думку І. Франка, повинен добре сприяти досконалому дослідженню 
архітектури та соціально-економічного становища населення сіл і міст нашого краю.

Висновки. Отже, соціально-економічне становище сіл Дрогобиччини у ХІХ ст. по-
сідає вагоме місце в різноплановій творчій спадщині Івана Франка. Це підкреслює важ-
ливий компонент його дослідницької та збирацької діяльності і свідчить, що І. Франко 
був добре ознайомлений з історією та оповідною традицією не лише селян Дрогобич-
чини, а й інших регіонів Галичини, а це в свою чергу й допомогло йому у творенні 
великої кількості наукових, історико-краєзнавчих, та публіцистичних праць з минулого 
краю. З огляду на це, порушена нами проблема може бути предметом більш ширшого 
наукового дослідження в контексті вивчення оцінок І. Франка щодо соціально-еконо-
мічного становища усієї Галичини в ХІХ столітті.
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СЕРЕДНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ У ДРОГОБИЧІ (1919 – 1939 РР.)

У статті здійснено ретроспективний аналіз діяльності середніх освітніх установ Дрогобича у 
міжвоєнний період, де у той час існували чотири гімназії, дві учительські семінарії, дві професійні школи 
середнього рівня. Автори охарактеризували основні віхи історії середніх навчальних закладів Дрогобича, 
їх матеріальне забезпечення (будинки, бібліотеки, навчальні засоби, фінансова допомога з боку держави, 
громадськості, міських властей). У статті розкрито кількісний і якісний склад викладачів, а також 
вказана їх етнічна та релігійна приналежність, з’ясовано динаміку формування, віковий, етнічний та 
релігійний склад учнівського контингенту, висвітлено загальні риси змісту освіти. Водночас розкрито 
участь громадських організацій національних громад Дрогобич (польської, української, єврейської) у 
справі заснування, підтримки та розвитку приватних середніх навчальних закладів (1919 – 1939 р.).
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The article analyses secondary educational institutions in Drohobych-city during the interwar period, 
where at that time there were four gymnasiums, two teacher seminaries, two professional schools. The 
main points of the history of secondary schools in Drohobych-city, their material conditions (buildings, 
libraries, educational means, fi nancial assistance from the state, public, municipal authorities) are 
characterized. The quantity and professional quality of teachers and their ethnic and religious identity 
are revealed, the dynamics of the formation, age, ethnic and religious identity of the pupils contingent are 
found, the main features of the educational content are described. In addition, a participation of public 
organizations of national communities of Drohobych-city (Polish, Ukrainian, Jewish) in the case of the 
establishment, support and development of private secondary schools (1919 – 1939) is investigated.
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СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ДРОГОБЫЧЕ (1919 – 1939 ГГ.)

В статье осуществлен ретроспективный анализ деятельности средних образовательных 
учреждений Дрогобыча в межвоенный период, где в то время существовали четыре гимназии, две 
учительские семинарии, две профессиональные школы среднего уровня. Авторы охарактеризова-
ли основные вехи истории средних учебных заведений Дрогобыча, их материальное обеспечение 
(дома, библиотеки, учебные средства, финансовая помощь со стороны государства, обществен-
ности, городских властей). В статье раскрыто количественный и качественный состав препода-
вателей, а также указана их этническая и религиозная принадлежность, выяснено динамику фор-
мирования, возрастной, этнический и религиозный состав ученического контингента, освещены 
общие черты содержания образования. В то же время раскрыто участие общественных орга-
низаций национальных общин Дрогобыча (польской, украинской, еврейской) в деле основания, по-
ддержки и развития частных средних учебных заведений (1919 – 1939 гг.).

Ключевые слова: Дрогобыч, образование, средние школы, гимназии, семинарии.
Лит. 40.

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. особливо поглибили-
ся історико-краєзнавчі дослідження міста Дрогобич та його околиць, що пов’язано з ак-
тивною працею неформального науково-краєзнавчого осередку викладачів історичного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
Попри те, що бібліографія Дрогобича на сьогодні складає декілька сотень фахових публі-
кацій, у вивченні минувшини міста все ж залишаються доволі серйозні прогалини, мало 
заповнені лакуни. Однією з них слід уважати й історію освіти міста, зокрема міжвоєнного 
періоду.

Аналіз досліджень. Освітньому життю Дрогобича у роки існування Другої Речі По-
сполитої присвячено не так вже й багато досліджень. Серед них слід згадати засновані на 
спогадах праці українців з діаспори: А. Д. Сольчаника [21], В. Винницького [2], В. Туста-
нівського [22]. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. значну увагу цій проблемі присвятив 
дрогобицький історик освіти Б. Добрянський [14 – 17] та М. Сеньків [18; 20]. Завдяки ви-
явленню та опрацюванню нових архівних і пресових матеріалів, ми можемо розширити 
та дещо відкоректувати фактологічну основу попередніх досліджень у цій царині.

Мета статті – ретроспективний аналіз діяльності середніх і фахових освітніх установ 
Дрогобича у міжвоєнний період.

Виклад основного матеріалу. Середні навчальні заклади Дрогобича у 1919 – 1939 рр. 
були представлені кількома загальноосвітніми гімназіями – однією державною та чотир-
ма приватними, а також спеціальними (професійноосвітніми) установами. Центральним 
освітнім осередком Дрогобича, без сумніву, була Державна чоловіча гімназія ім. короля 
Владислава Ягайла (з гуманітарним і математично-природничим напрямами). Вона ви-
никла на основі заснованої у 1858 р. гімназії ім. Франца Йосифа, котру в роки існування 
ЗУНР намагалися українізувати вчителі-українці [1; 21, 446 – 447]. Мурований будинок 
гімназії містився на вул. Г. Сєнкевича, 34 й складався з 18 навчальних зал і 4 кабінетів, 
канцелярії, службового помешкання директора з 6 кімнат, 4 помешкань для службовців, 8 
інших «убікацій» (загалом – 41 кімната). Гімназійне подвір’я охоплювало 3745,83 кв.м., 
город 332,22 кв.м. Станом на 1924 р. у школі знаходилося 1615 навчальних приладів, но-
мерів у бібліотеці – 2564 для учнів і 2893 для вчителів [31, 152–153 (ІІ)].



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ãàë±â Ì., ×àâà °. Ñåðåäí± íàâ÷àëüí± çàêëàäè ó Äðîãîáè÷±...

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

Першим директором гімназії ім. короля Владислава Ягайла став Ян Матлаховський, 
котрий у листопаді 1931 р. пішов на емеритуру [35, 10]. Наступним і останнім очільником 
закладу був Тадеуш Каньовський, колишній сенатор Другої Речі Посполитої (1922 – 1927 
рр.) [37, 7]. Педагогічний колектив складався у 1924 р. з 27 осіб, з них 15 римо-католиків, 
6 юдеїв, 5 греко-католиків, 1 євангелист (Генрик Маєр). Службове становище професора 
гімназії займало 14 осіб, більшість з яких – поляки (Йозеф Баєр, Роман Голука, Томаш Єд-
лінський, Войцех Морон, Зигмунт Шнейдер, о. Валентій Точек, Йозеф Врухел, Франці-
шек Заморський), а також 1 євангеліст, 2 греко-католики (вчитель релігії о. Полієвкт Кміт 
і вчитель фізики та математики Антоній Собчук), 2 євреї (Адольф Ямполер, Якоб Блат). 
Решту осіб займали посади сталих учителів. Зауважимо, що два педагоги мали докторат 
з філософії: уже згадуваний Генрик Маєр (німецька мова) та єврей Берл Шреєр (релігія). 
Найбільш досвідченими педагогами зі стажем 25 – 26 років на той час були о. П. Кміт, о. 
В. Точек, вчитель польської мови Ф. Заморський [36, 303].

На 1932 – 1933 р. у державній гімназії працював 21 вчитель (не рахуючи директора, 
що викладав латину в 5 класі), з них два – Савин Орест Ясеницький та о. Северин Сапрун 
– уклали контракти на поточний навчальний рік. За контрактом працював й інструктор ор-
кестру Володимир Клось. Знаний гімназійний професор Войцех Морон з 30 вересня 1932 
р. пішов на емеритуру. Серед сталих учителів (не професорів) особливо вирізнялися вчи-
тель математики Мирослав Кравчишин, завідувач фізико-хімічного кабінету Олексій Ку-
щак, доктор філософії Бернард Мантель, учитель рисунків і ручних робіт Бруно Шульц та 
вчитель польської мови Мстислав Мсцівуєвський. Останній був автором кількох історико-
краєзнавчих популярних публікацій, очолював краєзнавчий гурток, завідував вчительською 
бібліотекою, а 1932 р. його нагородили військовим Хрестом Незалежності [37, 7–11]. Крім 
того, він започаткував і редагував видання учнівського часопису «Молодь» («Młodziez»), з 
яким, щоправда, була пов’язана негативна публікація у місцевій пресі. У польській газеті 
«Голос Дрогобицько-Бориславський» (1934 р.) з’явилася публікація, в котрій анонімний до-
писувач різко засуджував образливі висловлювання щодо євреїв у згаданому гімназійно-
му виданні. Вину за цей антисемітський випад було покладено й на редактора «Молоді» 
М. Мсцівуєвського, при цьому наголошувалося, що призначений для юнаків часопис має 
бути вільним «від отрути погорди і ненависті до співколег і колежанок» [28, 2].

Учнівський контингент державної гімназії був доволі значним: 1924 р. у 8 класах на-
вчалося 627 учнів [31, 152–153 (ІІ)]. Згодом їх кількість дещо зменшилася – на червень 
1933 р. навчалося 429 хлопців, з них 171 римо-католиків, 34 греко-католики, 1 вірменин, 
223 мойсеєвого віровизнання. За національною приналежністю, згідно із внутрішньош-
кільною статистикою, учні були: поляками – 226, українцями – 34, євреями – 168, угор-
цями – 1. Більшість гімназистів були дрогобичанами (328 осіб), з Дрогобицького повіту 
походили 91, з інших повітів – 8, з-за кордону – 2 школяра [37, 52–53]. Виховання учнів 
здійснювалося, зокрема, через значну кількість молодіжних товариств та організацій: Со-
даліцій Маріянських римо- і греко-католицького обрядів, етично-релігійний гурток учнів 
мойсеєвого віровизнання, гуртки наукові (філологічний, полоністичний, історичний, фі-
зичний, філателістичний, краєзнавче) і громадські (молоді Ліги оборони повітряної і про-
тигазової, Польського Червоного Хреста), шкільний хор, скаутські організації тощо [37, 
22–35]. На противагу польському скаутському руху, нечисленні українські учні державної 
гімназії зуміли організувати таємні осередки українського Пласту, а в 1930-х деякі з них 
потрапили під вплив ОУН [2, 494; 22, 332].

Оскільки державна гімназія призначалася для хлопців, то перед громадськістю Дро-
гобича постало завдання організувати середні школи для дівчат чи двох статей водночас. 
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Однією з перших приватних середніх навчальних закладів була польська гуманітарна жі-
ноча гімназія (вул. Міцкевича, 29), власниками якої на початку 1920-х рр. зафіксовано Ге-
лену Старомейську і Євгенію Віленкову. Гімназія було засновано ще 1912 р. Товариством 
приватної гімназії ім. А. Міцкевича. Початково вона функціонувала як класична, проте з 
1917 р. у закладі почали формувати й «реальні» відділи, а з 1920 р. гімназія перетворилася 
на гуманістичну й у 1924 р. отримала права публічності. Директором до 1922 р. працював 
Йозеф Шабовський, опісля – професор державної гімназії Войцех Морон. Склад вчителів 
(25 осіб разом з директором) на 1924 р. складався значною мірою з працівників державної 
гімназії (В. Морон, Я. Блат, М. Ейнлегер, О. Гольдберг, Р. Голука, І. Крайовський М. Крав-
чишин, С. Ступницький, Г. Сінкус, А. Собчук, О. Кущак, Я. Стінцінг). Крім них, у закладі 
працювали вчителі релігії загальних шкіл (о. П. Подоляк, о. А. Михальський, А. Барак) 
та вчительської семінарії (Г. Старомейська) [10, 1; 36, 303–304]. На жаль, майже нічого 
невідомо про склад учнів цієї школи.

Другою приватною середньою школою стала польська жіноча гімназія імені Г. Сєнке-
вича, котра також мала гуманітарне спрямування і отримала право публічності. Її власни-
ком виступало Польське товариство приватної жіночої гімназії імені Г. Сєнкевича. Школу 
було створено 1919 р. з ініціативи Станіслава Култиса, а першим директором був Анто-
ній Огневський. На 1924 р. керівником закладу працював вчитель з державної чоловічої 
гімназії Йозеф Врубель. Крім нього, вчителювали 20 осіб, половина з яких – з гімназії 
ім. короля Владислава Ягайла: Й. Баєр, Л. Фришляк, А. Ямполер, Т. Єдлінський, І. Кра-
йовський, О. Кущак, М. Мсцівуєвський, А. Огневський, Г. Пінкас, С. Ступницький). Ре-
лігію викладали о. П. Подоляк, о. М. Пельчар, о. Ф. Сопальський. Співів навчав викладач 
учительської семінарії Каспер Кавецький, польську мову та історію – вчителька зі школи 
ім. королеви Ядвіги Софія Оланковська, німецьку мову, музику та рисунки – вчитель зі 
школи ім. Г. Пірамовича Йозеф Войтович [36, 304]. На той час в гімназії було 83 учениці 
[31, 156–157 (ІІ)], котрі навчалися у післяобідню пору в приміщенні загальної школи ім. 
королеви Ядвіги на вул. Міцкевича.

Стан гімназії ім. Г. Сенкевича різко похитнувся 1927 р., коли вона втратила права 
публічності й почала поступово занепадати. Наступного року до гімназії не змогли на-
брати першого класу. Проте на чолі управи Товариства – власника школи став начальник 
Дрогобицького гірничого уряду Олександр Маркевич, котрий розпочав санацію закладу. 
Передусім призначили нового директора – емеритованого професора гімназії в Кракові 
Войцеха Туроша. Завдяки фінансовій допомозі ґміни Мражниця було закуплено у влас-
ність школи будинок на вул. Шевченка. Відтак навчальні заняття перенесли на дообідній 
час, що змусило шукати власні педагогічні кадри, бо професори державної гімназії не 
могли зранку забезпечувати навчання ще й у другій жіночій гімназії. Зрештою у червні 
1929 р. гімназія ім. Г. Сєнкевича відновила права публічності [34, 2–3].

Осередком рідномовної середньої освіти для української громади Дрогобича стала 
приватна коедукаційна гімназія ім. І. Франка Українського педагогічного товариства (з 
1926 р. – УПТ «Рідна школа») з гуманітарним спрямуванням і правом публічності. Її було 
засновано 1920 р., а вже через чотири роки вона мала 6 класів, 10 вчителів, 45 учнів і 175 
учениць, розміщувалася у винайнятому мурованому будинку на вул. Св. Івана Хрестителя 
(6 навчальних залів, 2 кабінети, помешкання для керівника, город 2500 кв.м., 720 навчаль-
них засобів, 120 номерів учнівської літератури і 200 – вчительської) [31, 156–157 (ІІ)]. 
Першим директором української гімназії став професор державної гімназії ім. Владис-
лава Ягайла Антоній Собчук (1920 – 1924), згодом її очолювали Роман Смалько (1924), 
Осип Турянський (1924 – 1925), Володимир Кузьмович (1925 – 1930), Михайло Бараник 
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(1931 – 1939) [21, 448–451, 461]. З державної гімназії у різний час запрошували працюва-
ти вчителів Ф. Заморського, О. Кущака, С. Стебельського, М. Мсцівуєвського, М. Рабія, 
о. С. Сапруна. Серед вчителів української приватної гімназії слід назвати одного з чільних 
дічів пластового руху на Дрогобиччині Івана Чмолу, а також Миколу Байрака, Юліана 
Стасишина, О. Поповича, о. Степана Венгриновича, о. Онуфрія Гадзевича, Володимира 
Сольчаника, Дмитра Бурка, Марію Калужняцьку, Андрія Лепкого, Богдана Попеля, Воло-
димира Кульчицького, Стефанію Залітач, Михайла Іваненка [21, 448–451, 461].

Число учнів поступового зростало: з 235 у 1925 р. до 273 у 1928 р. і приблизно 350 
напередодні Другої світової війни. Більшість школярів були дітьми українських селян 
Дрогобицького та інших повітів, а також державних і приватних урядників, підприєм-
ців, робітників і священиків [21, 455, 462]. Зростання кількості гімназистів поставило 
на порядок денний питання про нове приміщення для школи. Задля цього було створено 
«Комітет будови української гімназії», куди ввійшли найбільш активні діячі української 
громади міста на чолі з Володимиром Ільницьким. Завдяки значним пожертвам україн-
ської громадськості на вул. Сніжній для гімназії ім. І. Франка було зведено триповерхову 
будівлю вартістю 350 – 500 тис. зл. Її врочисто освятив перемишльський греко-католиць-
кий єпископ Й. Коциловський 9 червня 1930 р. [21, 459; 40, 6]. Власне весною того ж року 
до новозбудованого приміщення було переведено учнів та вчителів гімназії, але восени 
1930 р. у зв’язку з пацифікацією гімназію було закрито. Вона відновила діяльність на-
ступного року [21, 460–461].

У другій половині 1920-х рр. єврейська громада Дрогобича організувала власну при-
ватну коедукаційну гімназію, названу на честь професора Ягелонського університету 
дрогобичанина Леона Штернбаха (власник закладу – «Товариство Першої приватної гім-
назії коедукаційної в Дрогобичі»). Вона розміщувалася у власному приміщенні на вул. 
М. Шашкевича, 24 [23, 1]. Вважаємо, що єврейська гімназія розпочала роботу з вересня 
1926 р. На це вказує свідоцтво професора цієї школи Леона Гіршберга, трудовий стаж яко-
го в гімназії ім. Л. Штернбаха розпочався 1.09.1926 р. [23, 34]. Керівником закладу увесь 
час його існування працював професор державної гімназії Й. Блат [23, 34; 24, 5]. Згідно 
зі шкільними свідоцтвами учнів, гімназія ім. Л. Штернбаха 5 червня 1930 р. отримала 
неповні права державних середніх шкіл, а 28 травня 1937 р. Міністр визнань релігійних 
і освіти публічної (далі – МВРіОП) надав цьому закладу права державних загальноосвіт-
ніх гімназій [11, 1–2]. Станом 1936 р. у єврейській гімназії навчалося 228 учнів [17, 110].

Слід наголосити, що усі дрогобицькі гімназії в 30-х рр. ХХ ст. зазнали структурної ре-
організації. Відповідно до закону з 11 березня 1932 р. щодо устрою шкільництва, середня 
школа поділялася на чотирирічну гімназію і дворічний ліцей (загальноосвітній, педаго-
гічний, професійний). Набір до 1-го класу нових гімназій почався з вересня 1933 р., тож у 
1936 – 1937 н.р. уже діяв 4-й клас. З 1937 – 1938 н.р. започатковано діяльність ліцеїв, які 
функціонували при загальноосвітніх гімназіях під спільним керівництвом. У Дрогобичі 
було створено тільки дворічні загальноосвітні ліцеї: у державній гімназії ім. Власдилава 
Ягайла – ліцеї гуманістичний і математично-фізичний, у приватній гімназії ім. Л. Штерн-
баха – ліцей гуманістичний, у приватній гімназії ім. Г. Сєнкевича – ліцеї гуманістичний 
і природничий, у приватній гімназії ім. І. Франка – ліцеї гуманістичний і математично-
фізичний. По-суті, переважаючим типом ліцеїв у Дрогобичі став гуманістичний ліцей 
[32, 1]. 

До середньої ланки освіти належало й професійне шкільництво. Зауважимо, що до 
Першої світової війни у Дрогобичі, як зрештою в усій Галичині, фаховому шкільництво 
не надавали належної ваги. Слід визнати, що у міжвоєнний період громадськість Дро-
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гобича намагалася виправити цей стан, засновуючи приватні навчальні заклади профе-
сійного спрямування. Відтак у місті було відкрито дві вчительські семінарії (польські), 
промислово-технічна і торгівельна школи. 

Вже у листопаді 1919 р. Польське педагогічне товариство відкрило жіночу учитель-
ську семінарію, розмістивши її у приміщенні семикласної державної школи ім. королеви 
Ядвіги [12, 1]. Спочатку сформовано 1-й курс, у наступні роки – 2-й і 3-й. На 1924 р. влас-
ником польської семінарії був Дрогобицький повітовий гурток «Стоваришення християн-
ських народних учителів загальних шкіл». Директором став очільник державної гімназії 
ім. Владислава Ягайла Ян Матлаховський, викладаючи історію та географію. У цей час 
працювало 15 педагогів (разом з директором), з яких чотири були професорами і вчите-
лями державної гімназії: українець Мирослав Кравчишин (математика), поляки Зигмунт 
Шнейдер (природа, фізика, хімія), Ян Стінцінг і Францішек Заморський (польська мова). 
Крім того, до викладання запросили вчителів колишніх виділових шкіл, які працювали в 
загальному початковому шкільництві Дрогобича: українця Ігнатія Комарницького (укра-
їнська мова), поляків Станіслава Еммеріха (співи, гімнастика), Станіславу Герви (руч-
на праця), Казімежа Гіммеля (співи), Амелію Пульманувну (польська мова) і керівни-
ка загальної школи ім. А. Міцкевича Томаша Динисевича (математика) та ін. [36, 380]. 
У другій половині 1920 – першій половині 1930-х директором семінарії став гімназійний 
професор Зигмунд Шнейдер, а різні предмети викладали українці А. Собчук, М. Григо-
рійчук, М. Рабій, о. С. Сапрун, О. Олексяк, М. Попель, поляки О. Ланцуцька, Р. Голука, 
Г. Дзенєвіч, єврей Б. Шульц тощо [26, 32; 17, 114].

Навчання в польській жіночій семінарії тривало у післяобідню пору. Оплата була до-
волі високою – 660 зл. на рік, хоча незаможні семінаристки інколи звільнялися від оплати 
[27, 3; 17, 114]. Чисельність учениць у 1920-х рр. зростала: з 27 дівчат у 1920 р., до 148 
семінаристок на 5 курсах у 1924 – 1925 н.р. До 1931 р. кількість семінаристок коливалася 
в межах 140 осіб. Однак уже з 1932 – 1933 рр. в семінарії почалися проблеми, оскільки 
не було набрано першого курсу. У 1934 – 1935 н.р. на 4 і 5 курсах залишилося 30 ді-
вчат. Відтак існування навчального закладу стало збитковим і безперспективним, тож у 
1934 – 1935 н.р. дівчат було переведено до приватної жіночої семінарії сс. василіянок [26, 
34–165; 17, 113].

Українська жіноча вчительська семінарія сс. василіянок постала 1 листопада 1920 
р. у приміщені монастиря сс. василіянок на вул. Конарського (зараз – корпус музичного 
училища) [17, 112]. Проте дозвіл на діяльність від Міністерства ВР і ОП вона отрима-
ла 7 серпня 1922 р., про що свідчать шкільні свідоцтва [4, 2]. Першим директором став 
учитель релігії з державної гімназії ім. Владислава Ягайла о. Поліевкт Кміт [36, 380], 
опісля – Микола Байрак, о. Онуфрій Гадзевич, о. Євген Громницький, Микола Григорій-
чук. Усі вони мали університетську освіту [17, 112]. Штат викладачів семінарії на 1924 
р. складався з 11 осіб греко-католицького визнання (разом з директором), з яких два пра-
цювали у державній чоловічій гімназії (о. П. Кміт, О. Кущак), три – у приватній гімназії 
ім. І. Франка (М. Байрак, Р. Смалько, о. С. Венгринович) а також вчителів місцевих шкіл: 
І. Комарницький, о. С. Сапрун, Р. Кузьова, Е. Тимочкувна, М. Мамрикова та ін. Згодом у 
семінарії працювали вчителі жіночої школи ім. королеви Ядвіги С. Ольшанська, О. Рапа-
порт, гімназійний вчитель М. Рабій [ 36, 380; 17, 112]. 

У 1926 – 1927 н.р. на другому курсі навчальний процес забезпечували Яніна Петрич-
ка (польська мова), Ольга Станімир (українська мова), Іван Лазор (історія, географія з 
космографією), Василь Білінський (математики, фізика, хімія і мінералогія), Віктор Кіна-
севич (біологія), Натяля Мілян (рисунки, ручні роботи), Ярослав Сорока (музика і спів), 
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Марія Ясеницька (тілесні вправи) [7, 164 зв]. На 5 курсі (1928 – 1929 н.р.) викладали: ре-
лігію – о. Євген Громницький, педагогіку, а також «науки про Польщу» – Григорій Банах, 
практичну педагогіку – Марія Байрак, українську мову – Микола Григорійчук, польську 
мову – Генрик Фінкель, німецьку мову, гігієну – Микола Кірасевич, математику – Елеоно-
ра Залеська, фізику, хімію і мінералогію, а також музики і співу, гри на скрипці – Ярослав 
Сорока, рисунки, ручні роботи, тілесні вправи – Марія Ясеницька [8, 255зв].

Чисельність семінаристок кожного року коливалася у межах 100 – 150 осіб. Перший 
іспит зрілості учениці семінарії складали влітку 1926 р. Так, Анна Баб’як з Тустанович зда-
вала екзамен із педагогіки, польської і руської мов і біології. З педагогіка відповідала на 
такі питання: 1) Коменський і його значення в історії педагогіки, 2) уявлення і розуміння, 
виховне значення прикладу, 3) мова дітей [5, 1–1зв]. Судячи з протоколів іспит зрілості у 
1926 р. здали 16 осіб, у 1927 р. – 27, у 1928 р. – 19 [5, 1–62 зв; 6, 3–3зв]. Більшість семіна-
ристок мешкали в Дрогобичі й були випускницями місцевих шкіл: наприклад, Михайлина 
Бобрецька, закінчила школу ім. Г. Пірамовича, Леонтина Вінцковська і Олександра Гриник 
– школу ім. королеви Ядвіги, Софія Мак – школу сс. василіянок [7, 3зв–4, 5 зв–8]. Соціальне 
походження учениць було різним: від дітей рільників, робітників, ремісників до урядників 
і представників української інтелігенції Дрогобича (для прикладу, у семінарії навчалася Ка-
терина Пацлавська, старша донька очільника Дрогобицького гуртка УПТ адвоката Віктора 
Пацлавського [8, 270зв–271]). Навчалися й сироти, зокрема Євгенія Атаманчук (з 1927 р.), 
котра мешкала в захоронці сс. служебниць у Бориславі [7, 2зв–3]. Для дівчат з-поза Дрого-
бича в монастирі сс.василіянок облаштували бурсу – «інститут», в якому, зокрема, у 1928 
– 1929 рр. мешкали такі учениці 5 курсу: Надія Іванусів – донька греко-католицького паро-
ха с. Вацевичі Дрогобицького повіту, Марія Крикевич – донька вдови зі Станіслава, Ольга 
Макар – донька старшого офіціала суду в Летні, Ольга Михаць – донька керівника школи 
в Раневичах на Дрогобиччині, Ростислава Стецишина – донька греко-католицького пароха 
с. Боберка Турківського повіту тощо [8, 262 зв–263, 265зв–266, 267зв–270, 272зв–274].

Більшість учениць жіночої семінарії сс.василіянок належала до греко-католицького 
обряду, хоча траплялися семінаристки й інших віросповідань, а відтак національностей. 
Скажімо, у червні 1931 р. рабин Б. Шраєр екзаменував ученицю 3 курсу семінарії Бро-
ніславу Невбауер з «науки релігії мойсеєвої» [8, 92]. У другій половині 1920-х рр. вчи-
тельську освіту в Дрогобичі здобувала Тоубе (Мунда) Діямант – єврейка, донька купця з 
Жидачева Сімже Діяманта. З Жидачева походила й єврейка Файся Функенштайн, що на-
вчалася у 1928 – 1929 н.р. вже на 5 курсі [8, 260зв–261, 275зв–276]. Дівчат-римокатоличок 
у семінарії було спочатку небагато (вони, зазвичай обирали польську семінарію). Відомо, 
однак, що в 1928 – 1929 н.р. 5-й курс закінчила Павлина Ясеницька, римо-католичка, 
донька рільника з Дрогобича [8, 274зв–275]. Значно побільшала кількість учениць-ри-
мо-католичок в середині 1930-х рр., коли до української семінарії було переведено 30 
дівчат з польського жіночої семінарії. У 1935 – 1936 н.р. на 5 курсі навчалися учениці 
латинського обряду: Софія Марія Браун (Хирів), Веслава Яніна Бузантович, Марія Йозе-
фа Дуцько, Каміла Йозефа Птахцінська, Марія Яніна Фьорстер (Дрогобич), Гелена Марія 
Філяр (Болехів), Ядвіга Яніна Гучинська (Самбір), Йозефа Маріанна Гученик, Катерина 
Сікора (Рихтичі), Стефанія Вікторія Козак (Погорець), Анеля Млинарська (Баня Котів-
ська), Стефанія Уманська (Стебник), Софія Тереза Вийцюк (Ваньовичі), Казимира Марія 
Кузь (Губичі) [9, 2–6].

Привабливість української семінарії порівняно з польською для багатьох зумовлю-
валася тим, що в першій навчання було дешевшим – 540 зл. на рік. Попри це, у 1936 р. 
приватна жіноча вчителька семінарія сс. Василіянок припинила своє існування. Причина 
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полягала в шкільній реформі 1932 р., згідно з якою учительські семінарії слід було ре-
організувати в педагогічні ліцеї. Керівництво гімназії планувало створити чотирикласну 
гімназію нового типу, а опісля впровадити до життя педагогічний ліцей [19, 499]. Пере-
творення семінарії на гімназію було започатковано, про що свідчить свідоцтво учениці 
першого класу (1935 – 1936 н.р.) Марії Грущак – офіційна назва навального закладу на 
той час була: Приватна жіноча гімназія С.С. Василіянок у Дрогобичі [4, 5зв–5]. Очевидно 
впровадити в життя педагогічний ліцей не вдалося.

З огляду на промисловий характер міста вкрай актуальним завданням стало віднов-
лення діяльності приватної фахової школи, яка діяла в Дрогобичі до Першої світової ві-
йни. Перші кроки на цьому шляху було зроблено у серпні – вересні 1923 р. На той час 
почали формувати штат учителів Промислової школи, про що свідчать анкети вчителів. 
Керівником школи було визначено Й. Рабу – директора загальної чоловічої школи ім. 
Ст. Конарського, а до педагогічного складу запрошено майже усіх вчителів цієї ж школи 
[13, 1–21]. Проте цій школі не судилося перерости у щось більше, вона залишилася «до-
освічувальним» закладом при загальній початковій школі ім. Ст. Конарського.

Відкриття ж самостійної приватної Технічної середньої школи відбулося у 1927 р. 
Її власником виступила громадська організація – «Товариство Середньої Школи Техніч-
ної в Дрогобичі» [3, 1–1зв]. Його заснували у грудні 1926 р., а до управи ввійшли керів-
ники різних підприємств та організацій: З. Лахоцінський, Д. Козіцький, С. Бауер, делегат 
Ізби працедавців у Бориславі Р. Ярош, президент міста Л. Реут, а також два українці – 
професор державної гімназії А. Собчук і адвокат В. Пацлавський [33, 2]. Важливо, що 
школа незабаром отримала права публічності. Вона стала третім (і першим приватним) 
навчальних закладом такого спрямування у Польщі [38, 4].

Уже через рік (травень 1928 р.) управа товариства-власника (голова – Д. Козіцький) 
звернулася до магістрату Дрогобича з повідомленням про закінчення 40 учнями першого 
року навчання, а також з проханням надати грошову субвенцію для Технічної школи [3, 
1–1зв]. Згідно зі звітом про стан Технічної школи від 20 листопада 1928 р., на двох курсах 
навчалося 76 учнів, з них 40 на 1-у і 36 на 2-у. Грошові надходження для школи (оплата 
за навчання, пожертви громадян) за час її існування становили 27 тис. зл., але видатки 
були більшими на 8 тис. зл. з огляду на потребу облаштування приміщень і закупівлю на-
вчальних верстатів. Винайнятий для школи будинок складався з двох навчальних кімнат 
і однієї «верстатової» на 40 місць для ручної роботи. Крім того, поряд знаходилася кузня. 
Міністерство ВР і ОП зацікавилося школою й запланувало зведення будинку, де б можна 
було розмістити не лише технічну школу, але й майбутні школи «вертничу» (бурильну), 
ремісничу з механічним та електротехнічним відділами і просвітні курси у Дрогобичі. На 
будівництво варшавські урядовці запланували 60 тис. зл., але за умови значних субсидій 
з боку місцевого бюджету та громадськості [3, 2].

Слід відзначити, міська рада відгукнулася на заклики товариства і дирекції школи 
й запланувала у міському бюджеті на 1929 – 1930 рр. субвенцію у розмірі 4 тис. зл. [3, 
4]. Уже 1929 р. будинок, що знаходився біля головного вокзалу, було зведено, але ще не 
впорядковано [3, 6]. Загалом будівництво і облаштування корпусу Технічної середньої 
технічної школи обійшлося у 320 тис. зл. (за іншими даними – 330 тис., з них урядова 
субвенція – 200 тис. зл.). Проте станом на січень 1931 р. усе ж бракувало механічних і 
електротехнічних верстатів, тож директор школи інженер Леопольд Чайка знову звер-
нувся до магістрату з проханням закласти в бюджет субвенцію для навчального закладу. 
Питання було нагальним ще й тому, що у червні 1931 р. школа повинна була здійснити 
перший випуск [3, 7; 38, 4].
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Значного розвитку набула й приватна Дрогобицька коедукаційна торгівельна школа. 
Її власником стало організоване у 1925 р. «Товариство Школи Торгівельної в Дрогобичі» 
(голова – Зигмунт Ямрогевич, директор Крайового господарського банку). Уже 28 жовтня 
1925 р. Міністерство ВР і ОП надало дозвіл на утворення 2-класної торгівельної школи, 
а 20 липня 1927 р. розпорядженням Міністерства її перетворено на 3-річну коедукаційну 
торгівельну школу. «Має вона на меті, – йшлося про цей заклад в місцевій пресі, – поси-
лення господарського життя нафтового басейну фахово освіченими працівниками, які мо-
жуть по набуттю практики прийти до самостійного і незалежного господарського життя і 
становити добрі кадри викваліфікованого купецтва та бухгалтерів в урядах залізничних, 
скарбових і адміністраторських» [39, 2]. Школа містилася в будинку 7-класної загальної 
школи ім. королеви Ядвіги на вул. Міцкевича. На початку 1930 – 1931 н.р. при ній від-
крили спеціальний однорічній нафтово-торгівельний курс, де викладалися такі предмети: 
технології, тарифознавство, організація копалень і рафінерій, політика нафтова, бухгал-
терія і кореспонденція нафтова, одна з світових мов [30, 2].

Матеріально школу підтримувало Міністерство ВР і ОП та магістрат Дрогобича, а 
також Торгівельно-промислова палата. Загальний кошторис утримання школи становив 
1925 р. – 6500 зл., 1926 р. – 9600 зл., 1927 р. – 11450 зл., 1928 р. – 17400 зл., 1929 р. – 24800 
зл. Від заснування школу очолив Ігнацій Крайовський – вчитель державної гімназії, а вчи-
телювали о. Гостинський, п. Коппель, п. Орохман, М. Тиркувна, А. Барак, М. Ейнлегер, 
о.О. Гадзевич, Т. Садовський і В.Ступницький. Керівництво початкової школи ім. коро-
леви Ядвіги віддало до вжитку торгівельної школи зал для облаштування товарознавчого 
музею і канцелярії. Заклад щорічно візитував начальник виділу фахового шкільництва 
Кураторії Львівського шкільного округу К. Загаєвський. При школі існули хор, каса ощад-
ності, учнівська (300 підручників, 410 художніх книг) та вчительська (200 томів, 9 часо-
писів) бібліотеки [39, 2].

За перші чотири роки існування торгівельну школу відвідувало 238 учнів, з них за-
кінчило навчання 38 осіб. На 1929 р. кількість учнів становило 90 осіб (50 хлопців і 40 
дівчат), з них – 44 римо-католики, 8 греко-католики, 38 мойсеєвого визнання. Фреквенція 
у 1925 р. складала 65, у 1926 р. – 53, в 1927 р. – 49, а в 1928 р. – 62 особи [39, 2]. У на-
ступні роки торгівельна школа отримала ім’я Ю. Пілсудського й була реорганізована в 
4-річну «купецьку гімназію». У 1935 – 1936 н.р. там навчалося 229 учнів. Згідно зі звітом 
директора І. Крайовського, на той час у школі велися однорічний курс для абітурієнтів, 
4-місячний курс для скарбових урядників, 2-місячний курс для купців і купецьких поміч-
ників та однорічний курс для «приватних бюро» [29, 3].

Крім цих фахових навчальних закладів, у міжвоєнному Дрогобичі діяв й ще одна шко-
ла середнього рівня – філія українського музичного інституту ім. М. Лисенка (директор 
– Б. Пюрко) [17, 114].

Підсумовуючи, відзначимо, що у Дрогобичі між двома світовими війнами діяли 4 
середні навчальні заклади (гімназії, згодом ще й ліцеї), 2 семінарії (до 1936 р.), 2 середні 
профшколи і мистецька школа. Лише один з них належав державі, інші були приватни-
ми установами, зорієнтованим на обслуговування інтересів національних громад міста 
та околиць. Польська громада вела перед у цьому процесі, сформувавши 2 гімназії, 
вчительську семінарію, 2 фахові школи, українська – одну гімназію, вчительську се-
мінарію та мистецький заклад (ремісничий і мистецький), єврейська – утворила лише 
власну гімназію, активно послуговуючись польською системою освіти – і середньою, і 
професійною.
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(Україна, Дрогобич) grycenko84@gmail.com

СЕЛЯНИ У НАЦІОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті проаналізовано історичну готовність білоруських та українських селян Наддні-
прянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до залучення їх у модерне націотворення. Просте-
жено особливості інтеграції традиційного українського і білоруського селянства у націотворчі 
процеси. Відзначено прогресивну роль української та білоруської інтелігенції у національному про-
будженні селянства, формуванні національної самосвідомості, утвердженні рідної мови. Селяни 
віддавали перевагу соціальним зв’язкам, які, з одного боку, виступали гальмом для модернізації, а 
з іншого давали змогу зберегти етнокультурну ідентичність, що становила підставу для варіа-
тивного формування новочасної української і білоруської націй.

Ключові слова: Україна, Білорусь, селянство, освіта, національний рух.
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Ph. D in History, lecturer of the World History Department, 
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PEASANTS IN THE UKRAINIAN AND BELORUSSIAN NATION 
FORMING PROCESSES

(the second part of the 19-th – the beginning of the 20-th century)

The historical willingness of the Ukrainian and Belorussian Naddnieper’s peasants to their involvement 
into the modern nation formation in the second part of the 19-th – the beginning of the 20-th century is 
analyzed. The peculiarities of the traditional Ukrainian and Belorussian peasants’ integration are traced. 
Ukrainian and Belorussian intelligence’s progressive part in the national apperception and strengthening of 
the mother tongue is also admitted. The peasants gave preference to the social relations which, on the one 
hand, acted like brakes of modernization, on the other hand, gave an opportunity to save the etnocultural 
identity that created the basis for the optional formation of modern Ukrainian and Belorussian nations.

Key words: Ukraine, Belorus, peasants, education, national movement. 
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КРЕСТЬЯНЕ В НАЦИОТВОРЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ (вторая половина XIX – начало ХХ в.)

В статье проанализировано историческую готовность белорусских и украинских крес-
тьян Приднепровья второй половины XIX – начала ХХ в. к привлечению их в современное нации. 
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Прослежены особенности интеграции традиционного украинского и белорусского крестьянства 
в нациотворчи процессы. Отмечено прогрессивную роль украинской и белорусской интеллиген-
ции в национальном пробуждении крестьянства, формировании национального самосознания, 
утверждении родного языка.

Ключевые слова: Украина, Беларусь, крестьянство, образование, национальное движение.
Лит. 21.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження визначається проблемами, 
пов’язаними з націотворчими процесами в Центрально-Східній Європі у ХІХ ст., фор-
муванням сучасних націй. Специфіка міжслов’янських взаємин цього часу полягала у 
тому, що політичне становище слов’янських народів, поз бавлених державності, поро-
дило ідею слов’янської взаємності. Україна та Білорусь спільно ви ступили проти коло-
нізаторської політики російського царизму, спря мованої на повну асиміляцію українців 
й білорусів.

Протягом тривалого часу сільське населення України та Білорусії характеризувало-
ся дуже низькою національною свідомістю. Воно було одночасно фундаментом і балас-
том модерної нації.

Аналіз досліджень. Українськими та білоруськими дослідниками (Ю. Присяжнюк 
[15], М. Біч [3], О. Ільїн, М. Гарбачик [9], С. Токць [18]) вже чимало зроблено для ви-
вчення білорусько-українських громад ських зв’язків окресленого періоду, однак чима-
ло аспектів цієї проблеми залишається поза увагою дослідників. Особливо це стосуєть-
ся ролі селянства у націотворчих процесах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Мета роботи – дослідити ставлення сільського населення України і Білорусі до на-
ціонального руху у бездержавний період їхньої історії.

Виклад основного матеріалу. З одного боку, білоруська й українські нації були «се-
лянськими» націями: селяни становили більшість членів цих національних спільнот. 
Їхні літературні мови були вироблені на основі місцевих, народних говірок [19, 182]. 
Багато елементів сільської традиції стали канонами національної культури. З іншого ж 
боку, наприкінці XIX – на початку XX ст. сільське населення України і Білорусі стави-
лося до національного руху з певним застереженням і не зробило практично нічого для 
того, щоб підтримати спроби національно свідомої інтелігенції побудувати українську 
і білоруську держави.

Український та білоруський етнос у XIX ст. перебував під тиском передусім росій-
ської та польської національної ідеології. Хоча українська та білоруська національні 
ідеології виявили надзвичайну гнучкість і змогли пристосуватися до несприятливих 
умов, проте вони не користувалися ширшим впливом (виняток в українському випадку 
становила Східна Галичина).

У перших десятиліттях XIX ст. польська національна ідеологія, як і російська, при-
діляла велику увагу політичним чинникам, які об’єднують націю. Аж до селянського 
повстання 1863 р. більшість поляків була переконана, що немає суперечності між укра-
їнським, білоруським етнічним походженням та приналежністю до польської нації. Цю 
ситуацію описували формулою: «русини – це гілка польської нації, подібно як ґуралі чи 
кашуби» [11, 8]. 

Однак у другій половині XIX ст. серед поляків перемогло розуміння нації як спіль-
ноти людей, що належать до одного і того ж етносу. Чинниками, які цементують націю, 
було визнано «спільну кров і спільні звичаї» [11, 9]. Водночас польська суспільно-полі-
тична думка дуже чітко розмежовувала свідомих учасників національної спільноти від 
національно несвідомої «етнографічної маси». Головним завданням усіх тих, хто вже 
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розумів свої національні обов’язки, було національне усвідомлення «народу». А оста-
точною метою вважалося досягнення такого стану, коли усі члени народної спільноти 
будуть її свідомими членами. Російська модель здійснювала вплив на всі спільноти ре-
гіону, у тому числі й на польську. Однак, найбільше цей вплив позначився на білорусах 
та українцях.

Активним керівником селянського повстання в Білорусі був Кастусь Калиновський 
[10, 163–164]. Він дотримувався революційно-демократичних поглядів, був прихиль-
ником народної селянської революції. К. Калиновський напередодні повстання 1863 р. 
на сторінках газети «Мужицька правда» з допомогою історичних екскурсів намагався 
довести селянам, що причина важкого становища полягає у «московському правлінні». 
Під «москалем» він розумів російських солдат, чиновників, царя. Крім цих ворогів се-
лян, К. Калиновський вказував також на байдужість, страх, притаманні селянам, що 
сприяли їх закріпаченню [8, 128–129].

Виступаючи проти російського самодержавства, К. Калиновський вважав, що 
білоруси й українці повинні самі вирішити питання про свою незалежність і фор-
му управління. «Повстання 1863 року було одним із нечисленних в історії ХІХ 
століття прикладів, коли по суті групка озброєних людей, захищаючи свою людську і 
національну гідність, повстала проти величезної імперії. Вони ціною життів своїх най-
кращих синів висловили протест проти російського феодалізму, абсолютизму та де-
спотизму, засвідчивши прихильність конституційності та парламентаризму» [10, 179].

Ім’я К. Калиновського значить для білорусів те ж саме, що і для українців ім’я Сте-
пана Бандери – це їх національний герой. 

Після 1863 р. замість ополячення почалася русифікація засобами освіти та репресі-
ями. К. Калиновський ставив і по-своєму вирішував національне питання. Він надавав 
великого значення національній мові в справі розвитку культури і говорив з білорусь-
ким народом на його рідній мові, виступав за захист прав білоруського народу на роз-
виток своєї національної культури. Він вимагав, щоб дітей у школах навчали рідною 
мовою.

Слід відзначити, що розвиток білоруського (як і українського) інтелектуального 
середовища помітно стримувався економічною слабкістю міст, на що свого часу (на 
початку ХХ ст.) вказував академік Євфимій Карський, ведучи мову про «етнографічну 
карту білоруського племені» [11]. Безземельні та малоземельні селяни змушені були 
займатися відхожими промислами, переселятися на південні і східні окраїни імперії, а 
ті, котрі залишалися «вірними батьківщині», не виявляли помітного бажання «до наук» 
[11, 12]. Здобуття освіти традиційно не входило в пріоритети сільських мешканців. 
Причому як у сенсі нагального модерного самоствердження селян, так і панівного в 
урбанізованих колах «кріпосницького погляду на народ» [2, 193–194 ].

Важливо зазначити, що соціальним джерелом формування власне білоруських ін-
телектуалів були шляхта й селянство. Відтак маємо підстави для аргументованого при-
пущення: абсолютна більшість селянського загалу не сприймала, не використовувала 
нагоду інтелектуального ствердження в історичних умовах суспільної модернізації.

Отож, інтеграція традиційного українського і білоруського селянства в націотворчі 
процеси відбувалася з певними особливостями. Хліборобу доводилося сподіватися на 
віру; була в тому ментальна потреба – вірити. А вже кому вірити, то питання обставин 
і часу – чи священику, чи чиновнику, чи ідейному революціонеру («А зразу, братця, ви-
дно, що чоловік (агітатор, що виступав перед селянами в революційні 1905 – 1907 рр. 
– Г. Г.) це бідовий, бач як ото на панів та на буржуазію зубами скригав... мабуть і йому 
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допекли... Видно, що він не якийсь небудь, а учений!») [1, 122]. У цей час освіта перебу-
вала в «тисках непопулярності» традиційного сільського повсякдення. Підтвердження 
цього знаходимо в численних приказках («Коли кажуть, що розумний, не вір нікому», 
«Кому біда докучить, то й розуму научить», «Корчма розуму учить» та ін.), поширених 
серед білоруських (як і українських) селян [1, 125]. Отже, можна констатувати: селяни 
віддавали перевагу соціальним зв’язкам, які, з одного боку, виступали гальмом для мо-
дернізації, а з іншого давали змогу зберегти етнокультурну ідентичність, що становила 
підставу для варіативного формування новочасної білоруської нації.

Однак були й інші, традиційніші способи «включення» селян у національний рух. 
Зокрема, після смерті Т. Шевченка ще довго серед сільських людей ширилися чутки 
про те, що Кобзар живий. Звісно, що чинна губернська влада Києва сприймала цей 
селянський поголос за такі собі «національні вихідці», тут перше слово було за «мало-
російськими пропагандистами». Вони користалися з того, що сільський простолюд із 
різних реґіонів приходив на Шевченкову могилу, розповідали про колишні «гайдамаць-
кі, запорізькі та козацькі часи». Паломників діяти так спонукали причини здебільше 
сакрального порядку, а саме прагнення помолитися за душу Великого Тараса («бажання 
послухати божественну літургію») [9, 38–39].

Зростання «присутності» селянства у національному русі, спричинялося числен-
ним прирощуванням освіченості, що простежуємо в кількості вихідців із селян, охопле-
них на початку ХХ ст. різними формами навчання [2, 288–291].

Важливим щодо пожвавлення модерних процесів було те, що відомі діячі націо-
нального пробудження Білорусі виступали за створення патріотичних шкіл. Особливо 
активними були В. Івановський, К. Каганець, Я. Колас, Я. Купала, Я. Журба, М. Богда-
нович, А. Шашкевич, В. Ластовський, С. Палуян та ін. Зокрема, один із основополож-
ників нової білоруської літератури Якуб Колас (справжнє ім’я та прізвище – Костян-
тин Міцкевич) у 1906 – 1907 рр. організував поблизу Стовбців (Стоубцау) приватну 
нелегальну школу. У ній здобувало освіту 12 дітей. Це був перший у Білорусі заклад з 
білоруською мовою навчання. У свою чергу відомий публіцист, прозаїк, літературозна-
вець, засновник білоруської професійної літературної критики Сергій Полуян вважав, 
що народна (селянська) школа повинна перетворитися на осередок розповсюдження 
білоруської мови. Він належав до тих представників національного пробудження, які 
першими ставили питання про «націоналізацію школи». Власне історію важко визнати 
чинником національного пробудження селян, однак саме національну історію в сіль-
ських школах не вивчали [14, 16–17].

Для того, щоб білоруси стали силь ною нацією, щоб змогли завоювати собі загаль-
нолюдські права, Янка Журба відзначив дві умови: «Потрібно якнайбільше світла дати 
білорусам, бо темнота – головна причина нашого тяжкого стано вища; а ще – підняти 
національну свідомість білорусів, розбудити їхні сонні розуми, щоб не були такими за-
тьмареними, як до цього часу, щоб важкі умови життя змінилися на краще. Тільки тоді 
мерт ва Білорусь знову почне життя, відродившись заново» [20, 481].

Зі свого боку, прогресивна українська інтелігенція також зробила чимало, щоб до-
нести друковане слово до трудових мас, які були позбавленні, по суті, освіти, світла і 
бачення. Посилаючись на праці українців, білоруські пись менники, публіцисти закли-
кали земляків брати приклад з їх доб рого починання. Так, білоруси дізнавалися, що у 
Полтавському земстві було відкрито 14 нових бібліотек, 20 окре мих земських книга-
рень, що харківські робітники побудували за свій рахунок (114 тис. рублів) будинок, де 
розмістилися театр, бібліотека, реміс нича і початкова школи [9, 38]. Інша інформація 
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сто сувалася української «Просвіти», яка налічує 140 тис. членів, має у різних місцях 74 
від діли, 2468 народних читалень та ін. Зок рема, у 1887 р. Товариство придбало по 50 
книг білоруських видань «О Скоринє» і «Молит веникь для дєтєй», 10 книг «Угор ська 
Русь» [6, 15–16].

Вибух революції 1917 р. і проголошення інтелігенцією гасел українського і біло-
руського національних рухів поставило в однакову ситуацію і тих селян, котрі до того 
часу залишалися поза впливом будь-якої ідеологічної вітчизни, і тих, хто внаслідок про-
сування по суспільній драбині піддався впливові російської чи польської національної 
ідеології. Обидві групи стали перед потребою свідомого вибору ідеологічної вітчизни. 
У перші місяці української національної революції здавалося, що вибір буде зроблений 
на користь українського національного руху. І російськомовна інтелігенція українсько-
го походження, і селяни з глухих сіл висловлювали свою підтримку української ідеї 
та Центральної Ради. Однак з ускладненням ситуації в імперії погляди жителів Укра-
їни втратили свою однозначність. Селяни дуже часто відрікалися від будь-якої націо-
нальної ідеології, повертаючись до самовизначення «тутешні, мужики, православні» 
[19, 183–185]. Зумовлено це було не примітивізмом, а почуттям браку ідентифікації із 
запропонованою українським національним рухом ідеологічною вітчизною. 

Висновки. Білоруси та українці протягом декількох століть перебували під силь-
ним впливом польської і російської ідеологічних батьківщин. Українська і білоруська 
ідеологічні батьківщини розвинулися пізніше, і лише під час Першої світової війни і 
революції вони почали служити моделлю для широких мас. Попри несприятливі умови 
свого формування і поширення, українська і білоруська ідеологічні батьківщини мають 
стабільний характер. Однак сфера їхнього впливу, особливо серед селянства, залиша-
ється обмеженою. 

Видається очевидним, що на межі XIX – початку XX ст. за модель для білоруського 
національного руху більшою мірою слугував рух український. Однак немає сумніву, 
що, незважаючи на всі негаразди, формування білоруської нації та постання незалежної 
Білорусі є процесом історично об’єктивним і невідворотним.
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У статті розглянуто видавничу діяльність «Благодійного товариства з видання за-
гальнокорисних і дешевих книг» – організації, що виникла в Санкт-Петербурзі в 1898 р. за 
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КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ИЗДАНИЯ 

ОБЩЕПОЛЕЗНЫХ И ДЕШЁВЫХ КНИГ»

В статье рассмотрена издательская деятельность «Благотворительного общества издания 
общеполезных и дешевых книг» – организации, которая возникла в Санкт-Петербурге в 1898 г. 
при содействии украинских общественных деятелей. Проанализирована книжная продукция, 
вышедшая в начале ХХ в. под грифом Благотворительного общества. Определён тематический ре-
пертуар изданий, который формировался преимущественно брошюрами на сельскохозяйственные, 
экономические, общественно-политические, исторические темы, беллетристикой и т. п. Отме-
чен вклад общества в процесс создания и распространения украиноязычной книги среди широких 
слоев населения.

Ключевые слова: «Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг», 
книгопечатание, научно-популярные брошюры, цензура, издательская деятельность, рукописи.

Лит. 15.

Постановка проблеми. Книговидавнича справа завжди була важливою складовою 
національно-культурного розвитку будь-якої держави та суспільства. Видавнича про-
дукція відігравала і продовжує відігравати значну роль у підвищенні національної сві-
домості громадянства, здійснюючи реальний вплив на широкі читацькі кола. Так як 
український національний рух кінця ХІХ – початку ХХ ст. залишається однією з най-
суперечливіших сторінок історії через його багаторічне замовчування радянськими іс-
ториками та невивченість до цього часу багатьох архівних матеріалів, то тема боротьби 
української інтелігенції за поширення рідного слова через друковану продукцію на сьо-
годні є актуальною. Адже продовжується становлення літературного й публіцистичного 
слова в Україні, функціонують, хоча й з великими труднощами, вітчизняні видавни-
цтва та книгарні. Багаторічний досвід друкування книг і брошур видавництвами кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. може використовуватися сьогоднішніми фахівцями даної сфери. 
Співробітники видавництв належать до тих культурних діячів, чий внесок у становлен-
ня книговидавничої справи нині розцінюється як визначний. Саме їхніми зусиллями 
закладено основи професійної діяльності у галузі книговидання, їхніми принципами, 
зокрема засадами редакційно-видавничої діяльності, користувалися пізніші видавничі 
осередки.

Першорядне значення у забезпеченні книгою країни з середини ХІХ до початку 
ХХ ст. мала діяльність столичних – тобто санкт-петербурзьких і московських видавни-
чих фірм, – М. Й. Вольфа, А. Ф. Маркса, О. С. Суворіна, Ф. Ф. Павленкова, І. Д. Ситіна, 
К. Т. Солдатенкова та ін. У Східній Україні заходи російського самодержавства, від-
верто спрямовані на придушення української національної культури, різко негативно 
позначилися на її розвитку: практично вся друкована продукція видавалася російською 
мовою. Особливе місце серед тогочасних столичних видавництв займало україномовне 
«Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг», досвід діяльності 
якого наразі залишається маловивченим.

Аналіз досліджень. Запропонована нами проблема досі не була предметом окре-
мого дослідження. Фактичний матеріал розпорошений у значному масиві опубліко-
ваних робіт загального характеру. У працях досліджувалися, переважно, питання ви-
дання і розповсюдження книг; низка видань присвячувалася висвітленню діяльності 
окремих друкарень, видавничих центрів. У дорадянський період увагу дослідників, 
насамперед, привертали питання функціонування друкарень, практичної діяльності 
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окремих осіб, пов’язаних з друкарством, книговиданням і книготоргівлею. У радян-
ські роки розроблялася переважно тематика, пов’язана з розвитком громадсько-по-
літичної літератури, діяльністю видавництв з чітко визначеною ідеологічною тема-
тикою. Досліджувалися окремі питання видання наукової, художньої, а також – в об-
межених формах – україномовної літератури. Слід відзначити, що російськомовне 
книговидання науковцями вивчалося більш інтенсивно порівняно з україномовним. 
Це привело до того, що, фактично, історія «Благодійного товариства з видання загаль-
нокорисних і дешевих книг» довгий час залишалася на дослідницькому маргінесі. 
Лише з отриманням Україною незалежності ця тема частково почала цікавити істори-
ків видавничої справи, проте і в сучасних дослідженнях книжкова продукція і тема-
тичний репертуар Благодійного товариства ґрунтовно не відображені: присутня лише 
інформація довідкового характеру про товариство [1; 11]. Серед розвідок останніх 
років слід згадати публікацію О. Степченко, у якій висвітлена діяльність Благодійного 
товариства щодо видання «Кобзаря» [15], а також кілька статей і розділ у колективній 
монографії автора даної розвідки [2–4].

Виходячи з цього, метою дослідження є аналіз книжної продукції та тематичного 
репертуару «Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг» про-
тягом перших двох десятиліть ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Ініціатором створення «Благодійного товариства з 
видання загальнокорисних і дешевих книг» у Санкт-Петербурзі був відомий письмен-
ник В. Лесевич, а організатором – генерал М. Федоровський. За піклування останнього 
19 листопада 1898 р. Міністерство внутрішніх справ підтвердило статут товариства з 
чіткою метою допомагати релігійно-моральному розвитку й економічному благопо-
луччю українського народу. Як легальна організація товариство розпочало діяльність у 
наступному, 1899 р. [5, 14]. Товариство мало видавати схвалені цензурою дешеві та до-
ступні по викладу і мові книги, як релігійно-морального змісту, так і за всіма галузями 
сільськогосподарських і промислових знань, а також художнього змісту [6, 1]. Члени 
Ради товариства з перших днів свого існування вирішили видавати друковану продук-
цію лише українською мовою.

Протягом періоду існування Благодійного товариства його видання були удостоєні 
бронзової медалі Міністерства землеробства і державного майна на сільськогосподар-
ській виставці в Єдинцях у 1904 р., схвального відгуку і срібної медалі Ростовського-
на-Дону відділу Московського сільськогосподарського товариства на с/г виставці в 
Кривому Розі 1905 р., Малої золотої медалі на Південно-руській обласній сільськогос-
подарській, промисловій та кустарній виставці в Катеринославі 1911 р., почесного ди-
плому Лубенського сільськогосподарського товариства на с/г і кустарно-промисловій 
виставці в Лубнах 1913 р. [10].

У «Правовому віснику» за 21 грудня 1901 р. № 278 відзначалося, що з моменту по-
чатку видавничої діяльності (1899 р.) до 1901 р. товариством видрукувано 19 видань 
українською мовою [7, 85], зокрема:

«Корисні звірятка – кажан, їжак та кріт» О. Степовика (ціна 3 коп.): брошура 
знайомить з життям цих тварин, розвінчуючи «упереджене ставлення селян до них». 
Видання містить три рисунки; допущене в бібліотеки нижчих сільськогосподарських 
шкіл Міністерства землеробства і державного майна;

«Про городину» О. Степовика (ціна 5 коп.): друге видання брошури; автор знайо-
мить з раціональними прийомами городництва. Зміст брошури наступний: 1. Звідки 
взялася наша городина. 2. Про місце городництва. 3. Як висівати насіння і яке. 4. Як 
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доглядати городину далі, – про полоття, поливання та обгортування. 5. Що треба роби-
ти, щоб мати погоже насіння. 6. Про розсадник та догляд розсади. 7. Як чергувати засів 
городини. 8. Городина, що розводиться на землі, піддобреній (підживленій – І. Д.) того 
ж року (капуста, огірки, диня, гарбуз, соняшник, мак, редиска). 9. Городина, котру треба 
розводити на другий рік після піддобрювання (кавун, баклажан, буряк, редька, ріпа, 
морква, петрушка, пастернак, кріп, кукурудза, картопля). 10. Городина, котру треба 
розводити на третій рік після піддобрювання (горох, квасоля, боби, чечевиця, цибуля, 
часник). Брошура схвалена для бібліотек нижчих сільськогосподарських і садових шкіл 
Міністерства землеробства і державного майна [7, 85];

«Молодеча боротьба» Ганни Барвінок (ціна 1 коп.); «Орися» П. Куліша (ціна 2 коп.); 
«Вірна пара. В осені літо. Спасенна пара» Ганни Барвінок (ціна 3 коп.). Усі три брошу-
ри містять художні оповідання з народного життя; прикрашені малюнками;

«Бджільництво – догляд за звичайною і рамковою пасікою» Ф. Немоловського (ціна 
3 коп.): викладені основи раціонального бджільництва у розділах: 1. Природна історія 
бджіл (загальні свідчення про бджоли). 2. Життя бджоли (праця бджоли, її хвороби та 
вороги, вибір місця для пасіки, медоносні трави, системи вуликів). 3. Догляд за пасікою 
(догляд за бджолами відповідно пір року). Брошура схвалена для навчальних закладів 
Міністерства землеробства і державного майна;

«Оповідання про Антона Головатого та про початок чорноморського козацького 
війська» М. Комаря (ціна 5 коп.): подано начерк життя і діяльності одного з «останніх 
могікан» Запорізької Січі, дякуючи якому знищене запорізьке козацтво відродилося в 
лиці чорноморського (кубанського) козацького війська. Брошура прикрашена худож-
ньою обгорткою і п’ятьма якісними ілюстраціями;

«Оповідання про Тараса Шевченка» О. Кониського (ціна 2 коп.) – короткий опис 
життя поета, що належить автору найкращої біографії Т. Шевченка. Брошура прикра-
шена трьома портретами Т. Шевченка, малюнком хати, в якій він провів дитинство, та 
його могили на березі Дніпра;

«Розмова про сільське господарство. Кн. ІV, виноград» Є. Чикаленка (ціна 5 коп.). 
У брошурі відомий український популяризатор сільського господарства торкнувся 
питання виноградарства, – галузі, яка до того часу мало культивувалася в побуті се-
лянства. У своїх порадах Є. Чикаленко ґрунтувався переважно на власному досвіді. 
Брошура ілюстрована 13-ма малюнками; допущена в бібліотеки навчальних закладів 
Міністерства землеробства і державного майна;

«Розмова про сухоти на рогатій худобі» С. Ваганова (ціна 3 коп.). Автор – спе-
ціаліст з ветеринарії – знайомив читачів з питаннями про зв’язок між туберкульозом 
рогатої худоби та чахоткою, даючи ряд практичних порад щодо застережливих мір від 
переходу хвороби на людину. Брошура схвалена для бібліотек нижчих сільськогоспо-
дарських навчальних закладів Міністерства землеробства і державного майна;

«Виговщина» П. Куліша (ціна 2 коп.). У брошурі викладені події, пов’язані з гетьма-
нуванням І. Виговського. Текст ілюстрований портретом гетьмана;

«Оповідання про Богдана Хмельницького, – як визволив він Україну від неволі поль-
ської» М. Комаря (ціна 8 коп.). Окрім портрету гетьмана Б. Хмельницького, малюнків 
його пам’ятника та місця поховання, в тексті брошури вміщені портрети інших відомих 
історичних діячів та ілюстрації до описаних подій;

«Від чого вмерла Мелася, – оповідання про обклад» Г. Коваленка (ціна 3 коп.) – «жи-
вий» опис однієї зі страшних тогочасних епідемічних хвороб – дифтерії, з викладенням 
способів її лікування та вказівкою на головні профілактичні заходи;
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«Оповідання про Івана Котляревського» Б. Грінченка (ціна 3 коп.) – короткий на-
черк життя і характеристика літературної діяльності письменника; в тексті вміщуються 
портрет І. Котляревського, вигляд його могили та малюнок іменного пам’ятника в Пол-
таві [7, 85зв];

«Розмова про сільське господарство. Кн. ІІІ, сіяні трави, кукурудза та буряки» 
Є. Чикаленка (ціна 5 коп.). У брошурі міститься ряд практичних порад щодо культи-
вування лугових і степових сінокосів, злакових і бобових трав, а також інших рослин, 
культивованих з кормовими цілями: кукурудзи, буряка, моркви та картоплі. Текст ілю-
стрований 7 малюнками. Перше видання брошури схвалене для навчальних закладів 
Міністерства землеробства і державного майна;

«Добра порада» М. Загірної (ціна 3 коп.): у формі «живої картини» з сільського 
життя ілюструється позитивне значення пасторського способу лікування страху води та 
згубні наслідки довіри сільським знахарям;

«Оповідання про Євгена Гребінку» Б. Грінченка (ціна 3 коп.) – коротка біографія та 
характеристика літературної діяльності відомого байкаря;

«Про пошесті, – від чого вони заводяться і як їх стерегтися» В. Імшенецького (ціна 
3 коп.) – характеристика важливих епідемічних захворювань, практичні поради щодо 
їхньої профілактики;

«Розмова про сільське господарство. Кн. ІІ, худоба – коні, скотина, свині та вівці» 
Є. Чикаленка (ціна 6 коп.): популяризація важливих свідчень із тваринництва, з описом 
порід коней, рогатої худоби, свиней і овець, а також з практичними порадами щодо до-
гляду за ними; містяться адреси великих господарств, у яких культивуються ті чи інші 
породи. Текст ілюстрований 20 рисунками. Перше видання даної брошури премійоване 
Харківським товариством сільського господарства великою срібною медаллю, схвалено 
ученим комітетом Міністерства землеробства і державного майна та допущено Мініс-
терством народної освіти в бібліотеки учительських семінарій, в учительські бібліотеки 
народних шкіл і в безкоштовні народні читальні [7, 86].

Детальний розгляд змісту брошур за перші кілька років існування Благодійного то-
вариства дає підстави говорити про переважання видань сільськогосподарської тема-
тики та популярних тем для сільського читача (з 19 брошур 7 – присвячені питанням 
агрономії, 6 – сільському побуту, 6 – суспільно-історичним аспектам).

Слід відзначити, що єдиною в кінці ХІХ – перші роки ХХ ст. урядовою інстанці-
єю, в якій українська мова не вважалася «ворожою», було Міністерство хліборобства, 
члени якого дивилися на науково-популярну літературу об’єктивно, – як на корисний 
спосіб народної просвіти. Міністерство хліборобства допускало видані товариством 
книги до сільських шкіл. І лише у кінці 1901 р. Міністерство освіти також опублі-
кувало циркулярну пропозицію попечителям навчальних округів про те, щоб книги 
хліборобського й технічного змісту, схвалені Міністерством хліборобства, допуска-
лися у ті шкільні бібліотеки, що підпорядковувалися Міністерству народної освіти. 
Це дещо розширило тематичний репертуар україномовних видавництв, у тому числі 
й Благодійного товариства.

Брошури історичної тематики проходили досить складний шлях, перш ніж допус-
калися цензурними інстанціями до друку. Так, за спогадами П. Стебницького, перша, 
після тривалих заборон дозволена брошура на історичну тему, «Оповідання про Антона 
Головатого…» була зустрінута товариством як «весняна ластівка» (видрукувана тира-
жем у 15 тис. екз.), а популярна біографія Т. Шевченка, проведена через цензуру, – в 
25 тис. екз. [14, 2].
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У кінці 1904 р. члени Благодійного товариства надіслали до Міністерства внутріш-
ніх справ записку про скасування цензурного закону 1876 р. Подання було підписане 
тодішнім головою Д. Мордовцем. Комітет міністрів звернувся з відповідними запитами 
щодо обґрунтування права на дозвіл використання української мови до членів Акаде-
мії наук, професорів Київського та Харківського університетів, а також до Київського, 
Подільського та Волинського генерал-губернатора. Відповідь академіків була позитив-
ною, однак урядовці не поспішали йти на поступки національній громадськості. Лише 
революційні події 1905 р. дещо послабили цензурний тиск щодо книговидавничих про-
цесів. У нових суспільних умовах Благодійне товариство збільшило об’єми своєї про-
дукції і розширило тематику видань. Так, із 1905 р. почали друкуватися брошури на 
громадсько-політичні теми; з 1906 р. товариство перевело власний друк із тодішнього 
правопису на звичайну фонетичну «кулішівку» [14, 3].

Засідання Правління товариства 17 червня 1905 р. постановило, що, у зв’язку з мож-
ливими державними змінами в Російській імперії, нагальним є питання ознайомлення 
українського народу з основними принципами конституційного державного устрою. 
З цією метою спеціальна комісія товариства рекомендувала видати ряд брошур, у яких 
аналізувалися б «1. основні положення конституційного устрою; 2. виборче право». На 
першу тему скласти брошуру виявив бажання М. Дубяга, на другу – вирішено скорис-
татися готовою брошурою Квітки, яку він запропонував до послуг товариства. Крім 
того, на найближче майбутнє планувалися публікації на теми: народоправство на Русі 
та в Україні (О. Лотоцький); швейцарська конституція (О. Русов); нариси з визвольного 
руху на Заході (П. Стебницький, Я. Забіло) [8, 2зв–3].

Рукописи, які розглядалися Правлінням товариства, рецензувалися, як правило, 
двома членами товариства. Після негативної рецензії рукописи або поверталися на до-
опрацювання авторам, або вказувалося на неможливість їхнього видання Благодійним 
товариством через ряд причин. Так, на доопрацювання неодноразово поверталися ру-
кописи Марії Загірної (М. Грінченко) «Який був стан у Атенській державі», Б. Грінчен-
ка «Олександр Македонський», Г. Григоренка «Про Гарібальді» (протокол 17 червня 
1905 р.), Хорольця (Черниш) «Про українську азбуку і читанку» (протокол 23 верес-
ня 1905 р.). Через неможливість друку повернули рукописи Калениченка «Нелюдим», 
Гавриленка «Чи я ж винен» (протокол 17 червня 1905 р.), «Вірші» Бабенка (протокол 
6 листопада 1905 р.) [8, 10]. Відмовлено Дем’янку у друці його рукопису «Про гній, 
попіл та компост» у зв’язку з тим, що автор хотів бачити свою брошуру, видрукувану 
російським правописом. Рукопис Соболя про парники також вирішено не друкувати, 
пораджено віддати його до Київської Просвіти (протокол 2 жовтня 1906 р.) [8, 30]. Від-
мовлено М. Котляревському у друці його брошури про шовківництво, яку автор бажав 
перекласти з російської на українську мову (протокол 2 жовтня 1906 р.) [8, 30зв].

Ряд видань, які отримали схвальні рецензії у Благодійному товаристві, забороня-
лися вищими цензурними інстанціями: рукописи «Про підземні багатства» О. Русова, 
«Петрусів сон» і «Лікарські поради» М. Левицького, «Оповідання про Вука Караджи-
ча» А. Вертельника, «Великий громадянин» М. Грінченко, «Як по чужих краях виби-
раються посли до Ради Державної» (протокол 23 вересня 1905 р.) [8, 5зв–6]. Унаслідок 
цього громадські діячі змушені були неодноразово клопотати про дозвіл на друк.

Однак поряд із відмовами Благодійним товариством приймалося безліч рішень про 
видання рукописів: С. Єфремова «Мале та розумне», «Як годувати та доглядати малих 
дітей» (10 тис. екз.), «Під землею» (4 тис. екз.), «Серед виноградарів південної Фран-
ції» (4 тис. екз.), «Колумб» (5 тис. екз.), «Лінкольн» (4 тис. екз.) (червень 1905 р.) [8, 5], 
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«Товариські крамниці» Доманицького, «На громадській роботі» Дорошенка (вирішено 
обидва рукописи видрукувати у кількості 5 тис. екз. кожний), Ф. Уманця «Цікаві опо-
відання» (у 10 тис. екз.) (вересень 1905 р.) [8, 6]; «Петро Могила», «Перші українські 
князі», «Татари й Литва» Левицького, «Козаччина» Драгоманова (листопад 1905 р.) [8, 
10]. Крім того, постановили видати 3 тис. екз. рукопису Василенка «Вжитки селян на 
Полтавщині», 5 тис. екз. букваря Потебні для школярів, 3 тис. екз. брошури Квітки 
«Виборове право (Виборче – І. Д.)», 5 тис. екз. брошури С. Русової «Виноградарство на 
півдні Франції», 5 тис. екз. брошури про Колумба (листопад 1905 р.) [8, 11–11зв].

У цілому, засіданням Правління від 2 січня 1906 р. з усіх 17 рукописів, наявних 
у «портфелі» Благодійного товариства, вирішено першочергово друкувати «Вжитки 
селянські» Василенка, «Про афінську державу», буквар Потебні, перероблений С. Ру-
совою, «Оповідання про рослини», «Розмову про небо та землю», «Про холеру», «Як 
живе тіло людське», «Норвегія»; у другу чергу видати «Як друкуються книжки», «Опо-
відання про Вука Караджича», «Хімія», «Про ковальство», «Бувальщина», «Під хвиля-
ми морськими», «Про Кривий Ріг» [8, 13зв].

На засіданні 27 травня 1906 р. члени Правління, вислухавши думку проф. М. Гру-
шевського про необхідність видання брошур українською мовою на політичні теми, 
постановили видрукувати брошури: 1) про зібрання Державної думи; 2) чого бажала 
Державна дума від царя; 3) про кару на смерть; 4) про автономію; 5) про аграрне питан-
ня та ін. Згодилися скласти такі брошури сам М. Грушевський, О. Лотоцький, П. Стеб-
ницький. О. Русовим було пораджено запросити до підготовки цих праць Квітку з Києва 
та Жебуньова з Полтави, а також просити депутата Державної думи Чижевського [8, 
26зв]. Була схвалена пропозиція запропонувати М. Могилянському підготувати брошу-
ру на історико-етнографічну тематику з аналізом галицьких і буковинських підручників 
[8, 11].

Досить цікавим виявився факт підготовки до друку на політичну тему рукопису 
А. Снарського (А. Волинця). Так, на засіданні Правління 16 лютого 1906 р. обгово-
рювалася підготовлена А. Снарським праця «Про участь народу у справах держав-
них». Член Благодійного товариства Я. Забіло вказував на те, що вихід даної книги в 
україномовному перекладі може негативно відобразитися на її продажах, адже читач 
звик до російськомовного видання. Рецензент відзначав, що розділи по історії Греції 
і Риму так добре написані, що українському читачу обов’язково необхідно з ними 
ознайомитися. Поряд із цим, 8 і 9 розділи про Росію викладені з «централістської 
позиції, з точки зору Московської держави та зібрання Русі навколо Москви», уна-
слідок чого читач узагалі не побачить там місце України [8, 18]. На думку Я. Забіло, 
подібне трактування російської історії узагалі небажане серед українців. У результаті 
чого висловлено думку про необхідність друкування даної книги частинами, причому 
розділи по історії Греції та Риму потрібно друкувати без переробок; виділити розділи 
з історії Англії, Франції та Польщі; історію Росії викласти так, щоб яскраво відобра-
жалася роль України та участь народу в державному управлінні [8, 18]. А. Снарський 
погодився на такі зміни.

У перші роки ХХ ст. членами Благодійного товариства також активно обговорюва-
лося питання розширення видового репертуару продукції за рахунок друку навчальної 
літератури. Так, А. Комаров запропонував для видання товариству перекладений ним 
українською мовою підручник з арифметики. Товариство визнало доцільним видання 
посібників, і не лише перекладених з інших мов, а й оригінальних. За пропозицією 
Правління вирішено повідомити автора, що видання повинно бути не вузькоспеціалі-
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зованим, а мати популярний характер (протокол 17 червня 1905 р.). Розглядалася мож-
ливою для друку й «Арифметика» О. Степовика (протокол 27 травня 1906 р.) [8, 28].

На засіданнях Правління товариства неодноразово обговорювалися й питання по-
ліпшення поліграфічних аспектів друку. Так, 27 травня 1906 р. О. Лотоцький доповідав, 
що друкування кольорових обкладинок книг обійдеться дорожче у 1,5 рази порівняно з 
чорно-білими. У зв’язку з цим отримані від художника Маковського проекти кольоро-
вих обкладинок були відхилені як через високу фінансову собівартість, так і через малу 
рельєфність зображення [8, 25зв].

Як згадував О. Лотоцький, зниження видавничої діяльності Благодійного товари-
ства припало на 1906 р., коли в Україні виникли «Просвіти», що займалися аналогічною 
роботою. Однак навіть у тяжкий для себе час організація видавала по 6-8 брошур що-
річно (для порівняння: Петербурзький комітет грамотності – 39 брошур за 14 років / 
2 – 3 брошури за рік, Київське товариство грамотності – 15 брошур за 7 років / 2 книги 
за рік, Харківське товариство – 68 книг / 6 – 7 щорічно, видавництво «Вік» – 4 – 5 бро-
шур за рік, лише Б. Грінченко випускав по 7 – 8 брошур щороку) [13, 253].

О. Лотоцький найбільші труднощі у діяльності Благодійного товариства вбачав у 
тому, що воно ставило за мету видавати брошури науково-популярного або приклад-
ного змісту, тоді як закон 1876 р. передбачав можливість видання лише белетристики. 
Тому досить складно було підібрати такий матеріал, який можна було би «втиснути» у 
ці рамки. Крім того, певні ускладнення виникали через те, що авторами брошур досить 
часто були особи, які або ніколи не писали українською мовою, або ж не були спеціаліс-
тами в певній галузі знань. У таких випадках доводилося детально переглядати мовно-
стилістичну форму брошур або перевіряти кожний сумнівний факт поданої інформації 
[13, 253].

Однак, не дивлячись на ці та інші труднощі, загалом за 10 років роботи Благодійно-
го товариства (1898 – 1908 рр.) ним було видано 56 популярних брошур різного змісту: 
І. Белетристика – 6 брошур; ІІ. Життєписи видатних людей – 12; ІІІ. Хліборобство – 
9; ІV. Медицина, гігієна та ветеринарія – 6; V. Природознавство – 5; VІ. Історія – 8; 
VІІ. Географія – 2; VІІІ. Економіка – 2; ІХ. Право – 4; Х. Шкільні підручники – 2 [14, 
3]. Станом на 1 січня 1909 р. товариством випущено 639 233 примірники поіменованих 
брошур на номінальну суму 41 205 крб.

З аналізу численних листів П. Стебницького [12], а також протоколів засідань Бла-
годійного товариства [9] довідуємося про значне скорочення видавничої діяльності 
осередку й після 1910 р. Початок воєнних дій, мобілізація населення, тяжке еконо-
мічне становище не сприяли процесам книгодрукування і книгопоширення. Проте, не 
дивлячись на це, товариство не припиняло роботу і продовжувало працювати у справі 
просвіти для народу. Так, протягом 1915-1916 рр. Правлінням товариства розглядалися 
наступні рукописи: переклад книги Лункевича «Чудеса общежития», «Минуле нашого 
півдня» (переклад із праці проф. М. Ростовцева, зроблений Л. Чикаленком), «Розмова 
про мову» Є. Чикаленка, «Основи загальної географії» Калашова, «Український вер-
теп» А. Кісільова, «Про життя: твори св. Івана Златоустого», «Про минуле Подільського 
краю» К. Широцького, «Коліївщина» Ладиченка, «Духовні заповіти» Левицького та ін. 
[9, 11–22зв.].

На засіданні Правління 5 грудня 1916 р. заслухана доповідь Комісії підручників 
про необхідність видання в першу чергу посібників для нижчих шкіл і перших трьох 
класів середніх навчальних закладів, для чого, на думку членів комісії, достатньо було 
передрукувати Закон Божий Опатовича (? – І. Д.), Буквар Невадовського, Читанку Чер-
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касенка й Арифметику Степовика; а із нових – Посібник для вчителя по малюванню та 
Методику. За допомогою у складанні таких підручників вирішено звернутися до авторів 
– Сластьова (? – І. Д.) (з малювання і креслення), Г. Голоскевича (української грамати-
ки), І. Тимченка (синтаксису та російської граматики), М. Грушевського або Слюсарен-
ка (історії України та Росії), С. Русової (географії), Степовика (зоології та ботаніки), 
складання хрестоматій з історії та словесності доручити Слюсаренку [9, 22зв]. Нато-
мість самій Комісії підручників було рекомендовано напрацювати проект звернення до 
авторів і товариства, обговорити питання гонорарів і премій за підручники, зробити про 
це доклад Правлінню, яке мало організувати Фонд рідної школи. Питання про школи на 
окупованих територіях Галичини і Буковини вирішено передати до функціонуючої при 
товаристві Комісії підручників [9, 23].

У цілому ж, протягом 1915 р. Правління видрукувало брошуру Лункевича «Как идёт 
жизнь в человеческом теле», в перекладі В. Чикаленко під назвою «Життя людського 
тіла» (5 тис. екз.) [10, 3–3зв]. Після розпродажу брошури В. Доманицького «Смерть за 
правду» Правління передрукувало її другим виданням у кількості 5 тис. екз., присвятив-
ши її вихід до ювілею Яна Гуса.

У зв’язку з нестачею літературного матеріалу для видань Правлінням у 1915 р. було 
визначено ряд тем, що потребували розробки: 1) закордонна Україна; 2) Київ; 3) Шев-
ченко; 4) театр в Україні; 5) освіта в Україні; 6) Європа та європейці; 7) Україна та укра-
їнці; 8) історія української літератури; 9) українська мова; 10) хліборобство в Україні; 
11) промисловість, торгівля і комунікація в Україні; 12) політична економія; 13) нові 
земельні закони; 14) місцевий суд; 15) закони про робітників; 16) рідний край (краєзнав-
ство – І. Д.). До розробки даних тем у формі популярних брошур були залучені С. Ру-
сова, С. Єфремов, А. Ніковський, Д. Дорошенко, В. Прокопович та ін.) [10, 4]. У цьому 
ж році товариством видрукувано у кількості 15 тис. екз. ілюстрований каталог усіх по-
передніх видань товариства з коротким викладом змісту кожної брошури. Каталог через 
посередництво Українського книжкового магазину розсилався по країні, внаслідок чого 
популяризувалися видання товариства та надходили замовлення на ті чи інші брошури. 
Даний каталог виявився популярним і в середовищі кооперативів, які активно робили 
замовлення на окремі видання.

Як і раніше, Правління жертвувало праці на благодійні та просвітницькі цілі, пе-
реважно для безкоштовної роздачі пораненим, а також для влаштування бібліотек при 
лазаретах. Усього, через посередництво Українського книжкового магазину в Санкт-
Петербурзі, роздано та розіслано безкоштовно за період з 1 липня 1914 р. по 1 січня 
1916 р. 12 634 екз. різних видань товариства. Крім безкоштовної роздачі Правління 
в окремих випадках надавало видання на пільгових умовах, зі знижкою 50 – 75 % 
тим покупцям, які купували книги з метою благодійництва. Всього на таких умовах у 
1915 р. через посередництво української книгарні продано 621 екз. різних брошур на 
суму 40 руб. 60 коп. [10, 5]. При товаристві діяли: Фонд імені І. Я. Череватенка; Фонд 
у пам’ять звільнення селян; Фонд імені О. Русова; Фонд на видання брошур по коо-
перації; Капітал колишньої київської «Просвіти»; загальний видавничий фонд; Фонд 
Б. Грінченка; Фонд К. Прокоповича; Фонд М. Драгоманова; Фонд видання дитячих 
книг; Фонд Є. Грибинюка на спорудження в Києві народного дому імені Шевченка 
[10, 8].

Висновки. Отже, «Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих 
книг» стало на теренах Російської імперії одним з небагатьох, якому вдалося втримати-
ся у бурхливому вирі суспільного життя початку ХХ ст., окрім того, значно розгорнути 
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свою діяльність і зробити вагомий внесок у національне книгодрукування і розповсю-
дження друкованої продукції серед населення України. Тематичний репертуар товари-
ства охоплював досить широкий спектр: брошури на сільськогосподарські, економічні, 
громадсько-політичні, історичні теми, белетристика тощо.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПЕРЕБУДОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН 

(КІН. 1940 – 1950-І РР.)
 

У статті на основі невідомих і маловідомих документів та матеріалів розглядаються осо-
бливості перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН. Доведено, 
що в умовах використання репресивно-каральною системою цілого комплексу агентурно-опера-
тивних та спеціальних засобів українські націоналісти зуміли розробити вдалу стратегію і так-
тику, яку постійно корегували. З’ясовано, що саме це дозволяло майже впродовж десяти років 
вести боротьбу проти утвердження радянської адміністрації на західноукраїнських землях. До-
ведено, що у підпіллі мала місце низка порушень правил конспірації, які вели до втрати значних 
людських та матеріальних ресурсів.

Ключові слова: перебудова діяльності, Карпатський край, ОУН, УПА, український визвольний 
рух, націоналісти.
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BASIC PRINCIPLES OF RESTRUCTURING UKRAINIAN 
NATIONALISTS’ ACTIVITIES IN THE CARPATHIAN LAND OF THE OUN 

(the end of 1940s and the 1950s)
 
The features of the restructuring of Ukrainian nationalists’ activities in the Carpathian region 

of the OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) are analyzed in the article on the basis of un-
known and little-known documents and materials. It is proved that in the condition of using by the 
repressive and punitive system of complex agent and operational means as well as special means 
Ukrainian nationalists were able to develop successful strategies and tactics, which they constantly 
corrected. It has been studied out that this exactly is what made it possible to fi ght against the es-
tablishment of Soviet administration on the West Ukrainian lands for almost ten years. It is proved 
that there has been series of violations of conspiracy which led to considerable human and material 
resources loss.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИСТОВ

В КАРПАТСКОМ КРАЕ ОУН (КОН. 1940 – 1950-Е ГГ.)
 
В статье на основе неизвестных и малоизвестных документов и материалов рассматри-

ваются особенности перестройки деятельности украинских националистов в Карпатском крае 
ОУН. Доказано, что в условиях использования репрессивно-карательной системой целого комп-
лекса агентурно-оперативных и специальных средств украинские националисты сумели разра-
ботать удачную стратегию и тактику, которую постоянно корректировали. Выяснено, что 
именно это позволяло почти на протяжении десяти лет вести борьбу против утверждения со-
ветской администрации на западноукраинских землях. Доказано, что в подполье имели место на-
рушения ряд нарушений правила конспирации, которые вели к потере значительных человеческих 
и материальных ресурсов.

Ключевые слова: перестройка деятельности, Карпатский край, ОУН, УПА, украинское осво-
бодительное движение, националисты.

Лит. 41.

Постановка проблеми. Вміння вдало пристосовуватися до зовнішньо-політичних 
та внутрішньо-організаційних чинників, а також до їхньої трансформації дозволяло 
забезпечувати життєздатність організацій та тривалий опір окупантам. Розробка стра-
тегії і тактики, донесення її сутності до усіх членів, перебудова у відповідний момент 
були поставлені на високому рівні. Зміна форм і методів діяльності стосувалися усіх 
без винятку сфер життя (організаційне, особисте і т.д.). Реальність диктувала свої 
правила, а відтак змінювалися умови боротьби, що змушувало відповідно до обста-
вин у процесі діяльності корегувати стратегію і тактику. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема вивчення стратегії і тактики, а відтак і 
її перебудови у діяльності Карпатського краю ОУН не знайшла свого комплексного 
відображення у наукових дослідженнях. Питання конспірації порушувалися в уза-
гальнюючих працях із історії українського визвольного руху А. Кентія, Ю. Киричука, 
А. Русначенка, В. Сергійчука [35; 36; 38; 39]. Значну увагу підготовці та проведенню 
рейдової діяльності, як одній із стратегічній формі боротьбі приділив Р. Забілий [33]. 
Розробку тактичних схем «Дажбог», «Олег», «Орлик» у підпіллі розглядає Д. Вєдєнє-
єв і Г. Биструхін [1]. Однак, окремого висвітлення цей аспект не отримав. Саме від-
сутність комплексних робіт, присвячених різним напрямкам цієї діяльності, зумовлює 
актуальність даної розвідки. З огляду на обмежені відомості про участь східняків у 
визвольних змаганнях 40 – 50-х рр. ХХ ст. набирає актуальності наше дослідження.

Метою нашої роботи розкрити особливості перебудови діяльності українських 
націоналістів у Карпатському краї ОУН (кін. 1940 – 1950-ті рр.).

Виклад основного матеріалу. Складність боротьби з українським визвольним 
рухом для радянських карально-репресивних органів полягала в тому, що повстанці 
мали завчасно сформовану чітку військову організацію, виробили партизанську так-
тику, добре знали місцеві умови, користувалися підтримкою переважної частини на-
селення, мали достатню кількість озброєння, ґрунтовно обладнані бази і місця схову 
(бункери та криївки в лісах, населених пунктах), гнучку систему зв’язку та глибоку 
конспірацію. Націоналісти усвідомлювали, що їх чекає тривала і затяжна боротьба, 
на найближчий час перспектив не було, «навряд чи будуть впродовж найближчих де-
кількох десятків, а може й сотень років». Саме тому рекомендувалося: «а) якомога 
швидше перемкнути низи на підпільну роботу, тому що партизанка більшими гру-
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пами вже давно закінчилася (але не скрізь, маючи на увазі Прикарпатський край). 
Низова «братія» продовжувала завзято партизанити, в результаті чого дарма гинула 
поодинці, удвох, утрьох […]; б) правильно керувати людьми. Діяльність УПА переки-
нула багатьох інтелігентних людей в інші райони. Найбільше їх сьогодні перебувало 
в Прикарпатському краї. Деякі поки що партизанять, а інші, очевидно, є середніми й 
низовими провідниками» [34, 78–79].

На конференції керівного складу Карпатського краю ОУН (22 жовтня 1945 р. 
біля с. Сукіль Козаківської сільської ради, тепер у складі Болехівської міської ради Іва-
но-Франківської обл.) провідник Карпатського крайового проводу ОУН Я. Мельник-
«Роберт» говорячи про великі втрати не вважав цю боротьбу безпесперспективною 
[19, 205]. Натомість відзначив, що на Буковині підпілля було практично ліквідоване, а 
тому можливості для подальшої боротьби на цих теренах втраченими. На Закарпатті 
підпілля було ліквідоване цілком. При цьому зазначав, що розраховувати на пред-
ставників старшого покоління вважав недоцільним, лишень на виховання молоді [19, 
205–206]. 

У розробці і реалізації стратегії і тактики українські націоналісти виходили з 
огляду перспективи Третьої світової війни, рекомендувалося готувати організацію до 
війни (техніка, криївки, продукти харчування, медикаменти тощо) серйозно, щоб на-
віть у найскладніших військових обставинах організація могла витримати тривалий 
період. Кадри мали забезпечити себе запасними криївками, продуктами харчування з 
розрахунком на 6 місяців. Забезпечення повинно бути всестороннім, щоб можна було 
обійтися без зв’язку із територією [24, 225]. 

Таким чином, український визвольний рух ретельно реагував на зміни у міжна-
родній політиці. Із вилучених документів у вбитих В. Савчака-«Сталя» і Г. Легкого-
«Бориса» уже в 1950 р. чекісти виокремлювали завдання і напрямки роботи підпілля. 
В інструкціях особлива увага приділялася питанню підготовки ОУН до війни і ви-
окремлювали відповідні завдання на випадок війни: а) збереження кадрів, особливо 
керівних, і проведення посиленої підготовки нових кадрів; б) заготівля продоволь-
ства терміном на шість місяців, а технічних засобів (папір, фарба, копіювальний па-
пір та інше) терміном на один рік інтенсивної роботи; в) збір інформації військового 
й економічного характеру та передача Закордонному проводові; г) розробка планів 
захоплення міст, вузлових станцій і районних центрів; д) підготовка і розстановка 
кадрів для створення адміністративного апарату на випадок захоплення влади [4, 99]. 
Виконання вказівок ретельно перевірялося. Так, в інструктивному листі провідника 
Карпатського крайового проводу ОУН Я. Мельника-«Роберта» до керівника Станис-
лавівського окружного проводу М. Хмеля-«Всеволода» (26 грудня 1945 р.) вказувало-
ся: «До 15 січня 1946 року окремим кур’єром прошу вислати мені звіт про виконання 
інструкції, крім того, як проведена перевірка членства (селекція), рівномірність роз-
становки людей на всій ділянці і як вирішене питання забезпечення більш слабких 
ділянок і т.д.» [41, 6–8].

Як уже зазначалося, у визначенні тактики і стратегії націоналістів суттєве місце 
займала Третя світова війна, однак її розглядали як один із факторів, від якого від-
штовхувалися і враховували, але він не був визначальним. З цього виріс ще один міф 
радянської пропаганди про співпрацю з Німеччиною у роки Другої світової війни, а 
в післявоєнний період – із західними країнами, хоча самі спецоргани і вище партійне 
керівництво було поінформоване про справжню позицію націоналістів (не переоці-
нювали можливих результатів). Так, лист референта СБ Проводу ОУН М. Арсенича-
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«Михайла» до Р. Шухевича наголошував: «1. У питанні «війни» мені тяжко погоди-
тися з тим, що сьогоднішнє зовнішньополітичне становище буде стабілізоване хоча 
би на кілька років. В дійсності, всі аргументи політичного реалізму потребують від 
багатьох держав відсунути збройний конфлікт, який наближався на час, щоб залі-
кувати рани, нанесені війною, збору свіжих сил, систематичної і вигідної для себе 
кристалізації військово-політичних таборів. Політична ситуація після цієї війни і 
факти не вказують на будь-що зворотнє. Ясно, що для СРСР війна тепер невигідна 
по всіх трьох причинах. Для СРСР тепер найвигідніше: дипломатичним шляхом за-
кріпити існуючий стан – перемогу і перепочинок, добитися загального роззброєння, 
насамперед виключення застосування атомної зброї на майбутнє. У цьому випадку 
СРСР прагне виграти час, щоб підготувати військову промисловість і також озброї-
тися атомною енергією чи якою-небудь новою зброєю» [5, 37–38]. Тобто, М. Арсенич 
обгрунтовував, що у найближчий час Третьої світової війни не передбачалося [4, 3].

Самі чекісти за результатами агентурно-оперативної роботи відзначали, що під-
пілля володіло низкою особливостей: а) великим досвідом підпільної роботи, фана-
тизмом кадрів і добре відпрацьованою централізацією підпільних звен зі складною 
системою зв’язку; б) використовували терор і диверсії як головний напрям у тактиці і 
діяльності ОУН поряд з активним проведенням за допомогою різноманітних засобів і 
методів націоналістичної пропаганди серед населення, особливо молоді; в) наявність 
у системі організації СБ, яка вела активну роботу по виявленню і ліквідації агентури 
органів державної безпеки [29, 105–106].

Саме тому органи НКВС-НКДБ, міліції, зазнавши серйозних втрат у сутичках з 
УПА, стали ретельно вивчати тактику повстанців, вдосконалювати форми і методи 
боротьби. На початковому етапі боротьби радянська репресивно-каральна система 
встановила контроль лише у містах, на залізницях та важливих стратегічних центрах, 
натомість у селах здебільшого діяла вдень, з настанням сутінків контроль перебирав 
український визвольний рух. Аналізуючи здійснювані акції, спецоргани зауважували, 
що націоналісти використовували різного роду хитрощі, застосовуючи різноманітні 
способи маскування (маск-халати, форму військовослужбовців РА, військ МДБ і пра-
цівників міліції, чоловіки переодягалися в одяг жінок), у деяких випадках діяли під 
виглядом радянських партійних працівників, співробітників МВС, МДБ, під час напа-
дів застосовували засідки [6, 6]. Наприклад, о 2.00 30 квітня 6 озброєних автоматами 
підпільників, переодягнених у жіночі плаття, проникли у с. Кутц Рогатинського р-ну 
для здійснення диверсійно-терористичних актів. Бійці групи охорони громадського 
порядку, виявивши групу, вступили з нею у бій. Підпільники, не причинивши ніякої 
шкоди, використовуючи темряву, втекли [13, 287].

Влітку 1945 р. відділи УПА також змінили свою тактику, розформували великі під-
розділи (по 400 – 500 бійців) у менші, зате добре екіпіровані та забезпечені. Частину 
кадрів роззосередили у підпільну мережу, сформувавши із них боївки (по 10 – 15 бій-
ців). До тактичних заходів необхідно зарахувати і поширення впливу на міста. У цьому 
контексті провідник Карпатського крайового проводу ОУН Ярослав Мельник-«Роберт» 
наголошував: «Урбанізуйте нашу революцію і українізуйте міста» [40, 75].

Тактика і методи постійно вдосконалювалися, доопрацьовувалися, зазнавали корек-
ції. З-поміж завдань на майбутнє визначалася необхідність, щоб кожний член ОУН під-
шукав собі заміну і навчив її; на найближчу перспективу рекомендувалося зайнятися 
роботою серед робітників, підшуковувати і відправляти людей на Закарпаття і Буковину 
пропагандивними рейдами, їх учасникам ставити завдання якщо і не закріпитися там, 
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то хоча б залишитися, відділи УПА мали взагалі розпустити, а обов’язок проведення 
дрібних військових операцій лягав на боївки СБ. Розпуск УПА потрібно було зберігати 
у суворій таємниці перед бійцями з відділів УПА, які поповнювали лави ОУН, пере-
важно СБ [22, 31]. Технічні тактичні завдання полягали в тому, щоб підготовлювати і 
зберігати: зброю, амуніцію, медикаменти, технічні засоби зв’язку, пропагандивно-ви-
давничу техніку, обмундирування, харчування тощо [23, 144]. Головними завданнями, 
які ставило керівництво перед ОУН на зимовий період 1945 – 1946 рр., були: 1) подаль-
ше очищення організацій від неблагонадійних і нестійких елементів; 2) чітке розмеж-
ування членів підпільних організацій на членів, кандидатів і симпатиків з метою об-
меження доступу до організаційних таємниць (кандидатів і симпатиків); 3) посилення 
пропагандистської роботи серед членів ОУН і місцевого населення, виховання кадрів; 
4) посилення політвиховної роботи у відділах УПА, зміцнення політичного апарату 
УПА навіть за рахунок послаблення пропаганди й агітації у структурах ОУН; 5) зміц-
нення апарату СБ, удосконалення техніки розвідки і слідства; 6) створення професійних 
кадрів зв’язкових замість випадкових, неперевірених чи ненадійних зв’язкових, з яки-
ми проводили пропагандистську роботу для підняття їх морального рівня; 7) створення 
пунктів мертвого зв’язку, встановлення жорстких термінів зв’язку між кущами, райо-
нами, надрайонами і округами; 8) використання найменшої можливості для роботи з 
масами, тобто, акцент робився на вихованні та навчанні [27, 27–28]. 

Впродовж 1944 – 1946 рр. ОУН з метою зриву організаційного зміцнення сільських 
органів радянської влади здійснювала напади на голів сільських рад і сільських акти-
вістів, вбивала радянських громадян, забороняла виконувати державні зобов’язання, 
спалювала сільради, клуби, молочарні тощо. В основному це практикувалося на по-
чатковому етапі колективізації, коли основні сили спрямовувалися на недопущення 
створення колгоспів [9, 52].

У всіх документах підпілля і повстанців головним завданням на осінь і зиму 
1945 – 1946 рр. вважався зрив підготовки виборів до ВР СРСР, для цього організову-
валися спеціальні т.зв. «пропагандистські» групи, метою яких був зрив заходів під-
готовки до виборів. Поряд з цим важливе місце відводилося зриву господарсько-по-
літичних заходів.

У зв’язку з втратами, які понесло підпілля у ході дій оперативних чекістських 
груп, керівництво ОУН і УПА (листопад – грудень 1945 р.) кардинально змінило так-
тику дій і роботи підпілля. Суть цих змін полягала у повному підпорядкуванні від-
ділів УПА територіальним проводам ОУН, відриві діючих відділів від ділової сітки 
ОУН з розрахунком, щоб упівці не знали оунівців, які перебували в підпіллі. Навіть 
давали вказівки не постачати через сітку господарчих станиць і районів продоволь-
ство відділам УПА, натомість рекомендувалося: 1) розставити сітку зв’язкових, які 
раніше діяли у станицях, районах; 2) суворо дотримуватися таємниць організаційного 
характеру, обмежувати участь жінок тільки дорученнями, які випливали з інструкцій 
ОУН, за жодних обставин не допускати ознайомлення жінок з повними вказівками 
Проводу [2, 347]. Отже, ці доповнення до тактики дій ОУН мали за мету посилення 
конспірації і збереження кадрів. 

По лінії дій підрозділів УПА і боївок ОУН відбувалося розконцентрування відді-
лів на дрібні групи і дії диверсійно-терористичного характеру, навіть індивідуальний 
терор, спрямований проти військовослужбовців, працівників репресивно-каральних 
органів, радянського партійного активу і місцевих громадян з числа сільського активу 
та прорадянськи налаштованих громадян серед місцевого населення.
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У подальших вказівках пояснювалося, що командири відтинків мали залишатися 
при округах для того, щоб їх потім можна було залучати до виконання конкретних 
організаційних завдань. Решту людей слід було включити в організацію для виконан-
ня тієї чи іншої роботи. Ці заходи потрібно було провести з ретельною конспірацією. 
Про демобілізацію знав тільки командир відтинку, решта отримували призначення 
без пояснення. У випадку війни бойові дії мали відновитись, мав бути підготовлений 
план мобілізації з урахуванням необхідності захисту сусідніх територій, які входили у 
склад Карпатського краю (Закарпаття). В окремих теренах про збереження постійного 
контингенту (декілька чот) усно домовлялися із чотовими [25, 139].

Тобто, починаючи з 1946 р., український визвольно-революційний рух у Карпат-
ському краї почав переходити від форми масової повстанської боротьби до глибоко 
законспірованої підпільної боротьби. Ця зміна тактики виявилася у послідовній, від-
повідній до обставин і необхідності (окремих районах) практиці розформування від-
ділів УПА, переведенні її командирів і бійців в організаційну сітку, а робота підпілля 
глибоко конспірувалася, на противагу тому, як це було в період масових дій УПА 
(головне завдання цих дій – не дати ворогові розширити вплив на територію). Те-
пер на перший план висунули політико-пропагандистську і політорганізаційну робо-
ту. В Дрогобицькій і Станіславській областях, за наказом головнокомандувача УПА, 
останні відділи були розформовані у вересні 1949 р. [22, 138]. 

На дотриманні правил конспірації наголошував організаційний референт Прово-
ду ОУН Роман Кравчук-«Максим» у листі (літо 1945 р.) до Я. Мельника: «Відносно 
звітів, вони все-таки дуже часто розконспіровують наших симпатиків (серед вчителів, 
голів сільрад, заступників тощо), звернути на це увагу «заборонити про це писати. 
У подальшому також не вказувати, у кого і які більшовицькі документи забрані (ори-
гінали документів повинні бути направлені на адресу провідника М., копії висилайте 
мені). У звітах вказувати, які кампанії, пропагандистські чи господарські, проводять 
більшовики, під якими лозунгами, як реагує на них народ, які вчиняють контрзаходи 
(пропагандистська діяльність). Повідомляти способи проведення, які частини про-
водили (місцеві, районні, обласні чи з центру), хто командував (більшовицькими опе-
раціями), що досягнуто цим (кого вбили, затримали), яка була мета облави тощо, як 
вели себе під час облав» [32, 220].

Передбачалася необхідність скоротити звітність до мінімуму. При зазначенні да-
них, які демонстрували потужність і можливості підпілля, потрібно було користу-
ватися шифрами і кодами, не підписуватися одним псевдо чи умовним знаком [16, 
80–82].

Після отриманих перших (значних) ударів ОУН і УПА переходять на нові орга-
нізаційні форми боротьби. Тактика відкритих бойових дій відходить на другий план. 
Впродовж 1945 – 1946 рр. керівники Проводу виробили три тактичні схеми – »Даж-
бог», «Олег», «Орлик». Пізніше ці схеми доопрацьовувалися та коригувалися влітку 
1945 – 1946 рр. (Рогатинський р-н Івано-Франківської обл.), у червні 1947 – 1948 рр. 
(Іллівський ліс Миколаївського р-ну Львівської обл.) та у червні 1949 р. (Бібрський 
р-н Львівської обл.) [1, 66; 22, 219; 26, 256]. За рішенням наради Проводу ОУН, в Ілів-
ському лісі передбачалося створення широко розвідувальної і глибоко законспірованої 
сітки легально проживаючих членів ОУН з числа молоді з розрахунком, щоб ці звена 
в кількості 2 – 3 чол. були створені в кожному селі, в кожному класі і курсі середніх і 
вищих навчальних закладів. Відповідальність за створення молодіжних звен по селах 
поклали на районних провідників, а в містах і навчальних закладах – на керівників 
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надрайонних проводів. Членів нелегальних молодіжних оунівських організацій було 
заборонено залучати для виконання таких завдань, які могли потягнути за собою їхнє 
розшифрування, основний акцент було поставлено на виховній роботі з урахуванням 
того, щоб за рахунок залученої в організацію молоді поступово готувати заміну заги-
блим підпільникам. У кожному районі із новозалучених мали підібрати одного-двох 
виховників, яких з часом мали перевести на нелегальне становище і робити їх поміч-
никами районних провідників по політвиховній роботі серед новозалученої молоді. 
Кожний член організації мав впродовж року пройти і засвоїти теоретичні основи на-
ціоналістичної ідеології [22, 219, 222]. Робота серед молоді була важливою, тому що 
серед молоді було менше агентури і вона мала стати майбутнім поповненням. Усім 
підпільникам давалися вказівки переходити у глибоко законспіроване підпілля, а за 
відсутності зв’язку бути готовими до самостійної діяльності, звести до мінімуму від-
криті антирадянські виступи і щоденно готувати себе до активної боротьби проти 
радянської влади в майбутньому. Тобто, не бачачи можливості для відкритої збройної 
боротьби, Провід у 1948 р. прийняв рішення про створення широко розгорнутої і гли-
боко законспірованої сітки ОУН з числа легально проживаючих націоналістів [30, 69].

За результатами наради перебудова роботи відбувалася у трьох стратегічних схем: 
«Дажбог», «Олег», «Орлик». Під кодовою назвою «Дажбог» мався на увазі перехід 
у глибоке підпілля, припинення відкритої диверсійно-терористичної боротьби, що 
дозволило б зберегти кадри для подальшої тривалої діяльності в умовах радянської 
дійсності.

Тактична схема «Дажбог» визначала принципи дій підпілля в нових умовах, спря-
мовані на його виживання та протидію утвердженню радянського режиму. Основу 
схеми складали: ретельна конспірація, налагодження системи криївок і ліній конспі-
ративного зв’язку. Водночас тактична схема «Дажбог» передбачала необхідність ви-
роблення у кадрів «державного» способу мислення (не тільки боротьба в револю-
ційній ситуації, перехід до революції, але і швидше створення держави, оскільки 
революція вважалася тимчасовим станом, це шлях до УССД). Наголошувалося на 
необхідності встановити ОУН по всій Україні, однак це завдання вимагало щоденної 
клопіткої роботи [16, 44, 58; 28, 65].

Вчити кадри з таким розрахунком, щоб вселити в них дух оптимізму, зміцнити 
віру у перемогу, пояснити поняття ОУН як керівника революційно-визвольної бороть-
би, щоб притягувати до ОУН нових членів, розширювати організацію. При такій по-
становці питання не повинно було виникати нігілістичних настроїв (членство мало 
розуміти, що українські націоналісти завдяки боротьбі ОУН здійснили великий крок 
у напрямі звільнення і будівництва УССД). Наголошувалося, щоб будь-якою ціною 
зберегти організацію на ЗУЗ, особливо керівні кадри, поповнювати організацію но-
вими кадрами, насамперед кандидатами на провідників. Актив кадрів переконати, що 
вони є керівним складом ОУН, керівниками визвольно-революційної боротьби, щоб 
кадри займалися залученням в організацію нових членів, зростали, розуміли і вико-
нували місію ОУН [16, 43–44, 57; 28, 64].

Таким чином, тактична схема «Дажбог» полягала у збереженні існуючої органі-
зації, що включало: а) боротьбу проти втрат (збереження конспірації, розстановка 
кадрів, протиагентурне виховання, обороноздатність організації, виховання членів 
організації і т.д.); б) поповнення (набір членів); в) постановка і реалізація програми 
«Олег» [27, 77]. Необхідно було посилити конспірацію у питанні місць перебування, 
роботи, сил і можливостей. Заборонялося демонструвати сили, заходи, поводитися 
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супроти ворога якомога тихіше, створювати враження, що організація ліквідована. 
Конспірувати сили і можливості, приховувати їх від ворога, але не від населення. 
Обмежити операції або взагалі припинити ті, які викликали сильні контрзаходи, ре-
пресії супроти населення. Пропагандистські операції проводити конспіративно. Сек-
сотів ліквідувати тільки тих, які «наступали на п’ятки». Не ліквідовувати стрибків, не 
влаштовувати засідок, дозволяти здійснювати теракти. Законспірувавшись, потрібно 
було займатися внутрішньо-організаційними справами. В цілому за лінію роботи від-
повідав окружний провідник, він же здійснював контроль за роботою надрайонних 
провідників [16, 59–60; 28, 66–67].

Шифр «Олег» передбачав активну антирадянську націоналістичну роботу серед 
легально проживаючої молоді, підбір і підготовку з її числа майбутніх кадрів ОУН 
(особливо для поповнення керівних працівників). Реалізовуючи тактичну схему 
«Олег», рекомендувалося використовувати найбільш надійних людей з числа всіх під-
пільників. У деяких випадках дозволялося розконспіровувати легальщиків [27, 83]. 
Програма «Олег» передбачала проведення підпіллям роботи на території дії того чи 
іншого проводу. Ці заходи підпіллям ОУН проводилися районними і надрайонними 
проводами ОУН під контролем референтур СБ окружних проводів. Створенням ле-
гальної сітки передбачалася організація резерву для діючого підпілля ОУН і прове-
дення окремих заходів підпіллям ОУН через ці кадри на селі і в місті. Для цієї мети 
дозволялося вербувати осіб із числа інтелігенції, робочих і селян (як чоловіків, так і 
жінок). Порядок підбору, вербування і подальша робота в ОУН цих осіб відбувався у 
такий спосіб. Районний і надрайонний провід ОУН підбирав відповідну кандидату-
ру (цією роботою займалися як провідники вказаних проводів, так і референти СБ, 
пропаганди), в окремих випадках дозволялося займатися цим провідникам кущових 
проводів, які підбирали відповідні кандидатури (вольові, рішучі, схильні для роботи 
в ОУН, конспіративні, які не арештовувалися органами МДБ за антирадянську ді-
яльність і не були пов’язані співробітництвом зі спецслужбами). До підібраної кан-
дидатури прикріплявся хтось уповноважений зі складу проводу, який проводив усю 
наступну роботу з цією особою в період її перебування кандидатом і членом ОУН 
[15, 22].

Після завершення Другої світової війни на території західноукраїнських облас-
тей України поряд із підпільними оунівськими організаціями виникали групи з числа 
молоді, яка проживала легально. Особливо активно створення таких груп відбува-
лося після 1948 р. і отримало кодову назву у підпіллі «Олег». Саме під нею наці-
оналісти проводили активну антирадянську націоналістичну роботу серед легально 
проживаючої молоді на території того чи іншого проводу (проводилася районним і 
надрайонними проводами ОУН під контролем референтур СБ окружних проводів). 
Практикувалася також підготовка з числа легально проживаючої молоді майбутніх 
кадрів для підпілля, особливо для поповнення керівних ланок. Василь Кук-«Леміш» 
запропонував створити у кожному населеному пункті, середньому і вищому навчаль-
ному закладах ретельно законспіровані легальні молодіжні організації чисельністю 
у 2 – 3 особи. Створення нових молодіжних організацій мало пройти в умовах най-
суворішої конспірації навіть серед місцевих підпільників. В результаті повинні були 
створюватися в кожному селі, класі і курсі середніх і вищих навчальних закладів 
глибоко законспіровані молодіжні організації. Відповідальність за організацію моло-
діжних звен по селах покладалася на керівників районних організацій, а в містах і 
навчальних закладах – на керівників надрайонних проводів. Учасників молодіжних 
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оунівських організацій, які проживали легально, заборонялося залучати до виконан-
ня таких завдань, які могли потягнути за собою розшифрування цих звен. Кожний 
учасник легальної сітки ОУН мав впродовж року пройти і освоїти теоретичні основи 
націоналістичної ідеології. Основний наголос в роботі з ними треба було робити на 
виховну роботу з розрахунком на те, щоб з неї поступово готувати заміну загиблим 
підпільникам [26, 77; 27, 258; 13, 206–207]. Планувалося провести навчання за спеці-
альною програмою, включаючи конспірацію, ідеологічну підготовку, методи і форми 
роботи СБ [22, 222; 27, 259].

Особливої актульності ця проблема у Карпатському краї ОУН набула у 1950 – 1951 
рр., коли головний вектор спрямовувався в основному на збереження вцілілих від 
розгрому залишків збройного підпілля і поповнення новими кадрами здебільшого за 
рахунок молоді, створення організацій з числа осіб, які проживали легально, підрив 
політичного і організаційно-господарського зміцнення колгоспів, поширення впливу 
на східні райони [20, 16]. Підпільники писали, що потрібно було створити, підготу-
вати нелегальні групи зі згаданої категорії осіб, які проживали легально і були готові 
виконати таємний наказ організації, захопити організований колгосп у свої руки, тоб-
то вводити у колгоспи відповідну кількість надійних, нескомпроментованих в очах 
ворога людей. Навіть там, де ще в колгоспах не можна було тримати підпільників, 
їм мали забезпечити прикриття навіть шляхом замаскованого заснування колгоспу. 
Життя всередині кожного колгоспу мало будуватися на основі добре законспірованих 
груп протиколгоспної оборони. Колгоспники при допомозі таких груп мали боротися 
за своє існування і збереження у своєму середовищі підпілля. Крім того, тих, які ле-
гально проживали і працювали у колгоспах, підпільники використовували для пере-
ховування, як джерела постачання продуктів, інформації тощо [29, 21].

Саме у таких організаціях члени здобували досвід, виконуючи окремі важливі за-
вдання. До речі, радянська репресивно-каральна система, усвідомлюючи особливу 
небезпеку існування таких організацій, прагнучи відсікти молодь від них, застосову-
вала до учасників особливо суворі покарання. Однак навіть невиправдано суворі ви-
роки не змогли перешкодити припливу молоді у лави національно-визвольного руху.

Тактична схема «Орлик» включала поширення антирадянської націоналіс-
тичної діяльності на східні області України [21, 202]. У контексті цих тактичних 
схем С. Слободян-«Єфрем» писав: «За всяку ціну утриматися ОУН на ЗУЗ, зберегти 
кадри і підібрати керівників […] посилити конспірацію в побуті, не можна демон-
струвати наших сил і можливостей. У боротьбі між нами і ворогом створити опера-
тивне ослаблення. Конспірувати наші сили у розмовах, записках» [9, 60]. 

«Орлик» або «Харків») полягала здійсненні її навіть за рахунок послаблення по-
зицій у західних областях. Першочерговим завданням визначалося створення осеред-
ків ОУН по всій Україні та підготовка їх до дій на випадок війни. Водночас необхідно 
було використовувати всі можливості для проведення бесід із прибулими східняками, 
а також активізації роботи на сході [28, 64–65; 3, 104]. Для вирішення проблеми по-
ширення впливу на цей регіон необхідно було продовжувати розбудову підпільних 
структур ОУН та забезпечити їх просування у східні області України, особливу увагу 
звертати на консолідацію українських самостійних сил. Ще у 1948 р. Провід ОУН ви-
дав інструкції про організацію проведення націоналістичної діяльності у східних об-
ластях, із метою майбутнього оволодіння сходом України (заклик «Лицем до Сходу»). 
Згідно цих інструкцій кожному члену ОУН давалося в обов’язки вести бесіди із укра-
їнцями-східняками, які проживали на території західних областей України давати їм 
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для читання оунівську літературу і ставилося завдання всіма можливими способами 
пересилати націоналістичну літературу та листівки у східні області України, відправ-
ляти кадрових оунівців на схід для створення відповідної бази симпатиків, щоб потім 
направляти туди керівних учасників ОУН і створення організації ОУН із числа осіб, 
які проживали легально [18, 212–213]. Також роботу планували організовувати шля-
хом використання окремих східняків, які прибули на роботу в західні області УРСР 
для пересилки і поширення через них оунівської літератури за місцем їх попередньо-
го проживання на сході [14, 29]. Таким чином, тактична схема «Орлик» передбачала 
поширення впливу ОУН на східні та південні області України, у яких діяло законспі-
роване оунівське підпілля. Одним із завдань у цій роботі було налагодження реально 
діючих зв’язків на сході України [37, 92–93]. Зрозуміло, що наприкінці 1940-х років 
реалізація тактичної схеми «Орлик» ускладнилася не лише через масштабні репресії 
радянської сторони, але й у зв’язку із величезними втратами кадрів.

У 1949 – 1950 рр. Провід ОУН видав додаткові вказівки і детальні інструкції, які 
передбачали поширення оунівської діяльності на східні області України, як першо-
чергове завдання підпілля ОУН. У відповідності до цієї інструкції в 1950 р. (кодова 
назва «Бджола») роботу на Сході України передбачалося вести двома напрямками 
«в ширину» (використання «східняків» для пропаганди і розвідки на Сході, з метою 
спростування радянської пропаганди) і «в глибину» (підбір «східняків» для членства 
в ОУН та систематичної, послідовної, чітко запланованої роботи на Сході) [27, 84; 
18, 215].

Робота «в ширину» передбачала встановлення зв’язку і використання східняків, 
які проживали в західних областях України кожним учасником оунівського підпілля 
для пересилки і поширення націоналістичної літератури на схід (за місцем їхнього 
попереднього проживання) і збору свідчень, розвідувальних даних військового і еко-
номічного характеру [8, 170; 17, 1].

Практична робота виглядала наступним чином. За кожним проводом ОУН для ро-
боти в інших регіонах і сусідніх республіках закріплювалися відповідні 2 – 3 області 
та республіки, у яких потрібно було проводити націоналістичну роботу.

Керівникам окружних проводів Карпатського краю ОУН були дані вказівки підби-
рати, підготовлювати досвідчених і перевірених підпільників, направляли, головним 
чином, в промислові центри України на осідання для організації там націоналістичної 
роботи. Натомість у сільській місцевості східних об ластей рекомендувалося створю-
вати «опорні пункти», в яких можна було би переховуватися прибулим оунівцям із 
західних областей [24, 240; 37, 83]. Надрайонні провідники були зобов’язані накласти 
на кожний район обов’язковий мінімум книг і літератури, які відправляли у східні 
області [24, 240].

Робота «в глибину» потребувала від кожного оунівця підбирати українців-східня-
ків, систематично з ними працювати для виховання в націоналістичному дусі та роз-
криття реальної сутності радянської влади, щоб пізніше втягувати в ОУН і залучати 
до поширення націоналістичної діяльності у східних областях України [14, 30]. Цим 
особам давалися вказівки при переїзді до попередніх місць проживання, у відпуст-
ку, по справах служби чи на постійне місце проживання організовувати т.зв. «зачіп-
ні хати», тобто будинки, в яких би могли переховуватися члени ОУН, які прибували 
у східні області, виявляти осіб, вороже налаштованих до радянської влади, вести із 
ними роботу у націоналістичному дусі вербувати в ОУН, займатися розвідкою, зби-
рати дані про стан радянської армії, озброєння, місця її дислокації, комунікації тощо. 
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«Зачіпні хати» повинні були створювати конспіративно незалежно одна від одної, за-
боронялося користуватися хатами, які задіювалися раніше. 

Виконуючи вказівки Проводу керівники Карпатського краю активно перекидува-
ли своїх емісарів для організації відповідної роботи. Таких осіб споряджали повним 
обмундируванням, зброєю, продуктами харчування грошима і великою кількістю 
оунівської літератури [8, 176]. За нашими підрахунками у 1949 – 1950 рр. із окружних 
проводів Карпатського краю у східні області УРСР підготовлено і направлено близь-
ко 50 осіб [7, 152; 8, 170–171, 177; 18, 60–61; 10, 178; 11, 86; 12, 95; 14, 33; 31, 202, 
204–205]. 

Висновки. Таким чином перебудова стратегії і тактики стосувалася різних сфер 
підпільного життя. Засади, методи та принципи перебудови діяльності розробляли-
ся націоналістами на основі власного досвіду та корегувалася і доопрацьовувалися 
відповідно до умов боротьби. Паралельно із перебудовою засад стратегії і тактики 
існувала чітка вимога щодо дотримання основних, базових правил. Розробка, впрова-
дження і контроль за дотриманням стратегії і тактики забезпечували життєздатність 
підпілля. Усе це сприяло збереженню людських та матеріальних ресурсів, а відтак 
– тривалість боротьби. Без перебільшення життєздатність українського визвольного 
руху забезпечувалася вдало налагодженою стратегією і тактикою, яка корегувалася та 
вдосконалювалася відповідно до зміни бойової та політичної ситуації.
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«АВАНСОВЕ ТОВАРИСТВО» МІСТА ДРОГОБИЧА (1874 – 1914 РР.): 
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА РЕВНА ОПІКА ІНТЕРЕСІВ 

СВОЇХ КЛІЄНТІВ

На основі аналізу маловідомих свідчень дрогобицької преси другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. у даній розвідці здійснено спробу короткого узагальнення інституційного розвитку та 
фінансово-кредитної діяльності дрогобицького «Авансового товариства», яке діяло у теперіш-
ньому будинку «Ощадбанку» міста Дрогобича. Також розглядається його внутрішня організація, 
особливості фінансових планів, реформи та програми у часі управління товариством Віктора 
Леховського та Яна Нєвядомського. Врешті підведено розрахунки окремих операцій товариства, 
спрямованих на розвиток малого та великого бізнесу, культури та промисловості Дрогобиччини 
впродовж 1874 – 1914 рр. 

Ключові слова: «Авансове товариство», Дрогобич, кредит, Віктор Леховський, Ян Нєвядом-
ський.
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«THE ADVANCE COMPANY» IN DROHOBYCH (1874 – 1914): 
BANKING OPERATIONS AND ZEALOUS GUARDIANSHIP 

OF THE CUSTOMER’S INTERESTS

Based on the analysis of the little-known evidence of Drohobych press of the late nineteenth – 
the early twentieth centuries in this intelligence the attempt of the brief synthesis of the institutional 
development and fi nancial-credit activity of one of the oldest in Drohobych banks «Advance Company» 
(polish – «Towarzystwo zaliczkowe») during 1874 – 1914 was done. The Company was founded in 
1874 under the statute confi rmed on March 15, 1874. One of the fi rst directors was Dr. of Medicine, the 
member of the Department of the Lviv doctors and vice-president of the Union of the credit and economic 
partnerships, Mr. Victor Lehovskiy. From the beginning it manifested itself not only in business and 
small farms, but also in powerful oil auctions, it bought a lot of oil derricks in Boryslav, Mrazhnytsia 
and Skhidnytsia. As it turned out the Company was intended only to lend to those borrowers who were 
members of the Society. Thus, the subject of the credit institution was the granting of the cash loans 
with moderate percentage that were necessary for the members of the Company for the circulations in 
their own business, farm or craft. In 1884 «Advance Company» numbered 749 members who owned 
the shares in the amount of 19,047zl. 53 crowns and the reserve fund amounted 2944 zl. 12 crowns. The 
biggest development the company has reached in the time of the administration of the burgomaster of 
Drohobych Yan Nieviadomskiy. 

Key words: «The Advance Company», Drohobych, credit, Victor Lehovskiy, Yan Nieviadomskiy.
Ref. 39.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ëàçîðàê Á. «Àâàíñîâå òîâàðèñòâî» ì±ñòà Äðîãîáè÷à...

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

Богдан ЛАЗОРАК, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории Дрогобычского 
государственного педагогического университета имени Ивана Франко, научный со-

трудник музея «Дрогобыччина»
(Украина, Дрогобыч) lasorak_@mail.ru, istoryk_@ukr.net 

«АВАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО» ГОРОДА ДРОГОБЫЧА (1874 – 1914 ГГ.): 
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И РЕВНОСТНАЯ ОПЕКА 

ИНТЕРЕСОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ

На основе анализа малоизвестных свидетельств дрогобычской прессы второй половины XIX 
– начала ХХ вв. данной разведке предпринята попытка короткого иследования институциональ-
ного развития и финансово-кредитной деятельности Дрогобычского «авансового общества», 
которое действовало в настоящем доме «Сбербанка» города Дрогобыча. Также рассматрива-
ется его внутренняя организация, особенности финансовых программ, реформы и программы во 
времени управления обществом Виктора Леховского и Яна Невядомского. Подведены расчеты 
отдельных операций общества направленных на развитие малого и крупного бизнеса, культуры и 
промышленности Дрогобычского уезда в 1874 – 1914 гг.

Ключевые слова: «Авансовое общество», Дрогобыч, кредит, Виктор Лехновский, Ян Невя-
домський.

Лит. 39.

Постановка проблеми. Пошуки нових джерел до історії банківської справи Дрого-
бича триває, оскільки, історія найбагатших державних та приватних фінансових інсти-
туцій на сьогодні вивчена вкрай спорадично. Зрештою для історії Дрогобича періоду 
ХІХ – початку ХХ ст. досі перспективною є унікальна інформація міських будинків 
фінансових інституцій, зафіксована у архівних фондах Дрогобицького бюро технічної 
інвентаризації та у потужних архівосховищах Львова, Кракова, Варшави та Відня. Ска-
жімо, у комплексі із даними, віднайденими на сторінках тогочасної дрогобицької пре-
си [4, 343–349], архівні матеріали дозволяють сьогодні прояснити ситуацію з історією 
окремих банківських установ Дрогобича. Наприклад, у фондосховищах Державного 
архіву Львівської області зберігаються збірки справ, які досі залишаються потенційним 
полем для дослідження банківської справи Дрогобича, це зокрема: Ф. 1149 «Дрогобиць-
ке повітове страхове товариство»; Ф. 1228 «Фінансовий інспекторат в Дрогобичі, фі-
нансове управління податками і фінансових оплат в Дрогобичі»; та ін. Потужний архів 
найрізноманітніших центральних бюро та філій австрійських та польських банків сьо-
годні зберігається у «Архіві Нових актів» Варшави (численні статути, звіти, протоколи 
засідань та ін.) [15]. Фонди цінні, зокрема, і в плані дослідження сум та фінансових 
операцій, пов’язаних не тільки із дрогобицьким капіталом та його власниками, але й 
з тими капіталами, юридичні адреси котрих знаходилися далеко за межами не тільки 
Дрогобича, а то й усієї імперії Ґабсбурґів. З іншого боку, тема взаємовпливу «люди і 
гроші» завжди цікавить суспільство, адже, в якому часі б не жили люди, гроші потрібні 
були завжди, і навіть у давнину, коли їх еквівалентом виступали шкіра, сіль чи дорого-
цінні метали.

Аналіз досліджень. Історіографія проблеми інституційного розвитку «Авансово-
го товариства» на рівні української літератури навіть не започаткована. Окремі спро-
би дослідження банківської справи в Дрогобичі здійснили у своїх науково-популярних 
працях Мсціслав Мсцівуєвський, Михайло Шалата та Роман Пастух. Врешті одним із 
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основних завдань сучасної історіографії й надалі залишається реконструкція чисель-
ності банківських інституцій та їх функцій у розвитку національних громад Дрогобича 
у «добу Ґабсбурґів». 

Виклад основного матеріалу. В часі урядування в Дрогобичі австрійської адміні-
страції розвиток банківської справи мав два основних періоди розвитку: 1) до відкриття 
дистиляту нафтопродуктів кінця 50 – початку 60-х рр. ХІХ ст. (дрібні та середні позики 
в справі сільського господарства, кредитні операції, фінансові операції соляного про-
мислу на теренах Дрогобича, Сільця, Колпця, Стебника, Уличного, Ясениці Сільної, 
Старої Солі та ін.); 2) після початку нафтового буму, коли в «Галицьку Каліфорнію» 
почав масово надходити капітал з Європи та Америки, який спричинився до появи бан-
ківської конкуренції безпосередньо на рівні Дрогобиччини. 

До початку Першої Світової війни в Дрогобичі діяли потужні філії державних та 
приватних банків, які забезпечували найголовніші фінансові потоки та кредитні опе-
рації нафтового бізнесу Борислава, Мражниці, Східниці, Смільної та інших родовищ. 
Грошові справи стосувалися передовсім питань закупівлі земельних ресурсів та устат-
кування, орендних плат та виплат заробітної плати, і, що найголовніше, фінансових 
операцій, які торкалися питань добування, транспортування та переробки «чорного зо-
лота» – нафти.

Згідно телефонної книги Дрогобича від 1912 р. у місті налічувалося чотири осно-
вні банківські інституції: 1) філія «Австро-Угорського банку» («Bank austro-węgierski»), 
який розташовувався у власному будинку за адресою вул. Міцкевича, 1; 2) «Кредит-
ний та іпотечний банк» («Bank kredytowy i hipoteczny»), який орендував приміщення 
за адресою Площа Ринок, 1/22; 3) «Народний банк» («Bank ludowy»), орендував при-
міщення за адресою Площа Ринок, 1/10; 4) «Союзний банк» («Bank związkowy»), який 
також лорнетував приміщення за адресою вул. Стрийська 1/8 [28, 188]. Як бачимо, се-
ред сталих банків, які підпадали під державні програми було лише чотири інституції, 
адже усі інші були або приватними, або ж закордонними, тому діяли виключно за вузь-
кими напрямками, пов’язаними із нафтовим бізнесом. Також станом на 1912 р. у Дро-
гобичі діяли приватні кредитні спілки банківського типу, зокрема: 1) українське кре-
дитне культурно-просвітницьке товариство (кооперація) «Народний дім» («Народный 
Домь»), що розташовувалося за адресою Площа Смолки, 1/1 (сучасний другий поверх 
адміністративного приміщення дрогобицького театру) [1, 164–165; 11; 10; 12, 147]; 
2) «Повітова каса для хворих» («Powiatowa kasa dlia chorych») із канцелярією по вул. 
Флоріанській 1/13, яка займалася видачою кредитів та благочинної допомоги хворим, 
пристарілим та калікам; 3) «Міщанське кредитне Товариство» («Towarzystwo kredytowe 
mieszczańskie»), яке було зареєстроване як товариство із обмеженою відповідальніс-
тю за поруки по вул. Міцкевича, 19; 4) Ощадно-кредитне товариство («Towarzystwo 
oszczędnościowokredytowe», німецькою «Spar – und Kreditverein») по вул. Міцкевича, 
1/25; 5) «Авансове товариство» («Towarzystwo zaliczkowe»), бюро котрого розташову-
валося навпроти костьолу по вул. Бартоломея, 1/3, а помешкання директора д-ра В. Ле-
ховського по вул. Ягелонській [28, 192-195]. До речі, дане товариство знаходилося у 
підпорядкуванні «Крайового банку». Також окремо діяли «Каса повітових позик» та 
кредитна компанія «Spar&Credit Verein». Наприклад станом на 1884 р. «Каса повіто-
вих позик» за рік провела операцій на загальну суму 176 053 зл. 21 корону, а компанія 
«Spar&Credit Verein» на суму 235 983 зл. 79 корон [32, 710–711].

Одним із найстаріших у Дрогобичі було «Авансове товариство», яке від своєї поль-
ської назви «Towarzystwo zaliczkowe» здавна мало абревіатуру «TZ», яка на різних 
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документах ХІХ – початку ХХ ст. виконувалася із застосуванням масонської техніки 
трикутників та віньєтних знаків у вигляді циркулу чи всебачачого ока. Цілком ймовір-
но, що дана фінансова фундація була виключно польською, адже у її витоках стояла 
польська шляхта і навіть графи Бєльські із Рихтицького палацу. Організація була дуже 
потужною від самого свого зародження, адже до неї зверталися переважно найбагат-
ші люди міста із метою заощадження, кредитування та кооперативних домовленостей 
у фінансових справах. Згодом в товариство приймали усіх хто мав бажання заробити 
прибуток від дрібного та великого бізнесу та промислів. Від самого початку свого іс-
нування Товариство проявило себе не тільки у бізнесі та дрібних господарствах, але й у 
потужних нафтових торгах, викупивши чимало нафтових шибів у Бориславі, Мражниці 
та Східниці [21; 25]. Водночас товариство мало сталі традиції ведення фінансової доку-
ментації та відповідний статут, який практично не мінявся до початку Першої Світової 
війни. «Авансове Товариство» в Дрогобичі було засноване у 1874 р. на підставі статуту 
ствердженого від 15 березня 1874 р. Одним із перших директорів був д-р медицини, 
член Відділу будинку лікарів у Львові, а також віцепрезес Союзу прибуткових і госпо-
дарюючих товариств пан Віктор Леховський [16, 4, 26–27, 42]. Зауважимо, що на рівні 
Дрогобицького повіту подібні функції ще в 1873 р. із центром в місті виконувала «Kasa 
pożyczkowa» [38].

Як виявилося, Товариство мало за мету кредитувати лише тих позичальників, котрі 
були членами Товариства. Відтак предметом діяльності кредитної інституції вважалося 
надавання готівкових грошових кредитів під поміркований відсоток, які були необхід-
ні членам Товариства для оборотів у власному бізнесі, господарстві або ремеслі. При 
цьому кредиторами виступали одночасно усі члени Товариства. Фактично Товариство 
було дуже замкнутою організацією серед усіх спілок та банків Дрогобича, адже людина 
поза межами його членства не мала права на позику, а тим більше на фінансові від-
носини ширшого характеру. Тому між членами Товариства існувала усталена традиція 
взаємопідтримки і жорсткої банківської таємниці. Стартовий капітал під час фундації 
цього товариства становив 5 933 злотих ринзьких 82 центи. Згідно статуту серед членів 
Товариства обиралася дирекція [30, 5421]. У 1877 р. у Товаристві вже нараховувалося 
277 членів, а загальний обіг коштів становив 141 167 злотих ринзьких [31, 694–695].

У 1884 р. «Авансове Товариство» нараховувало 749 членів, які володіли акціями на 
суму 19 047 зл. 53 корони, а резервний фундуш становив 2 944 зл. 12 корон. Цього року 
чистий прибуток дорівнював 7 024 зл. 88 корон, позики – 16 630 зл. 47 корон, а загальна 
сума виділених позик складала 537 236 зл. 94 корони, при цьому загальний грошовий 
обіг дорівнював сумі 1 542 568 зл. 58 корон [32, 710–711]. 

11 січня 1884 р. «Авансове товариство» підписало договір із Крайовим банком Ко-
ролівства Галичини та Лодомерії з Великим Краківським князівством, і виступало у 
ролі його виконавчого органу на теренах Дрогобиччини. У 1900 р. до числа дирекції 
«Авансового товариства» в Дрогобичі входили: д-р Віктор Леховський, Іґнацій Вєж-
бицький і Ян Нєвядомський. В цей же час комісаром працював граф Юліуш Бєльський, 
а заступником д-р Юліан Кміцикевич. Так, лише за 1900 р. загальний оборот касових 
операцій «Авансового товариства» складало суму 260 191 корону 69 галлерів. Товари-
ство передало для закупівлі у фонд банку 9 векселів на суму 14 800 корон 22 галлери, а 
також 8 есконтових векселів на суму 10 800 корон. Загальна кількість індексованих на 
користь банку векселів за 1900 р. склала у Дрогобичі 140 штук на суму 51 178 корон 66 
галлерів. Відтак загальний прибуток від діяльності «Авансового товариства» складав 
суму 21 400 корон 11 галлерів, а також 11 іпотечних подань (26 600 корон) та 8 іпо-
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течних позик (14 600 корон). В цей час до комітету цензорів «Крайового банку…» від 
імені дрогобицького «Авансового товариства» входив його перший і діючий на той час 
директор д-р Віктор Леховський. Серед іншого, товариство забезпечувало виконавчі 
функції «Крайового банку» на території фінансового округу «Дрогобич-Самбір-Старий 
Самбір» [16, 4, 26–27, 42, 29]. 

Згідно постанови крайового сейму у Львові від 3 червня 1884 р., за підпису крайо-
вого маршалка д-ра Зиблікевича та звітуючого секретаря д-ра Юзефа Верещинського, 
«Крайовий банк» отримав право надавати через дрогобицьке «Авансове товариство» 
іпотечні позики, які поширювалися на Дрогобицький та увесь Турківський повіти [13, 
2, 4].

13 грудня 1895 р. сейм у спеціальному ваучері № 1 від грудня 1895 р. докоряв «Кра-
йовому банку» за недостатню кількість організованих іпотечних сільських кредитів та 
договорів, зокрема через те, що у Дрогобицькому повіті цим мало б займатися «Аван-
сове товариство», яке однак слабо зацікавлене у проведенні додаткових агітацій. Саме 
тому, станом на 31 жовтня 1895 р., у Дрогобичі було зареєстровано лише 18 іпотечних 
позик на селянські ґрунти у сумарному розмірі 18 500 корон. 

15 січня 1890 р. журналісти «Нового Дрогобицького кур’єру» опублікували спеці-
альну статтю з приводу характеру діяльності «Авансового товариства» в Дрогобичі. 
На думку редакції, кожен мешканець Дрогобиччини добре знав, що одним із головних 
фінансових артерій соціально-економічного життя було саме це товариство, яке одно-
часно мало право на обмежену та необмежену відповідальність та поруку. У Дрогобичі 
фінансові успіхи товариства особливо залежали від дирекції, яка у різний час належа-
ла, або до числа людей егоїстичних, самолюбивих та злих, або ж до числа моральних 
та свідомих. Журналістів передовсім цікавило, як правильно позиціонувати діяльність 
одного із найчисельніших за своїм характером товариств міста та повіту, і як воно ви-
конує свою головну статутну візію: «допомога членам власною силою». Такі рефлексії 
публікувалися у зв’язку із майбутнім великим з’їздом членів «Авансового товариства», 
який мав відбутися 19 січня 1890 р., а також із бажанням отримати правдиву інформа-
цію про його діяльність для того, щоб кожен мешканець отримав можливість визна-
чення із поглядом на діяльність фінансистів [4, № 2]. Наприклад, XXVI зібрання членів 
«Авансового товариства» відбулося 22 січня 1899 р. о 15 00 год в залі дрогобицького 
товариства «Сокіл». У порядку денному передбачалося: 1) звіт дирекції з приводу ра-
хунків прибутку та витрат за 1898 р.; 2) доповнення та виступ комісії з контролю за 
діяльністю дирекції за період 1 січня 1898 – 31 грудня 1898; 3) доповідь цієї ж комісії 
щодо питань чистого прибутку; 4) затвердження виборів трьох членів дирекції та за-
ступників згідно § 48 першого артикулу статуту. Також усі рахунки та інвентарі маєтків 
товариства мають бути вивішені на дошках оголошень. Право участі у зібранні мають 
виключно ті члени товариства, котрі сплатили необхідні членські внески відповідно до 
§ 37 третього артикулу статуту [37]. 

Щоправда усім у місті було відомо про неймовірну користь товариства для різних 
соціальних верств. Скажімо, у 1889 р. товариство уклало фінансовий договір із «Това-
риством опіки над бідними дівчатами», згідно котрого на користь бідних було покладе-
но депозит на суму 510 злотих ризьких 93 корони [18, № 7]. 

Були випадки, коли через брак коштів за допомогою зверталися потужні організації. 
З іншого боку, товариство йшло виключно на вигідні проекти, оскільки це не була до-
брочинна організація. Так, 1 листопада 1899 р. друкарня відомого Яна Брося переїхала 
у будинок «Авансового товариства», що знаходився навпроти пекарні Яна Нєвядом-
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ського (можливо по вул. Війтівська гора, до моменту будови будинку навпроти костьо-
лу знаходилася перша резиденція товариства) [19]. Певний час товариство допомагало 
багатьом культурним проектам, зокрема реставрації дрогобицького костьолу у 1880-х 
рр. та у 1905 р. за ініціативи Яна Нєвядомського. 

Принаймні від 1891 р. дрогобицьке «Авансове Товариство» входило до «Союзу 
прибуткових та господарських Товариств у Львові», на чолі котрого тоді стояв відо-
мий бізнесмен та фінансист Станіслав Щепановський (1846 – †1900), який був одним 
із ключових фундаторів нафтової справи серед польського капіталу у «Східницькій 
Каліфорнії». В цей час дрогобицьким «Авансовим товариством» керував д-р медици-
ни Віктор Леховський. У своєму звіті директор доповідав, що цього року фінансовий 
клімат був настільки вдалим, що для «Товариства Народного дому» в Цешині дрого-
бицьке товариство змогло із легкістю виділити на квотах ставку у розмірі 100 злотих. 
Зауважимо, що дрогобицький кредитор В. Леховський належав до числа пожиттєвих 
членів та делегатів цешиського товариства, а серед звичайних членів з «Авансового 
товариства» Дрогобича сюди входили: пани Ц. Алербах та Юзеф Ашер, паровізник Ян 
Баторович, пани Берлін та Гершдорфери, лікар д-р Берман, Тадеуш Бохнєвич, Кароль 
Хріст, урядник копальні Марцелій Дускерт, Г. Ґарфункель, інженер Казимир Ґенсьо-
ровський, слюсар Марек Ґінтер, Мозес Ґаттесманн, Соломон Ґрад, професор гімназії 
Казимир Ґрюнберґ, Арон Гауптман, Філіп Гайль, Ф. Гуняк, лікар Ігнацій Яновський, 
Енґельберт Янушке, Ісак Єґер, суддя Кароль Кавецький, професор Кароль Кобєрський, 
Людвік Коцяба, Й. Колінко, професор гімназії Зиґмунд Кюстман, Юзеф Ліхтенштайн, 
швець Ян Лобос, Ян Лушковський, Гіполіт Матукєвич, професор гімназії Станіслав 
Матвій, М. Метзґер, швець Антоній Наконечний, власник нерухомостей Ян Нєвядом-
ський (пекар та політик), Юзеф Обаза, профсеор гімназії Антоній Падо, Юзеф Піллар, 
коваль Віктор Поплавський, Юда Шайнфельд, Кароль Сладек, професор гімназії Анто-
ній Стефанович, Мозес Штольц, Сімхе Штольц, контролер дрогобицького «Авансового 
товариства» Кароль Шуфа, Юзеф Шварц, Соломон Тайх, В. Терлецький, Якуб Трауґот, 
Адольф Вальдманн, професор гімназії д-р Мєчислав Вармський, Генрик Вайдліх, Лео-
нард Вишневський та адвокат д-р Владислав Вольський [29, 3, 6–8]. 

Як бачимо, до числа дрогобицьких членів «Авансового товариства» входили пред-
ставники найрізноманітніших сфер діяльності, що забезпечувало розвиток програм, як 
у сфері дрібного бізнесу та ремесла, так і в культурно-просвітницьких проектах. До 
1892 р. число членів товариства зросло до 993 осіб, а загальний грошовий обіг за цей 
рік становив 1 210 807 злотих 2 корони [33, 838–839]. 

В часи керівництва «Авансовим товариством» дрогобицьким пекарем та промис-
ловцем, а згодом бургомістром Яно Нєвядомським товариство набуло свого найвищого 
розквіту. Ще 1 листопада 1870 р. Я. Нєвядомський вирушив до дрогобичанина Франці-
шека Пфлянцена, у якого своїм коштом побудував п’єц і впорядкував пекарню. У 1875 
р. пекар купує в Дрогобичі приватну садибу у Францішки Криницької та Францішки 
Ножанської. За словами Я. Нєвядомського, садиба була настільки запущеною, що йому 
було потрібно багато часу та коштів аби впорядкувати будинок. Від 1876 р., коли пекар 
разом із сім’єю почав жити у власному будинку, його справи почали рухатися краще, 
як говорив Я. Нєвядомський «я почав підноситися в гору» [17]. Десь у кінці 70-х рр. 
ХІХ ст. Я. Нєвядомський долучився до будівництва «Авансового Товариства» (сьогодні 
центральне відділення Ощадбанку), де після фінансових офшорів Ф. Пфлянцера зму-
шений був обійняти уряд директора. Рятуючи з усіх сил інституцію від боргів, Я. Нє-
вядомський перетворив її на найбільш стабільну фінансову структуру міста. За це у 
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1898 р. колектив «Авансового Товариства» організував на честь Я. Нєвядомського уро-
чистості на честь його 25-го ювілею, яко директора. Врешті повага до його постаті, як 
до лояльного до всіх директора простежується на різних сторінках його біографії. Так, 
24 лютого 1901 р. редакція газети «Самбірсько-Дрогобицький тиждень», висловлюючи 
щирий жаль з приводу смерті матері Я. Нєвядомського Марії з Сайкевичів Нєвядом-
ської (†12.02.1901 р.) зауважили про те, що постать директора «Авансового товариства» 
в середовищі різних соціальних станів є глибоко шанованою [35]. Вважалося, що саме 
Я. Нєвядомський врятував кредитну традицію міста від наслідків світової економічної 
кризи 1905 р. 

У лютому 1902 р. адміністрація Я. Нєвядомського підтримала проект із доброчин-
ної допомоги на користь чайного кафе для убогих дітей міста Дрогобича. Відтак було 
внесено початкову суму у розмірі 50 корон, поряд із внесками аптекаря Сафріна [26]. 
У 1906 р. сума внесків товариства зросла, адже діяло дві окремі ощадні книжки, одна 
на суму – 175 корон 84 галлера, а друга – на 600 корон [35]. Зауважимо, що до проекту 
у 1902 р. також долучилася і «Ощадна Каса» Дрогобича, яка ще в листопаді 1901 р. 
внесла готівкою 100 корон, поряд із панами Ґавронським (2 корони), Матукевичем (5 
корон), Антоном Абрамовичем (5 корон), паном Шиманським (2 корони), Марґулесом 
(2 корони) та ін. [23] 

31 травня 1905 р. на сторінках «Самбірсько-Дрогобицького тижня» було опубліко-
вано спеціальну статтю, присвячену «25-літній діяльності» першого директора «Аван-
сового товариства» д-ра Віктора Леховського. Святкування ювілею проходило за іні-
ціативи бургомістра Яна Нєвядомського і Теофіла Яблонського. Спочатку відбулася 
родинна урочистість, після чого в супроводі маніфестуючих та поряд із усіма членами 
наглядовою ради і дирекції «Авансового товариства» В. Леховський попрямував до 
будинку каси товариства, яке давно заклав у Дрогобичі ювіляр. Його також супрово-
джували делегати Товариства «Сокіл», «Польської бурси», «Охоронки», промислової 
школи і «Союзу товариств у Львові». Отже, по обіді в супроводі гостей та музичного 
оркестру ювіляр увійшов до каси, де зібралися усі гості. Першим від імені громади 
привітав ювіляра пан Яблонський, який вітаючи одночасно вручив йому пергаментний 
диплом із актом фундації стипендії імені ювіляра д-ра В. Леховського, що започаткува-
ло ще одну цікаву традицію в історії міста, а його ім’я ввійшло у історію на довгий час. 
Сума цієї фундації становила 10 000 корон і мала серйозний авторитет в майбутньому. 
Стипендією із відсотків цієї фундації ювіляр отримав право до кінця свого життя роз-
поряджатися на власний розсуд. Врешті ця фундація обґрунтовувалася численними за-
слугами довголітнього директора товариства перед різними соціальними категоріями 
населення краю. Після цього діти з «Охоронки» вручили В. Леховському квіти. У залі 
було розкладено столи у формі підкови, які були прикрашені квітами, а по центрі стояв 
портрет ювіляра із написом «1880 – 1905». Під час промов зачитувалися листування із 
інших повітів і навіть з-за кордону [24]. 

Після ювілею В. Леховський продовжив активну участь у розвитку товариства, зо-
крема на рівні закордонних домовленостей та програм. Так, у першій половині листо-
пада 1905 р. перший директор дрогобицького товариства був делегований на масштаб-
ний з’їзд делегатів прибуткових та господарських товариств Королівства Галичини та 
Лодомерії, який відбувався у Кракові. Серед багатьох делегатів окрему доповідь мав 
і дрогобичанин В. Леховський, який представляв «Авансове товариство». У доповіді 
автор розповів присутнім про ситуацію із кредитною системою у краю, а також про 
перспективи її розвитку в майбутньому. Було наведено конкретні непривабливі цифри. 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ëàçîðàê Á. «Àâàíñîâå òîâàðèñòâî» ì±ñòà Äðîãîáè÷à...

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

Так, за його спостереженнями, лише від іпотечних позик та відсотків від векселів Га-
личина платить в середньому по 88 600 000 корон щорічно, а це припадає по 4 грошей 
на душу кожного щоденно. В. Леховський розкритикував легковажність, яка побутує 
серед фінансових інституцій краю, позаяк це може завести Галичину у боргову кабалу в 
цілому. Найбільш згубним, на його думку, був кредит «на внесок», який часто витрачав-
ся на зовсім непотрібні речі. Тому тема раціоналізації кредитних систем та скорочення 
заборгованості в Галичині мала бути основною складовою нових фінансових реформ 
для блага жителів. Тему підтримав у своїй доповіді і скарбовий інспектор пан Ніклас, 
який назвав серйозну цифру по заборгованості серед урядників краю, яка становила 
суму 14 000 000 корон, тобто кожен урядник на «теперішній день вже з’їв свої заробкові 
дотації на 2 а то й 3 роки уперед». Таким чином, бюрократичний апарат випередив по 
зарплаті свій час. Загальна цифра боргів урядництва Галичини доходила до 20 000 000 
корон. На засіданні в кінцевому випадку було вирішено, що ключову роль у стабілізації 
ситуації може відіграти «Союзний банк» («Bank związkowy»). Рішення заїзду було від-
правлено до Львова для розгляду на спеціальній комісії під головуванням пан Бала [39].

24 березня 1910 р. адміністрація «Авансового товариства» на честь 70-літнього юві-
лею свого директора Я. Нєвядомського упорядкувала для нього рукописний фотоальбом у 
шкіряній оправі із дорогими оздобленнями його власної абревіатури «J.N.», а також абре-
віатури товариства «T.Z.» [34]. Окрім власної фотографії свого директора альбом містив 
фото усіх урядників «Кредитного товариства», серед яких був і д-р медицини Броніслав 
Козловський. Зауважимо, що окрім вдалої політичної кар’єри своєму авторитетові Я. Нє-
вядомський заслужив завдяки особистому характеру, адже він завжди рівноцінно і спра-
ведливо лобіював інтереси різних національних громад та соціальних категорій. Врешті 
він мав значний досвід у веденні фінансових справ, адже усе життя утримував власну 
пекарську справу, через що у 1888 р. був обраний на посаду цехмайстра товариства дро-
гобицьких майстрів № 4 «Grupa IV. samoistnych rękodzielników miasta Drohobycza», до 
якого входили пекарі, м’ясники, кондитери та ін. [22] Врешті постаті цього непересічного 
дрогобичанина ми присвятили кілька років спеціальних досліджень [5; 6; 7].

У зв’язку із загостренням політичних дискурсів стосовно війни, жителі нафтового 
краю цікавилися, чи буде Німеччина, як союзник Австро-Угорщини дотримуватися сво-
їх обов’язків в разі вторгнення Росії в Сх. Галичину, адже, як відомо, апетити Російсько-
го імператорського банку на місцеві родовища ніколи не приховувалися [27]. Тому у 
період Першої Світової війни діяльність австрійських банків була частково паралізова-
на, позаяк упродовж вересня 1914 – травня 1915 р. російська окупаційна адміністрація 
закрила усі банківські інституції, а замість них почала створювати систему монополії 
російського банку, яка мала б організовуватися на ґрунті «Селянського банку». До по-
чатку нового 1915 р. російська адміністрація також зобов’язала колишні «Іпотечний», 
«Краєвий» та «Промисловий» банки разом із їх філіями виплачувати заробітну плату 
російській адміністрації в Галичині. Так, за період січня, лютого та березня 1915 р. було 
виділено загальну суму 2 100 000 корон, з яких 600 000 давали міста, а решта спільна 
казна трьох банків [3, 173, 396]. 

Найбільш відчутною потреба відкриття російського банку виявилася на початку 
1915 р., адже в умовах війни польове казначейство не справлялося із завданнями. З цією 
метою 14 квітня у Львові, Стрию та Дрогобичі було відкрито відділення та контори 
найбільшого банку Росії – «Російсько-Азіатського банку» з центром у Петрограді. Його 
керівництво вимагало здійснювати найрізноманітніші операції, адже його капітал скла-
дав 45 000 000 рублів і 10 000 000 резерву, а також численні відділення у Росії, Китаї, 
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Індії, Японії, Франції і Англії (близько 120-ти) і мав безпосередні виходи на світову 
торгівлю. Перше відділення цього банку було відкрито у Львові по вул. Карла Людвіга, 
1 [3, 173, 396; 2; 8, 513; 9]. 

У наступному міжвоєнному періоді (принаймні упродовж 1925 – 1939 рр.) у при-
міщенні давнього «Авансового товариства» діяв «Банк крайового господарства» («Bank 
Gospodarstwa krajowego»), це й надалі була адреса на площі Бартоломея. Зауважимо, 
що в радянський час у давньому фінансовому приміщенні продовжувала діяти банків-
ська інституція «Ощадна Каса», яку із настанням Незалежності України перейменували 
на «Ощадбанк». Сьогодні у цьому ж будинку традицію фінансово-кредитних операцій 
успішно продовжує директор дрогобицької філії «Ощадного банку» (сьогодні площа 
Замкова Гора, 3), випускник Дрогобицького державного педагогічного університету й 
перспективний банкір Володимир Бараняк.

Висновки. Таким чином, за всю свою історію дана будівля давнього «Авансового то-
вариства» не змінила свого цільового призначення, виконуючи й сьогодні свою головну чи 
традиційну функцію, пов’язану із оберіганням людських коштів, прибутком, а також най-
різноманітнішими кредитними програмами сприянню бізнесу та культурно-освітніх про-
грам, які здійснює «Ощадбанк». За всю свою історію впродовж 1874 – 1914 рр. «Авансове 
товариство» здійснило чимало міських проектів, пов’язаних із розвитком інфраструктури, 
освітою, доброчинністю, підтримкою дрібного бізнесу та нафтової промисловості, і що 
найважливіше, було замкнутим середовищем майже тисячі членів організації та їх родин. 
З іншого боку, понад столітня традиція ведення фінансових справ у одному і тому ж бан-
ківському приміщенні сьогодні все ж утілює надію на сповнення заповітної мрії кожного 
клієнта, у якій гроші є благом, лише тоді коли вони служать людині, а не навпаки.
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ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 
ГАЛИЧИНИ: НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється економічне становище Галичини в 
часі діяльності тимчасового військового генерал-губернаторства. Досліджено характер та 
зміст економічної діяльності російської окупаційної влади, політику щодо мирного населення 
краю, проблеми у промисловій сфері, занепад сільського господарства. Перспектива інтегра-
ції Галичини в Російську імперію спонукала окупаційну владу відновити діяльність промислових 
підприємств,особливе значення мали стратегічні галузі промисловості регіону – нафтоперероб-
на, соляна, буровугільна та лісова.

Ключові слова: Перша світова війна, військове генерал-губернаторство, економіка, промис-
ловість, Галичина, Росія, Австро-Угорщина, окупація.

Літ. 23.
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Ph.D in History, Associate Professor of World History Departament, 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
(Ukraine, Drohobych) Loz_iryna@mail.ru

TEMPORARY MILITARI GOVERNOR-GENERAL 
OF GALICIA: ECONOMIC POLICIES

On the basis of archival material the economic situation of Galicia at the time of the temporary mili-
tary governor-generalship is shown. The article researches the nature and content of economic activities 
of the Russian occupation authorities, civilian policy of the region, the problems in the industrial sector, 
the decline of agriculture. 

The prospect of Galicia integration into the Russian Empire induced occupation authorities to reacti-
vate the industry, and their attention was paid to particularly important strategic industries in the region, 
such as oil refi ning, salt, brown coal and wood industries

It is proved that in a wartime Russian occupation authorities were trying to stabilize the situation in 
agriculture, industry, transport, food, fi nancial and other sectors in the sphere of socio-economic policy. 
However, because of defeats of the Russian army in 1915 the region has suffered numerous requisitions of 
property, destruction of important industrial projects.

In general, attempts to organize economic life of the region had not clear vision and solution, they 
were built to meet the urgent need of both military and civilian communities and did not bring any real 
profi ts to Russian treasury.

Key words: World War I, the military Governor-General, economy, industry, Galicia, Russia, Aus-
tria-Hungary, occupation.
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ВРЕМЕННОЕ ВОЕННОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 
ГАЛИЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В статье на основе архивных материалов освещается экономическое положение Галиции 
во время деятельности временного военного генерал-губернаторства. Исследовано характер и 
содержание экономической деятельности российской оккупационной власти, политику в отно-
шении мирного населения края, проблемы в промышленной сфере, упадок сельского хозяйства. 
Перспектива интеграции Галиции в Российскую империю побудила оккупационные власти во-
зобновить деятельность промышленных предприятий, особое значение имели стратегические 
отрасли промышленности региона – нефтеперерабатывающая, соляная, буроугольная и лесная.

Ключевые слова: Первая мировая война, военное генерал-губернаторство, промышленность, 
экономика, Галиция, Россия, Австро-Венгрия, оккупация.

Лит. 23.

Постановка проблеми. Обов’язковою складовою ґрунтовного вивчення феномену 
Першої світової війни, що дозволяє скласти комплексне уявлення про цю глобальну по-
дію світової історії, є політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині 
у 1914 – 1917 рр. Вивчення діяльності органів російської влади у Галичині обумовлено 
необхідністю з’ясування змісту та принципів її побудови, відношенням до головних 
політичних чинників у краї в роки російської окупації. Питання є складним і з точки 
зору його висвітлення та оцінок, як в українській, так і в зарубіжній історіографії, пе-
редовсім в російській.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема Перша світова війна і Східна Га-
личина продовжує бути об’єктом наукових досліджень. Окремі аспекти цієї проблеми 
висвітлені у багатьох наукових виданнях, а також у спеціальних статтях. 

Українська історіографія має значні здобутки у розробці різних політичних проблем 
періоду Першої світової війни. Сучасні українські історики О. Реєнт [22; 23], М. Литвин 
[7], І. Патер [15], І. Кучера [5], О. Мазур [11], Р. Берест [4], І. Баран [2] в опублікованих 
працях загалом об’єктивно відтворили картину суспільно-політичних та соціально-еко-
номічних процесів у Східній Галичині в 1914 – 1917 рр.

З наведеного огляду історіографії можемо зробити висновки, що ряд питань є не-
достатньо вивчені. Зокрема, політика австрійської та російської влади щодо мирного 
населення, руйнації у промисловій сфері та занепад сільського господарства.

Мета статті. Зважаючи на актуальність та недостатню висвітленість проблеми, ми 
залучаючи широке коло архівних та інших джерел, поставили за мету з’ясувати ха-
рактер та зміст економічної діяльності російської окупаційної влади та висвітлити її 
специфіку.

Виклад основного матеріалу. Наказом російського Верховного головнокомандую-
чого від 29 серпня 1914 р. у Галичині було утворено Тимчасове воєнне генерал-губерна-
торство, яке охоплювало територію театру воєнних дій, яку зайняли російські війська в 
Австро-Угорщині. В міру зайняття російськими військами території Австро-Угорщини, 
генерал-губернаторство повинно було поділятися на губернії.

Російський уряд цікавило, в першу чергу, австрійське казенне майно. Після вступу 
російських військ на державну територію Австро-Угорщини це майно по праву війни 
могло бути використаним для Російської імперії. До ряду австрійських казенних дібр 
відносилося: величезний для того часу нафтопереробний завод в Дрогобичі, казенні 
ліси і соляні родовища. Для вивчення питання про їх експлуатацію в Галичину були 
відряджені чиновники міністерства фінансів і Головного управління землевпорядку-
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вання і землеробства. Особлива увага російського уряду була прикута до заводу в 
Дрогобичі.

Нафтові родовища в Галичині були досить значними. Але особливості її законо-
давства про право власності на землю і її надра визначали доволі слабку розробку 
нафтових запасів. Галицькі нафтові родовища простягалися широкою смугою від р. 
Раби (притоки Вісли в Західній Галичині) до р. Черемош (кордон Східної Галичини 
з Буковиною) на протязі приблизно 365 км. Освоєння нафтоносного району в Гали-
чині йшло тільки в декількох пунктах і в світовому добуванні нафти доля Галичини 
складала 5%.

Переробка нафти велася практично за межами Галичини. Хоча формально в Гали-
чині було зосереджено 70% всіх австрійських нафтопереробних заводів, але, а осно-
вному, це були дрібні підприємства.

У 1910 р. було відкрито державний нафтопереробний завод в Дрогобичі, на якому 
перероблялося 54 % нафти, яка видобувалася в усій Австро-Угорщині. До Першої 
світової війни видобуток і переробка нафти були одним з головних дохідних занять 
галицького населення. З нафтопромислами було пов’язане практично все економічне 
життя південної половини Східної Галичини. Організації і регулюванню цієї діяль-
ності крайова і державна австрійська влада надавала значну увагу [17]. 

Відступаючи у вересні 1914 р., австрійці не зачепили нафтовий завод. Але, як 
відмічалося пізніше у звіті представника міністерства торгівлі і промисловості, при 
зайнятті Дрогобицького району російськими військами останнім не було дано ніяких 
вказівок відносно надзвичайної важливості Дрогобицького нафтопереробного заво-
ду. У результаті «вся бухгалтерія і канцелярія заводу були розгромлені, документи 
знищені, цінна лабораторія розгромлена, телеграфна і телефонна сітка заводу і його 
відділень знищені» [14, 5].

Для вивчення на місці питання про подальшу експлуатацію заводу в Галичину 
було відправлено представника гірничого департаменту міністерства торгівлі і про-
мисловості, дійсного статського радника Маяковського. За його оцінкою, на складах 
найбільшого нафтопереробного заводу Галичини знаходилось 10 млн. пудів сирої 
нафти. Марковський вважав, що експлуатація заводу державними засобами нездій-
сненна. Тому він пропонував передати завод в оренду приватним підприємцям під 
контролем з боку російського уряду. Концесію Маяковський пропонував надати до 
кінця 1915 р. [20].

Пропозиція Марковського обговорювалася 14 жовтня 1914 р. Для цього генерал-
губернатор зібрав у Львові нараду з представників місцевої адміністрації і відправ-
лених у Галичину чиновників міністерства фінансів і міністерства торгівлі і промис-
ловості. Ніяких конкретних рішень нарада не прийняла. Пропозиція Маяковського 
викликала категоричні заперечення з боку міністра фінансів і начальника штабу 
Верховного головнокомандуючого. З цього приводу міністр фінансів звернувся до 
І. Л. Горемикіна. 28 жовтня 1914 р. він писав, що Дрогобицький завод – «не рядове 
промислове підприємство, запаси нафти в його складах не випадковий наявний запас 
такого підприємства, а матеріальний фонд для регулювання всього нафтового вироб-
ництва» [18]. Міністр фінансів відзначав, що нафтова промисловість є тією галуззю, 
діяльність якої необхідно регулювати. Значні запаси нафти Дрогобицького заводу, їх 
швидка переробка (а міністр фінансів справедливо заявив, що саме цим займуться 
приватні підприємці) і випуск на ринок без попереднього вивчення стану нафтової 
промисловості в Галичині можуть порушити економічну рівновагу. Він також відмі-
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чав, що приватні нафтові заводи в Галичині не працюють, оскільки немає офіційного 
дозволу російської адміністрації на відновлення їх діяльності. При таких умовах ре-
алізація пропозиції Маяковського може привести лише до монополізації в приватних 
руках переробки нафти і торгівлі нафтовими продуктами, що може дезорганізувати 
основний промисел населення, коли замість цілого ряду нафтоперегінних заводів за-
лишиться один завод-монополіст. Нова адміністрація може постати ще перед однією 
проблемою – проблемою зайнятості місцевих жителів.

Міністр фінансів також нагадав Горемикіну, що в нафтовій промисловості Гали-
чини значна частка належить іноземному капіталу, в тому числі англійському. Пе-
редача Дрогобицького заводу в оренду і перетворення його у монополіста в такому 
випадку може викликати також небажані дипломатичні ускладнення. Виходячи із ви-
щенаведеного, міністр пропонував спочатку розглянути питання про те, «чи не можна 
запропонувати нам встановлену австрійською владою систему проведення справ на 
цьому заводі і відрядити туди чиновника акцизного нагляду» [18].

У підсумку на основі розпорядження військового генерал-губернатора Галичини 
управління Дрогобицьким заводом було доручено прибулому до генерал-губернатора 
представнику міністерства торгівлі і промисловості Остроградському. Він повинен 
був дотримуватися в своїй діяльності наступних принципів:

– завод не буде вимагати ніяких державних асигнувань;
– основна увага буде зосереджена на роботах з постачання необхідним паливом 

залізниць Галичини;
– на заводі будуть працювати представники місцевого населення [14, 7].
Остроградський почав виконувати свої обов’язки в кінці листопада – на початку 

грудня 1915 р. Він здійснив спробу відновити роботу заводу і розпочати переробку 
нафти. Але відразу ж зустрівся зі складною проблемою: хоча завод в Дрогобичі від-
носився до числа тих підприємств, на яких була зайнята більша частина місцевого 
населення, робітники відмовлялися повертатися на завод, незважаючи на важкі умови 
життя і ріст цін.

Дрогобич знаходився недалеко від театру воєнних дій, і мирне населення цілком 
обґрунтовано боялося повернення австрійського війська і можливих репресій за під-
тримку росіян. Протягом трьох місяців основна робота на Дрогобицькому заводі була 
зведена до видачі палива для залізниць і деяких підприємств Львова (міського газо-
вого заводу, міського електричного заводу). Тільки в березні 1915 р. Остроградському 
вдалося найняти 200 робітників, які приступили до ремонтних робіт. Завод планува-
лося повністю ввести в експлуатацію у травні 1915 р. Але у зв’язку з австрійським на-
ступом 27 квітня військовий генерал-губернатор отримав наказ головнокомандувача 
Південно-Західного фронту про евакуацію Дрогобицького заводу і знищення держав-
них і приватних заводів і запасів нафти та нафтопродуктів. Нафтові запаси були част-
ково знищені, частково вивезені до Львова, туди ж була евакуйована значна частина 
обладнання заводу.

Не менше уваги урядові кола Російської імперії в 1914 р. приділяли питанню екс-
плуатації лісових багатств Галичини. Значну частину державного майна в Галичині 
складали ліси. Спроба експлуатації лісових багатств Східної Галичини розпочалися 
одразу після приходу російських військ. Російській адміністрації треба було зберег-
ти устаткування лісопильних заводів і вузькоколійних доріг для перевезення лісу, а 
також організувати використання лісоматеріалів для потреб військових і місцевого 
населення. Для вирішення цих питань потрібні були спеціалісти, і Г. О. Бобринський 
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звернувся в Головне управління землевпорядкування і землеробства з проханням 
відрядити до Галичини відповідних спеціалістів. У розпорядження генерал-губер-
натора прибули три спеціалісти – начальник уфимського управління землеробства і 
державного майна, дійсний статський радник Д. В. Родзевич, лісничий 1-го розряду 
Тамбовської губернії кадетський асесор Наумов і помічник виконроба І. Л. Волков. 
1 жовтня 1914 р. вони прибули у Львів. Відряджені чиновники передбачали організу-
вати управління державними лісами в Галичині, а по можливості налагодити їх екс-
плуатацію і отримання прибутку.

З початку було зрозуміло, що трьох осіб (пізніше було відряджені ще двоє) зама-
ло для того, щоб організувати управління і використання державних лісів Галичини. 
Тому намагалися використати місцеві сили. У Львові залишилося місцеве управління 
державним майном і значна частина чиновників на чолі з головним директором Марі-
аном Малачинським. Збереглася й документація. Але властиво ліси, які слід було ви-
користовувати, знаходилися в зоні бойових дій. Тому головна увага була зосереджена 
на охороні лісів і постачанні військових і міського населення паливом.

Декілька осіб, відряджені з Росії, зрозуміло не могли виконати цих скромних за-
вдань. Д. В. Родзевич розробив положення і штати майбутнього управління держав-
ним майном Галичини. Але й пропоновані штати були далекими від тих, що були до 
війни. Склад нової адміністрації був меншим від попередньої на 20 %. А в реальності, 
ще меншим.

Перше, що необхідно було зробити, це вивчити склади дров і знайти паливо для 
Львова. Виявилося, що існуючі там запаси дров витрачаються без всякого обліку. Піс-
ля приходу російських військ австрійська адміністрація на складах дров була усунута 
від виконання своїх обов’язків. Її замінили російські військові, які почали видава-
ти дрова і лісові матеріали зі складів без всякого обліку і безкоштовно. До цього ж 
ця практика поширювалась як на війська, так і на місцевих жителів. Спочатку пред-
ставники Головного управління землевпорядництва вирішили надавати паливо без-
коштовно, але за письмовими вимогами військових частин. Пізніше склади дров були 
передані в управління військового генерал-губернатора.

У листопаді 1914 р. питання про паливо стало одним з найважливіших. Різні уста-
нови Львова, військові постійно зверталися до Г. О. Бобринського з проханнями про 
надання дров. Було встановлено наступний порядок постачання державними дровами: 
в першу чергу здійснювалося постачання військових частин розташованих у Львові, в 
другу – організації Червоного Хреста і в третю – населення Львова. Відмінили безко-
штовне надання дров для всіх організацій та установ. Планували відправити у Львів 
12288,7 куб. саженів дров і отримати чистого прибутку 153607 руб. Від планового 
об’єму постачання було відправлено лише 10,3% у зв’язку з браком вагонів [3, 101].

У січні-лютому 1915 р. представники російської адміністрації у Львові не отри-
мали жодного вагону, і організоване постачання дров у місто було призупинено. Про 
будь який прибуток від цієї справи й мови не могло бути. До того ж, установи, які 
постачалися дровами, як і в попередній час за них не платили.

Крім організації використання майна австрійської казни, перед російською вла-
дою постало також завдання визначення основних напрямків економічної політики 
в краї. Перспектива приєднання Східної Галичини до Російської імперії заставляла 
задуматись про серйозні питання розвитку даної території. Для вивчення економіки 
краю в цілому була створена міжвідомча комісія для характеристики фінансово-еко-
номічного стану Галичини.
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Одним з найбільш важливих для місцевого населення було аграрне питання. Ви-
вчення стану селянських господарств займався член комісії, ревізор Головного управ-
ління землеробства і землекористування О. О. Кофод. Він дійшов висновку, що се-
лянські землеволодіння знаходяться в жалюгідному стані із-за невеликих розмірів (не 
більше 3-х десятин на душу). Кофод відзначив, що у випадку закріплення Галичини 
за Росією перед землеробським відомством буде значна робота по влаштуванню се-
лянських господарств [8].

Основні заходи на думку Кофода, повинні бути спрямовані на купівлю через відді-
лення Селянського банку земель у поміщиків і євреїв й передачу їх селянам. Позицію 
Кофода поділяли далеко не всі члени комісії. Деякі вважали, що ці заходи не дадуть 
бажаних результатів у зв’язку з місцевими особливостями. Вони полягали в наступ-
ному: по-перше, в Галичині були відсутні державні землі, які можна було б додатково 
використати для розширення селянських наділів; по-друге, у Східній Галичині 260 
тис. селянських господарств мали лише по 2 га землі, тоді як для більш-менш нор-
мального ведення господарства необхідно було хоча б 5 га, тобто очевидною була 
необхідність збільшення селянських господарств хоча б у два рази; по-третє, ціни 
на землю в Галичині не відповідали її дохідності; оскільки вони були дуже високи-
ми саме через безземелля (1 га землі у перерахунку на російські рублі коштував 600 
руб.). Саме тому, скуповування земель через Селянський банк окремі члени комісії 
вважали недостатнім і пропонували вирішити питання про переселення сільського 
населення на сибірські землі [9].

Восени 1914 р. також було здійснено спробу провести оподаткування населення 
Галичини. Але вже у жовтні 1914 р. було очевидним, що цивільне населення розорене 
війною. «В усьому краї торгово-промислове життя затихло, фабрики і заводи припи-
нили свою діяльність, значні капітали були вивезені банками і заможною частиною 
населення вглиб Австрії. У більших населених пунктах нагромадилась значна кіль-
кість осіб, існування яких підтримується тільки доброчинною допомогою» – зазна-
чалося у звіті генерал-губернатора Бобринського [12].

Тому вирішено було розпочати збір податків у Львові і Тернопільській губернії, де 
становище населення було дещо кращим, ніж в інших районах. Міністерство фінансів 
відповідно приступило до вироблення тимчасового положення про податки в Гали-
чині і порядок їх збирання. Але цей проект, як і спроби організувати збір прямих по-
датків, фактично реалізувати не вдалося у зв’язку з відсутністю відповідних установ 
і чиновників. Недостатня кількість кадрів виявилася і в цьому питанні. Також було 
зроблено спробу збирання непрямих податків за рахунок використання австрійських 
державних монополій – тютюнової і соляної.

 Тютюнова монополія в Австрії була джерелом великих державних доходів. У за-
йнятих районах Галичини знаходилося чотири тютюнові фабрики, але тільки одна з 
них не була пошкоджена в час бойових дій. Питання про відновлення фабрик навіть 
не ставилося. Йшлося лише про реалізацію старих запасів. Соляна монополія також 
давала значні доходи австрійській казні. П’ять державних заводів продовжували пра-
цювати. На думку генерал-губернатора Г. О. Бобринського, російській владі вдалося 
налагодити в Галичині виробництво солі і навіть отримати прибуток [13]. Але в ці-
лому, збір непрямих податків був можливим лише в обмежених рамках, так як осно-
вні предмети оподаткування – спирт, пиво і цукор – не вироблялися. Податки можна 
було отримати лише за рахунок продажу залишків продукції. Спроби місцевої адміні-
страції і міністерства фінансів організувати в Галичині систему оподаткування були 
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негативно оцінені зарубіжною і російською громадськістю, які вважали такі заходи 
передчасними. В цілому, спроби організації економічного життя краю мали досить 
фрагментарний характер, зводилися до задоволення настійних потреб як військових, 
так і місцевого населення і яких-небудь реальних прибутків російській казні не при-
несли.

Злиденне становище значної частини населення Східної Галичини привело до 
того, що російські власті не тільки не змогли забезпечити скільки-небудь реальних 
прибутків для російської казни, але й стали перед необхідністю організувати допо-
могу мирним жителям.

З кінця літа 1914 р. територія Галичини була прифронтовим районом, через який 
постійно проходили російські війська, і населення виявилось перед загрозою масових 
грабежів, реквізицій худоби і т. ін. Вже при вступі російських військ на територію 
Австро-Угорщини командування намагалося відмежувати мирне населення від на-
сильств і грабежів. У наказі по 8-їй армії від 7 серпня О. О. Брусилов, звертаючись 
до офіцерів, писав: «Наказую пояснити нижчим чинам, що ми вступаємо в Галичину, 
хоча яка і складає тепер частину Австро-Угорщини, але це давня російська земля, 
населена головним чином російським же народом... Я висловлюю повну впевненість, 
що ніхто з чинів, які мають честь належати до армії, не дозволить собі ніякого насил-
ля над мирним населенням і не осоромить ім’я російського солдата» [6, 199].

Більш детальні рекомендації щодо поведінки російських військ у Галичині були 
дані Головнокомандувачем Південно-Західним фронтом генерал-ад’ютантом Івано-
вим від 10 серпня 1914 р. У наказі зазначалося, що доброзичливе відношення до на-
селення може виявитися в наступному:

– особливій обережності при реквізиції;
– повазі до місцевих святинь, у зв’язку з чим рекомендується російським солдатам 

відвідування уніатських храмів, а також бажане роздавання населенню хрестиків і 
ікон із Києва і Почаєва;

– засвоєння деяких місцевих російських звичаїв, наприклад, вітання при зустрічі: 
«Слава Ісусу Христу « і відповідь: «Слава на віки» [6, 200].

Але, не дивлячись на зусилля вищого командування, вже з перших днів перебу-
вання російських солдат у Східній Галичині, були відмічені випадки пограбувань 
(особливо цим відзначалися представники козачих частин), утисків місцевого насе-
лення. Не дивлячись на накази Брусилова, пограбування не припинялися. Місцеві жи-
телі намагалися подавати скарги цивільним властям. Потік скарг був доволі великим 
і 24 листопада 1914 р. військовий генерал губернатор Г. О. Бобринський опублікував 
спеціальне звернення до населення. У зверненні вказувалося: «У зв’язку з поступлен-
ням до мене скарг від місцевих власників і селян на матеріальні збитки, вчинені їм 
похідними російськими частинами і командами, оголошую до загального відома, що 
всі скарги і претензії від приватних осіб, матеріально втративши від незаконних дій 
військових частин або внаслідок несплати грошей за взяті у них для потреб армії 
продукти чи матеріали, будуть своєчасно розглянуті особливо для цього призначеною 
комісією « [10]. У підсумку, доволі складно говорити про реальні масштаби реалізації 
фуражу і продуктів, так як кожна сторона рахувала себе справедливою і намагалася 
перебільшити злочини іншої.

Один із чиновників російського міністерства закордонних справ, який відвідав 
Галичину у вересні, описав про те, як виглядала ця територія восени 1914 р. Він від-
значав, що «нерідко видно ознаки пограбувань», але, на його думку, пограбуванням 
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займалися не стільки російські війська, скільки саме місцеве населення, «яке нічим не 
можна було втримати від нападів на будинки євреїв і поміщиків» [1].

Антиурядова російська періодична преса намагалася подати насильства над міс-
цевим населенням як масове явище. У наказах Брусилова від 11 серпня, 9 вересня, 
16 листопада 1914 р. з приводу пограбувань вказувалося як на окремі випадки, які 
сприймаються як загальне явище. Хоча окремі факти, дійсно, свідчили про те, що 
російські солдати по відношенню до населення Галичини не завжди дотримувалися 
строгої дисципліни. Необхідно також зауважити, що крім російських солдат, на цій же 
території залишалися переховані в лісах австрійські солдати, які здійснювали ночами 
набіги на місцеве населення і т.ін. [19].

Крім питань пов’язаних із захистом мирних жителів, вже восени 1914 р. з’явилися 
і інші завдання. Головним у 1914 – 1915 рр. стали: організація продовольчої допомо-
ги, підтримка селянських господарств в час весняного сіву 1915 р. і створення при-
тулків для дітей-сиріт.

Вже у вересні 1914 р. у Львові був створений міський продовольчий благодійний 
комітет під керівництвом генерал-майора Ейхе. Комітет займався розподілом про-
дуктових запасів у місті і допомогою найбіднішому населенню. Постачання Львова 
продуктами йшло від регіонів Галичини, звідки надходили, в основному, зерно, так і 
з російських губерній. Комітет підписував контракти із постачальниками продуктів, 
організовував їх довіз до Львова залізницею і гужовим транспортом. Комітет також 
займався доброчинністю. Восени 1914 р. у Львові нараховувалось понад 25 тис. сі-
мей, які залишились без засобів до існування. Надзвичайно важким було становище 
службовців приватних та урядових установ. Тільки в одному Львові нараховувалося 
близько 12 тис. сімей австрійських чиновників. Становище тієї частини населення 
приковувало увагу львівської міської влади. Львівський магістрат запропонував за-
платити чиновникам заробітну плату за три місяці. Консорціум місцевих банків в 
свою чергу запропонував для цієї мети понад 1 млн. 350 тис. крон, якщо російський 
уряд дасть запевнення підняти питання про повернення банкам цієї суми при підпи-
санні мирного договору з Австро-Угорщиною. Питання обговорювалось російським 
МЗС, було доведено до відома імператора, і 16 грудня 1914 р. Микола ІІ погодився на 
такий спосіб підтримки австрійських чиновників.

Крім австрійських чиновників у Львові також знаходилися без засобів до існу-
вання біженці із прифронтових районів, число яких постійно збільшувалося. Для них 
львівський продовольчий благодійний комітет відкрив їдальні (до квітня 1915 р. ді-
яло 83 їдальні), організовував допомогу продуктами і грішми. Тільки в жовтні 1914 
р. було виділено близько 15 тис. свідоцтв на отримання безкоштовної допомоги. До 
весни 1915 р. члени комітету прийшли до висновку про те, що становище в місті 
покращилося, що найбідніше населення міста може знайти собі роботу і зменшили 
розміри допомоги.

Весною 1915 р. центром уваги російських властей стало сільське населення. Якщо 
в містах становище, дійсно, дещо стабілізувалося, то село встало перед цілою низкою 
проблем у зв’язку з початком посівної кампанії. Не вистачало посівного матеріалу, ро-
бочої худоби і ін. Благодійної допомоги було явно замало, і з лютого 1915 р. цими пи-
таннями став займатися генерал-губернатор. Відділ очолив спочатку генерал-майор 
Добронравов, потім В. О. Бобринський. Російське міністерство внутрішніх справ ви-
ділило 11 млн. руб. на надання допомоги на посівну кампанію населенню Галичини. 
Безпосередню закупівлю посівного зерна Головне управління землевпорядкування і 
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землеробства доручило обласному комітету земств південно-західних губерній. Ко-
мітет до початку посівної зерно не надав, і закупівлі почав проводити продовольчий 
відділ генерал-губернаторства, але вже із запізненням. Тільки з 18 квітня 1915 р. в 
Галичину почало прибувати зерно від комітету південно-західних земств. Всього в 
Галичину передбачалось відправити 449715 пудів зерна. Реально прибуло посівного 
зерна 166549 пудів. Частина посівного зерна була знищена прямо на складах при від-
ступі російських військ.

Населенню зерно продавалося безпосередньо зі складів за гроші, або через по-
зику до 1 березня 1916 р. при умові оплати при купівлі 25% його вартості. Найбідніші 
жителі могли купувати зерно в кредит без завдатку.

У квітні 1915 р. в Галичину з Росії стала поступати робоча худоба, в основному, 
коні, які були в такому поганому стані, що, не дивлячись на пільги при купівлі, селяни 
купували їх крайнє неохоче.

У прифронтових районах благодійні установи (головним чином галицько-росій-
ське товариство) займалися організацією притулків для дітей-сиріт, які в час відступу 
російських військ були вивезені в Росію. Деякими політиками і громадськими діяча-
ми створення таких притулків було оцінено як одна з форм русифікації місцевого 
населення [16, 63]. Але, напевно, саме в цьому випадку члени Галицько-російського 
товариства діяли як представники доброчинної, а не політичної організації. Пред-
ставники товариства працювали у прифронтовій місцевості, організовуючи притулки, 
харчові пункти. У березні 1915 р. один з членів товариства повідомляв у Петроград, 
що він «практикує відкриття харчових пунктів [в] розорених і спалених селах..., злид-
ні страшні. Діти ходять без білизни і чобіт по селах, треба годувати і годувати, щоби 
не розвинулись епідемії... « [21]. Притулки відкривалися, в основному, в містах. На-
приклад, у Львові були притулки на 250 дітей, 50 дівчат, в Станіславові на 100 дітей. 
І все це ще раз свідчить про неоднозначний характер російської політики у Східній 
Галичині.

Висновки. У прифронтовій зоні російське військове генерал-губернаторство здій-
снювало заходи для відновлення економічного життя у краї (Дрогобицький нафто-
переробний завод; казенні ліси та ін.) і створення умов для наповнення російської 
імперської казни податками з ново-приєднаного регіону; здійснювалися заходи для 
забезпечення населення дровами у зимовий період, посівним матеріалом селянських 
господарств, відкрили декілька притулків для дітей; перспектива інтеграції Галичини 
в Російську імперію спонукала окупаційну владу відновити діяльність промислових 
підприємств,особливе значення мали стратегічні галузі промисловості регіону – на-
фтопереробна, соляна, буровугільна та лісова; аграрну реформу намагалися здійсни-
ти за рахунок конфіскацій маєтків польських поміщиків та єврейських власників, які 
підтримували політику Австро-Угорщини;

В цілому, спроби організації економічного життя краю мали досить фрагментар-
ний характер, зводилися до задоволення настійних потреб як військових, так і місце-
вого населення і яких-небудь реальних прибутків російській казні не принесли.
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ЗЕМЛЯХ 1918 – 1919 РР.

У статті проаналізовано наукові студії Д.Паліїва з воєнної історії України ХХ ст., насамперед 
історії легіону Українських січових стрільців, Листопадової революції 1918 р. на західноукраїнських 
землях, участі Галицької армії в українсько-польській війні 1918 – 1919 рр. Доведено, що важливі 
військово-політичні висновки він будує на основі дослідження визвольних змагань 1918 – 1921 рр. По-
казано цінність творчого доробку Д.Паліїва для розвитку вітчизняної військової історичної науки.
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The article analyzes the research works by Dmytro Palìyiv connected with the XX th century mili-
tary history of Ukraine, foremost, with the history of Ukrainian Legion of Sich Rifl emen, the November 
revolution of 1918 on western lands and the participation of Halician army in Polish-Ukrainian war of 
1918 – 1919, national liberation movement. His participation in organization of referent in the works 
of Military Committee in Lviv, describes military activity during the period of WUPR and UPR Armed 
Forces formation 1918 – 1919, efforts were directed on the use of these formation with the purpose of 
propagation of ideas of the Ukrainian emancipating movement. It is proved that he came to important 
military and political conclusions basing on the study of liberation struggle of 1918 – 1921. The value 
of Dmytro Paliyiv’s creative contribution for the development of national military historical science 
is shown. 
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В статье анализируются научные исследования Д. Палиива по военной истории Украины, в 
первую очередь истории легиона Украинских сечевых стрельцов, Ноябрьского восстания 1918 г. 
на западноукраинских землях, участия Галичской армии в украинско-польской войне 1918 – 1919 гг., 
Доказано, что важные военно-политические выводы он строит на основе исследований освободи-
тельных усилий 1918 – 1921 гг. Показана ценность творческого наследия Д.Палиива для развития 
отечественной военной исторической науки.

Ключевые слова: Дмитрий Палиив, легион УСС, Ноябрьская национально-демократическая 
революция, Галичская армия, украинско-польская война, национально-освободительное движение.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Українська військова історична наука постала після визволь-
ної боротьби 1917 – 1921 рр. Саме тоді український політикум сформував перші націо-
нальні (не лише за призовом, але й за духом) військові формування, які у 1918 – 1920 рр. 
стали зав’язком армії ЗУНР і УНР. Власне це військово-політичне середовище дало Укра-
їні сотні старшин, а отже десятки комбатантських організацій та пресових органів, до-
вкола яких згуртовувалися любителі історії, розвивалася українська військово-історична 
думка. В когорті військових істориків України першої половини ХХ ст., услід за М. Оме-
ляновичем-Павленком, В. Петрівим, О. Удовиченком, М. Капустянським, М. Какуріним, 
Л. Шанковським, Д. Микитюком можна сміливо назвати Дмитра Паліїва, творчий доро-
бок якого ще не став предметом спеціального розгляду.

Мета статті – проаналізувати науково-історичні праці Дмитра Паліїва з історії ви-
звольних змагань галицьких українців у 1918 – 1919 рр., визначити його внесок в історіо-
графію визвольних змагань України першої половини ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Науково-мемуарну та публіцистичну спадщину Д. Па-
ліїва можна умовно згрупувати у такі проблемно-тематичні блоки: 

1) історія легіону Українських січових стрільців (1914 – 1918); 
2) Листопадова національно-демократична революція 1918 р.; 
3) Галицька армія, її участь в українсько-польській війні 1918 – 1919 рр.; 
4) український національно-визвольний рух у Польщі міжвоєнного періоду (1921 – 1939); 
5) українська проблема у роки Другої світової війни.
Наприкінці XIX – початку XX ст. національно-визвольний рух у Східній Галичині на-

був нової якості – услід за численними громадсько-культурними і парамілітарними това-
риствами («Просвіта», «Сокіл», «Січ» та ін.) з’явилися перші українські політичні партії, 
які перебрали лідерство цього руху у греко-католицького священицтва. Власне Греко-ка-
толицька церква та її посли у Галицькому сеймі у 60 – 90-х роках XIX століття були іні-
ціаторами більшості національно-патріотичних ініціатив галицьких українців. Отож не 
дивно, що в родинах греко-католицьких парохів виховалося десятки відомих українських 
політиків і військовиків кінця XIX – першої половини XX ст. Серед них був і Дмитро Па-
ліїв – відомий військово-політичний діяч визвольних змагань 20 – 40-х рр. XX ст.

З початком Першої світової війни сімнадцятилітній Д. Паліїв у складі сотні В. Ді-
душка пішов на фронт, брав активну участь у бойових діях в Карпатах. В листопаді 1914 
р. Д. Паліїва відправили до школи запасу в Єгендорфі, яку він закінчив у ранзі підхорун-
жого. У цей час в Росії відбулася Лютнева революція. На початку березня 1917 р. револю-
ційна хвиля охопила Київ. Утворилася Центральна Рада, яка взяла курс на відродження 
державної незалежності України. Її діяльність активізувала національно-визвольний рух 
на західноукраїнських землях.

У вересні у Львові створено таємну старшинську організацію – Військовий комітет 
– у складі поручника І. Рудницького, четарів О. Каравана, Л. Огоновського, хорунжих 
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І. Ватрана, М. Бараника, студента В. Полянського. Згодом до них приєдналися поручник 
Т. Мартинець, поручник Герасимович. 12 жовтня до комітету увійшли делегати від Укра-
їнських січових стрільців: четар доктор В. Старосольський, сотник доктор Н. Гірняк і 
підхорунжий Дмитро Паліїв [3, 52].

 12 жовтня 1918 р. відбулося засідання Військового комітету, про яке Дмитро Паліїв 
згадував: «На засідання йшов я в переконанню, що ЦВК працює, як правдивий штаб, пе-
ред яким таке велетенське завдання. Яке ж було моє здивування, коли я почув теоретичні 
балачки про потребу праці. Я зголосився з пропозицією, що виготовлю на найближче 
засідання проект праці Ц.В.К., на що всі радо погодилися. 14 жовтня ми знову зійшлися 
на засідання. Мій організаційний проект прийнято. Вирішено приступити до фактичної 
організації тих військових частин у Львові, в яких були українці, а край поділено на окру-
ги і вирішено для кожної округи створити Окружну команду» [2, 25].

Важливі військово-політичні висновки Д. Паліїв будує на основі дослідження Ви-
звольних змагань 1914 – 1921 рр. Історичні події, що відбувалися в Україні в зазначений 
період, простежуються вченим у низці публікацій.

Зокрема, у нарисі «Двадцять п’ять літ», що був надрукований у «Календарі «Бать-
ківщина» на 1939 рік», Д. Паліїв аналізує геополітичне становище у Європі напередодні 
Першої світової війни і робить спробу дати соціополітичний аналіз громадської думки 
краю щодо можливої війни та її перебігу [6, 86]. Там же стверджується: галицьке суспіль-
ство надіялося, що війна, можливо, змінить обриси європейських кордонів, а українці зі 
зброєю в руках відродять національну державу [1, 86]. Описує він і реакцію добровольців 
на дозвіл цісаря прийняти до легіону УСС лише 2 тисячі стрільців. «І оце перший раз у 
житті перед нами молодими станула на весь ріст незрозуміла правда: навіть право відда-
вати своє життя – треба виборювати...» – писав Д. Паліїв [6, 87].

На думку Д. Паліїва, восени 1917 р. російська армія вже не була здатна вести повно-
цінну боротьбу, бо чимало полків на Південно-Західному фронті українізувалося. У на-
рисі «У.С.С. на розстайній дорозі. Спомин з-перед 20 літ»: Паліїв докладно аналізує бойо-
вий шлях легіону УСС в Карпатах і на Поділлі, а також реакцію стрілецтва на Російську, 
а згодом Українську національну революції. «За Збручем – кипучий котел. Отце з хаосу 
всеросійської революції поволи виколюються зариси, – о Боже! – Української держави! 
У Києві вже своя влада, своє військо! Мрія, яку леліяли стрільці в 1914 р. ще так несміло 
– здійснюється. А разом з тим простіші стають хребти, зухваліше дивляться очі, ясніші 
стають стрілецькі обличчя» [13, 40].

У листопаді 1916 р. цісар проголосив незалежність Польщі. На початку 1917 р. стало 
очевидним, що Галичина, можливо, буде належати до Польської держави. Серед україн-
ського населення запанувало обурення. «Серед стрілецтва кипіло. І в наших умах зарисо-
вувався вже зовсім виразно другий фронт. Не на Схід проти своїх, але на Захід», – згадує 
Д. Паліїв [11, 14].

Змістовним за конкретно-історичним матеріалом та оригінальним висновком є іс-
торико-мемуарний нарис «Листопадова революція», що вийшов 1929 р. у львівському 
видавництві «Червона Калина». У ньому показано діяльність Центрального військового 
комітету щодо підготовки першолистопадового збройного повстання у Львові та регіоні, 
роль ЦВК у створенні Начальної команди Галицької армії (керівництво, на думку автора, 
було створено запізно) [10, 13].

У публіцистичному нарисі «Перший листопад» в «Ілюстрованому Українському На-
ціональному Календарі на 1928 рік», що вийшов у Перемишлі 1927 р., цю тему порушено 
знову. Нове видання вийшло під егідою тижневика «Український голос». У вищезгаданих 
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публікаціях недавній військовик докладно характеризує політичну й мілітарну ситуацію 
напередодні розпаду Австро-Угорської монархії: «Жовтень 1918 року. Ніхто не знав, що 
принесуть наступні дні і тижні... На основі цісарського маніфесту мали повстати чотири 
національні держави: німецько-австрійська, чеська, південнослов’янська та українська. 
А тому, що справа Галичини була досі не вияснена, то й справа української національної 
держави стояла під знаком запиту» [10, 25].

Дмитро Паліїв вважав Листопадовий чин великим, але тимчасовим політичним успі-
хом галичан. Він визначив причини політичної невдачі (21 – 22 листопада) українців у 
Львові. На його думку, революція відбулася запізно. У другій половині жовтня з Поль-
ського королівства перекинуто до Львова тисячі польських легіонерів і членів різних яв-
них і підпільних військових організацій, які створили кадри для польського повстансько-
го війська, що почало битву за місто. Водночас й політичний провід галицьких українців 
зволікав з повстанням, бо надіявся, що австрійський уряд у Відні добровільно передасть 
владу українцям згідно з маніфестом цісаря Карла від 16 жовтня 1918 р. 20 жовтня на 
площі св. Юра у Львові представники Національної ради оголосили своє рішення твори-
ти Українську державу. Однак чимало українських політиків бачили її майбутнє в складі 
австрійської федерації. У зв’язку з цим Паліїв робить невтішний висновок: «Офіційна 
політика нації спочивала в руках людей австрійської орієнтації» [10, 24]. Цих галицьких 
послів «австрійської орієнтації» Д. Паліїв критикує у вищезгаданих споминах.

Другу причину поразки Дмитро Паліїв вбачав у тому, що через свої великі втрати у 
минулому, легіон УСС був уже заслабий для створення військового центру української 
революції в Австрії. «Можна сміливо твердити, – зазначає автор, – що на горі Лисоні й 
під Потуторами У.С.С. втратили майже весь свій актив, зовсім осиротіли... Листопадовий 
переворот відбувся без стрілецтва, як організації» [13, 41]. І справді, ешелон УСС прибув 
з Чернівців до Львова аж 3 – 4 листопада, коли польські бойовики відбили в українців осно-
вні стратегічні об’єкти – залізничний вокзал, пошту, летовище. Дмитро Паліїв вважав, що 
катастрофічного запізнення легіону до Львова, можна було уникнути, якщо б стрілецтво 
діяло самочинно, без наказу, або й проти наказу (отже революційним шляхом) [3, 140].

Д. Паліїв робить висновок: Західноукраїнська народна республіка була короткочас-
ним державним об’єднанням, оскільки місцевий політичний провід, який складався го-
ловно з інтелігенції, проявив невпевненість і нездатність до соборного державотворення 
в екстремальних умовах війни [13, 42]. Він наголошує, що Листопадова національно-де-
мократична революція не мала провідника, який повів би за собою народ до завершення 
того, що почато так блискуче Першого листопада, Президент Євген Петрушевич і час-
тина Національної ради у переломні листопадові дні була фактично поза революцією, 
у Відні; не пішов із відступаючим урядом ЗУНР наприкінці листопада й прем’єр Кость 
Левицький; кілька разів мінялися у листопадові дні й командуючі молодих збройних сил. 
У зв’язку з цим він зазначав: «За 21 день боїв у Львові було аж трьох командантів ар-
мії. Що це означає? Що за мужем, що став би на чолі революції, щойно шукали... На-
ведені факти стверджують одну трагічну дійсність: не було на Західній Україні мужа, не 
було уособлення революції» [7, 44]. Напевно, важко погодитися із такою категоричністю 
Д. Палієва, але досвідчені тогочасні галицькі політики-посли і справді були не завжди 
здатні на кардинальні політичні кроки.

Як уже зазначалося, Д. Паліїв рішуче відстоював соборний шлях державотворення 
ЗУНР, виступив за її злуку з УНР. Тому, зрозуміло, що його обрали членом делегації Дер-
жавного секретаріату, яка у грудні 1918 р. їздила у Фастів на попередні переговори про 
злуку, а також домовилася із Директорією УНР, щоб виділила на команданта Галицької 
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армії досвідченого генерала і начальника штабу. Делегація тоді повернулася з генералом 
Михайлом Омеляновичем-Павленком і полковником штабу Євгеном Мишковським, які 
обійняли ключові посади в Галицькій армії 10 грудня 1918 р. Про поїздку на Наддніпрян-
щину він пише «Жмут споминів. За генералами» у «Календарі Червоної Калини на 1935 
рік» [7, 40].

Торкаючись питання про державотворчі можливості Галицької армії, він доходить 
висновку, що її тимчасові перемоги (Вовчухівська операція, Чортківський наступ) по-
яснювалися ініціативою кількох вищих старшин та енергією стрілецтва за відсутності 
теоретичних здібностей і практичного досвіду Начальної команди [7, 40].

Аналізує Д.Паліїв не лише героїчний (осінь 1918 – літо 1919 рр.), але й трагічний етап 
бойового шляху Галицької армії, коли під тиском переважаючих сил армії польського ге-
нерала Ю. Галлера (фактично сил Антанти) вона відступила за Збруч, а невдовзі, охопле-
на епідемією тифу, підписала договір зі Збройними силами «білої» Росії. У статті «На 
чисту воду», що була опублікована у львівському «Літописі Червоної Калини» за 1930 р., 
четар Д. Паліїв як колишній ад’ютант Начального вождя Української галицької армії ген. 
Мирона Тарнавського намагається проаналізувати суперечливі заходи старшин, щоб ви-
вести УГА «на чисту воду». Цей «вихід» потрібний був УГА після договору з Добрармією 
ген. Денікіна, який укладено 17 листопада 1919 р. в Одесі. Автор називає цей договір 
«дивоглядним», бо ж уклала його Начальна команда армії, що боролася за самостійність 
України, зі стороною, яка цю самостійність повністю заперечувала [11, 17].

Військово-політичний досвід та історичні традиції української державності 1917 – 
1920 рр. залишилися, на думку Д. Паліїва, недооціненими і, значною мірою, недослі-
дженими, хоча їх вистачило б, щоб виховати цілі покоління державно мислячих, творчих 
особистостей. Цей досвід так і не ввійшов до скарбниці політичної культури народу, а 
без нього неможливо сформувати громадянське суспільство. Власне ідеї національно-по-
літичної культури, висновки щодо необхідності підготовки фахових військових діячів на 
традиціях княжої та козацької доби лягли в основу військово-політичної концепції Д. Па-
ліїва. Основною умовою відродження української державності він вважав соборно-те-
риторіальну і політичну єдність суспільства. Спираючись на історичний досвід Д.Паліїв 
робить висновок: здійснення стратегічної мети – відродження незалежної соборної Укра-
їни – залежатиме, в першу чергу, від геополітичної ситуації в Європі, а також стосунків 
із сусідами і великими державами [5, 2]. Із цим висновком військовика-політика важко не 
погодитися.

Висновки. Політичний досвід та творчий доробок Дмитра Паліїва мають велике зна-
чення для становлення багатопартійності й загалом громадянського суспільства в неза-
лежній державі, вдосконалення військово-патріотичного вишколу у сучасних Збройних 
силах України.
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СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(1944 – 1953 рр.)

Сучасні суспільно-політичні процеси в Україні доводять важливість дослідження соціальних 
трансформацій в історичному і регіональних вимірах У статті простежуються основні факто-
ри і чинники, які впливали на соціальні зміни в Дрогобицькій області в умовах відновлення і утвер-
дження в краї радянського режиму у перші повоєнні роки. Показано соціальну стратифікацію 
населення у ці роки. Схарактеризовано основні соціальні групи населення області, особливості їх 
формування та статусу в повоєнну добу. Доводиться, що соціальна структура тоталітарного 
суспільства була жорстко детермінована, жодні впливи не могли зруйнувати головної соціальної 
межі – між правлячою елітою (вищих верств господарської, партійної, державної номенклату-
ри) та рештою суспільства, зміни соціально-професійної структури населення регіону сприяли 
насамперед його швидшій радянізації.

Ключові слова: Дрогобицька область, соціальна структура, робітники, колгоспники, інтелі-
генція, номенклатура, остарбайтери, вороги народу.
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Modern socio-political processes in Ukraine demonstrate the importance of the study of social 
transformations in historical and regional dimensions. The article traces the main factors and the 
factors that affect social change in Drohobych region in terms of recovery and consolidation of the 
Soviet regime in the region in the early postwar years. The social stratifi cation of the population in 
those years is shown. The basic social area groups, their development and status in the post-war 
days are determined. It is proved that the social structure of the totalitarian society was rigidly 
determined, any effects could destroy the main social boundaries – between the ruling elite (the 
higher strata of business, party, state nomenclature) and the rest of society, changes in social 
and professional structure of the population of the region contributed especially its more rapid 
Sovietization.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В 
ДРОГОБЫЧЕСКОЙОБЛАСТИ (1944 – 1953 ГГ.)

Современные общественно-политические процессы в Украине доказывают важность ис-
следования социальных трансформаций в историческом и региональных измерениях В статье 
прослеживаются основные факторы и факторы, которые влияли на социальные изменения в 
Дрогобычской области в условиях восстановления и утверждения в крае советского режима в 
первые послевоенные годы. Показано социальную стратификацию населения в эти годы. Охарак-
теризован основные социальные группы населения области, особенности их формирования и ста-
туса в послевоенную сутки. Доказывается, что социальная структура тоталитарного общества 
была жестко детерминирована: никакие воздействия не могли разрушить главной социальной 
предела – между правящей элитой (высших слоев хозяйственной, партийной, государственной 
номенклатуры) и остальным обществом, изменения социально-профессиональной структуры на-
селения региона способствовали прежде всего его быстрой советизации.

Ключевые слова: Дрогобычский область, социальная структура, рабочие, колхозники, интел-
лигенция, номенклатура, остарбайтеры, враги народа.

Лет. 30.

Постановка проблеми. Аналіз соціальних трансформацій у певні історичні пері-
оди є актуальним для українського державотворення, яке перебуває в стані постійних 
реформ. Врахування історичних уроків та досвіду економічної та соціальної політики 
держави, її наслідків, сприятиме ефективності сьогоднішніх суспільних змін. Сучасні 
суспільно-політичні процеси та дискусії доводять важливість дослідження пропонова-
ної проблеми саме в регіональному, місцевому аспектах.

Аналіз досліджень. В радянський період соціальні процеси, які відбувалися 
на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки розглядалась тенденційно, 
увага сконцентровувалася лише на позитивних змінах. Серед сучасних науковців, 
які подають нову оцінку соціальним трансформаціям минулого, хочемо виділити 
публікації О. Луцького, в яких аналізується політика радянської влади щодо інте-
лігенції західних областей України [18]. Становище колгоспного селянства краї 
розкривається в працях В. Когута [13], М. Сеньківа, [24], [25], [26]. Соціальний 
статус населення російської національності дослідив І. Терлюк [30]. В наукових 
розвідках В. Гулая висвітлюються етносоціальні процеси в західноукраїнському 
регіоні у перше повоєнне десятиріччя [3], [4], [5]. Партійно-державну номенкла-
туру повоєнної України, як окрему соціальну групу українського суспільства, ха-
рактеризує В. Крупина [15], [16]. Регіональні аспекти кадрової політики влади 
показано в роботах Т. Першиної [22], Г. Стародубець [27], [28]. Механізм форму-
вання такого типу соціальних категорій як остарбайтерів, спробувала відтворити 
Т. Пастушенко [21], «ворогів народу» – Т. Вронська [1]. Радянізаційні процеси в 
Дрогобицькій області висвітлюються у публікаціях В. Ільницького [12]. Для су-
часних досліджень характерний критичний підхід, що відбиває суперечливість та 
болісність процесу інтегрування західних областей України в радянську суспільну 
систему. Однак соціальний аспект в розвитку Дрогобицькій області у повоєнні 
роки не отримав достатньо повного розгляду.

Мета статті. Показати зміни соціальної структури регіону, охарактеризувати осно-
вні соціальні групи населення Дрогобицької області, визначити завдання соціальної по-
літики влади в умовах прискореної «радянізації» та уніфікації краю у повоєнні роки.

Виклад основного матеріалу. Соціальні трансформації в західних областях Укра-
їни у перші повоєнні роки полягали насамперед у зміні традиційних суспільних від-
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носин, в утвердженні соціальної структури радянського суспільства, яка зводилася до 
двох класів (робітників та колгоспного селянства) й прошарку – інтелігенцї. 

Здійснена у повоєнні роки індустріалізація Дрогобиччини сприяла зростанню ро-
бітничого класу. Чисельне робітництво мало стати опорою влади, за офіційною ідео-
логією це був політично активний, ідеологічно свідомий клас радянського суспільства. 
У 1946 р. у Дрогобицькій області працювало 20 472 робітники, в 1950 – 25 032, загалом 
82,9% усіх працюючих у промисловій сфері області (це без робітників артілей промис-
лової кооперації, промислових підприємств колгоспів, частини дрібних підприємств) 
[20, 15]. Основною частиною робітничого класу області ставала молодь, зокрема, сіль-
ська. Необхідну фахову підготовку робітники отримували у ремісничих та залізничних 
училищах, школах фабрично-заводського навчання, а також безпосередньо на вироб-
ництві.

У повоєнні роки радянське керівництво продовжує запроваджувати в західноукра-
їнському селі колгоспну систему господарювання. Щоб пришвидшити перетворення 
селянина одноосібника на колгоспника, влада застосовувала засоби примусу, погроз, 
залякування, шантажу, провокацій, вивезення в Сибір. «Робітничо-селянська держава», 
звісно, не могла офіційно виступати проти селян. Тому репресували їх під гаслами бо-
ротьби з «куркулями». На 1 серпня 1947 р. в Дрогобицькій області влада нарахувала 
1 419 «куркульських господарств». Насправді ж під час суцільної колективізації розкур-
кулювати, а тим більше ліквідовувати «як клас» не було кого, адже відразу після війни 
були конфісковані землі, які перевищували встановлені норми. [25, 492]. Як правило, 
місцева влада керувалась минулим хлібороба, його зв’язками з учасники визвольного 
руху. Українські визвольні сили захищали трудову приватну власність селян, відстою-
вали розвиток вільного підприємництва. На 20 жовтня 1947 р. в Дрогобицькій області 
було створено 25 колгоспів – це 857 господарств, 0.05% від усіх селянських дворів. До 
кінця 1948 р. було колективізовано вже 80% селянських господарств [25, 494]. Тільки 
придушивши опір підпілля, розгорнувши на повну силу маховик репресій, радянська 
влада могла загнати селян у колгоспи. 

За радянської дійсності соціальне становище західноукраїнського селянства було 
вкрай тяжким. Колгоспники не мали паспортів, несли позасудове покарання за невико-
нання норм відробітку трудоднів. Селянство піддавалося і жорсткій системі економіч-
ного визиску через різні податки, відсутність гарантованої оплати. Потрохи у повоєнні 
роки підвищувався його культурно-освітній рівень. Було подолано неписьменність і 
малописьменність серед дорослого населення області. Сільська молодь отримала мож-
ливість здобувати навички різноманітних масових професій [26, 72].

Інтелігенції у структурі радянського суспільства відводилася роль «прошар-
ку» між двома трудовими класами – робітниками й селянами. Вона не вважалася 
окремим класом, оскільки не займала самостійного становища в системі вироб-
ництва й розподілі матеріальних благ. Передбачалося, що лише в процесі соціа-
лістичного будівництва, змінивши «свою соціальну сутність», інтелігенція зможе 
перетворитися на однорідну соціальну верству, зайняти рівноправне становище 
поміж робітників і колгоспників. Приналежність до даного «соціального прошар-
ку» визначалася наявністю диплома про певну професійну кваліфікацію й зайня-
тістю у сфері розумової праці, а якісний, моральний аспект цього явища не брався 
до уваги [14, 272]. Малочисельна місцева інтелігенція, яка вціліла після воєнних 
років і залишилася у краї на час приходу радянської армії не могла задовольнити 
усі кадрові потреби. Забезпечення фахівцями підприємств і установ регіону за-
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гострювалися і у зв’язку з постійними міграційно-переселенськими процесами 
перших повоєнних років.

Тому в область масово скеровувалися інженери, учителі, митці і лікарі. Хоча до пра-
ці і була залучена частина місцевої інтелігенції, основними мотивами керованої тоталі-
тарним режимом міграції були саме політичні міркування. Місцева інтелігенція не за-
довольняла потреб радянського керівництва саме з точки зору соціального походження, 
політичних переконань, моральних принципів, релігійного світогляду. Радянська влада 
розцінювала її насамперед як носія національної самосвідомості, натхненника україн-
ського «буржуазного націоналізму». У кінці 1948 р. із 953 представників інтелігенції 
Дрогобича лише 216 були місцевими [8, 176, 36]. Незважаючи вже на повоєнні випуски 
місцевих вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, у 1953 р. з 228 учителів 
Дрогобича місцевих було 34 педагога, з 361 інженерно-технічного працівника промис-
лових підприємств міста «195 товаришів з числа місцевого населення» [17, 687]. Така 
сама ситуація була й в інших містах і районах області. У Самборі із загальної кількості 
45 лікарів – 6 були місцеві, з 83 особи середнього медичного персоналу тільки 12. Серед 
керівників чотирьох технікумів і торговельно-кулінарної школи Самбора місцевих спе-
ціалістів не було, а з 67 викладачів – 16 педагогів були «західняками» [17, 688]. Не всі 
прислані спеціалісти в цей період мали й відповідний досвід роботи, фаховий рівень, 
моральні якості.

За офіційними статистичними даними кількість спеціалістів з вищою освітою, у 
народному господарстві Дрогобицької області протягом 1950 – 1953 рр. зросла з 4 286 
до 6 040 осіб [20, 117]. Влада прискореними темпами формувала нову радянську інтелі-
генцію (в цьому велику роль відіграли вищі та середньо-спеціальні навчальні заклади), 
яка мала стати слухняним знаряддям у втіленні геополітичних планів режиму. Засо-
би та методи, що їх активно застосовував режим для «виховання» та «перевиховання 
інтелігенції», зводилися не лише до пропагандистсько-ідеологічного пресингу, а й до 
репресивних акцій: звільнень з роботи, депортацій, арештів, фізичних знищень.

Окремий соціальний статус мали керівні кадри (номенклатура), персональний склад 
якої затверджувався партійними комітетами різних рівнів – від ЦК ВКП(б) до міських і 
районних партійних комітетів. Партійно-радянська номенклатура мала розгалужену та 
чітко ієрархізовану структуру, була диференційована по сферам діяльності, рівню влади 
та функціональних обов’язках [16]. Як правило в західних областях вона складалася з 
присланих із східних областей УРСР і всього Союзу кадрів. У 1944 р. у Дрогобицькій 
області працювало 5 783 прибулих відповідальних працівники [7, 1]. Силові структури, 
суд чи прокуратура, були прерогативою передовсім росіян. Посади голів виконкомів 
усіх рівнів вважалися переважно «українськими». У Дрогобицькій області за період 
1944 – 1950 рр. на районному рівні її обіймав лише один росіянин, і ще два очолили 
сільради. Проте в партійних комітетах, насамперед районних ланок, серед трьох пер-
ших секретарів, як звичайно, обов’язково був представник української національності, 
найчастіше на посаді другого секретаря [30, 95]. На керівну роботу скеровувалися і 
місцеві вихідці, відданні радянській владі. У 1949 р. відсоток місцевих висуванців ста-
новив 26% [10, 15]. Однак місцеві, як правило, через політичну недовіру, небажання 
співпрацювати з владою, безпартійність, призначалися на другорядні пости. У 1946 р. 
на керівних посадах в обласному центрі з місцевого населення було 36 осіб (10,5%) [6, 
14]. У 1949 р. серед керівників в радянсько-адміністративних, планових, фінансових 
органах міста, в МВС, МДБ, суді і прокуратурі в установах сільського господарства і 
заготівлі, науки, культури, освіти, охорони здоров’я було п’ять місцевих вихідців [11, 
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56]. На 1 січня 1950 р. у міськкомах партії області була така ситуація: Дрогобицькому 
з 215 осіб – 20 були місцевими уродженцями, в Бориславському з 109 – 22 походили 
із західних областей України, у Стрийському з 117 – 17 [10, 15]. Украй низькою була 
кількість жінок на керівних посадах партійно-державних органів. В кінці 40-х років ХХ 
ст. вона становила 6% – 7,5% [9, 3]. Цілеспрямовані заходи партійної освіти у повоєнні 
роки сприяли зростанню низького освітнього рівня номенклатурних працівників. 

Керівні працівники державно-партійного апарату, силових структур області не 
хотіли зважати на місцеві особливості, зневажливо ставилися до краян, допускалися 
зловживань та порушень закону [23, 294–301]. «Номенклатура» вирізнялася не тільки 
вищим соціальним статусом, але й рівнем життя, неписані правила апаратної гри зу-
мовлювали визначений тип поведінки, належність до владної еліти відкривала доступ 
до привілеїв і пільг.

Соціальні групи та прошарки, що не вписувалися у пропоновану радянською сис-
темою схему ставали об’єктом жорстоко детермінованої ідеологічними постулатами 
соціальної політики влади, спрямованої на позбавлення їх економічної незалежності, 
суспільного впливу. Антирелігійна і антицерковна політика радянської влади були на-
правлені на знищення традиційно впливової верстви західноукраїнського суспільства 
– греко-католицького духовенства. Влада вважала, що церква і духовенство є основни-
ми перешкодами у реалізації імперських планів знищення духовності і національної 
ідентичності українського народу, не менш безпечним чинником, ніж УПА і підпілля 
ОУН [19, 553]. В кампанія по ліквідації УГКЦ тоталітарна система застосовувала ви-
пробувані методи: репресії проти духовенства, насильницьке навернення в православ’я, 
протиунійну наклепницьку пропаганду і агітацію. Вирішальна роль відводилася Львів-
ському собору 1946 р., який ухвалив рішення про навернення УГКЦ в лоно РПЦ. По-
при переслідування, як зазначає дослідник В. Марчук, значна частина греко-католиць-
кого духовенства чинила опір комуністичному режиму, це: відверті відмови прийняти 
православ’я, агітація серед вірних, офіційна відмова від своїх парафій та підпільна 
відправа церковних обрядів. Ті священики, які не приймали православ’я, діяли в неза-
реєстрованих церквах. Чи не найбільший опір чинили владі греко-католицькі монахи. 
На перше квітня 1947 р. у Дрогобицькій області 325 священиків прийняли православ’я, 
34 залишались вірними вірі. В області нараховувалося 34 незареєстрованих церкви [19, 
553].

В регіоні, як загалом і в країні, з’явилися нові соціальні групи породжені війною. 
На примусові роботи до Німеччини, за окремими даними, за роки окупації лише біля 
3,2 тис. дрогобичан було вивезено на примусові роботи до Німеччини [2, 209]. Перш 
ніж отримати право повернутися додому, колишні остарбайтери мусили перебувати, а 
також проходити бесіди з працівниками НКВС, НКДБ у перевірочно-фільтрувальних 
таборах, їх перевіряли на лояльність до радянської влади. На колишніх остарбайтерів 
заводили спеціальну 267 «справу» (яка зберігалася в КДБ до 1993 р.). Вони обов’язково 
мусили реєструватися у відповідних органах за місцем проживання й регулярно про-
ходити перевірки, звичними були для них проблеми з працевлаштуванням, отриманням 
вищої освіти [21, 254].

До категорії «ворогів народу», яке ставало тавром на все життя, відносили чле-
нів ОУН та воїнів УПА, їхніх родичів, а також осіб, що підтримували український 
національно-визвольний рух. Переслідування учасників визвольного руху і «воро-
жих сімей» мало системний характер, було чітко структурованим, жорстко і ціле-
спрямовано керувалося партійною верхівкою за участю всіх інститутів радянського 
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правосуддя та органів держбезпеки, спрямовувалося на зміцнення режиму та ство-
рення у суспільстві атмосфери всеосяжного страху [1]. Загалом за період 1944 – 
1948 рр. з Дрогобицької області виселено у віддалені регіону Радянського Союзу - 6 
481 сімей (19 728 осіб) [23, 349]. Щодо громадян, які стали жертвами репресій влада 
здійснювала політику штучної маргіналізації, тобто переміщення в периферійне, 
дискримінаційне або обмежене становище сотень тисяч і навіть мільйонів людей 
[21, 251]. 

Разом з тим, навіть застосування найжорстокіших засобів регулювання соціальної 
структури і занятості населення Дрогобицької області, не дозволило владі повністю 
ліквідувати так звані паразитичні прошарки суспільства (злочинців, жебраків, непра-
цюючих осіб працездатного віку). Зусилля більшості населення області в цей час були 
спрямовані на адаптацію до нової соціальної реальності й часто на пошук шляхів ви-
живання. Боячись репресій, багато хто змінював свою професійну діяльність, працював 
у сферах, що не мали нічого спільного з колишньою зайнятістю і освітою. Через від-
чуження від власності та влади більшість населення не могло ефективно впливати на 
суспільні процеси.

Висновки. Утвердження радянської влади на Дрогобиччині, як і у всіх західних об-
ластях УРСР, супроводжувалося трансформацією традиційної соціально-професійної 
структури населення краю. Ігноруючи регіональну специфіку, інтереси та прагнення 
людей радянська влада форсованими темпами, адміністративними і репресивними ме-
тодами. насаджувала нову соціальну структуру, що зводилася до формули «2+1» (двох 
основних класів – робітників та селян, і соціального прошарку – трудової інтелігенції. 
До кінця 40-х років ХХ ст. в краї сформувалася чисельна соціальна група колгоспників, 
які перебували в умовах майже цілковитої економічної та правової незахищеності. По-
треби індустріалізації, розвиток культури освіти в регіоні сприяли швидкому форму-
ванню робітничого класу, нової радянської інтелігенції. Разом з тим особливе місце в 
соціальній структурі суспільства зайняла нечисленна привілейована верства партійно-
державної бюрократії – номенклатура. В регіоні, як загалом і в країні, з’явилися нові 
соціальні групи породжені війною. Всіх хто чинив чи підтримував, мав родинні зв’язки 
з учасниками національного-визвольного руху автоматично відносився до категорії 
«ворогів народу».
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ЧЕНЦІ-ПЕДАГОГИ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВАСИЛІАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
(1775 – 1780 рр.): БІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Розкрито обставини фундації монастиря та основні напрями його діяльності. Зосереджено 
увагу на визначені педагогічних засад функціонування гімназії. Встановлено кадрове забезпечення 
викладання навчальних предметів. На підставі біограм професорів з’ясовано їх соціальне і тери-
торіальне походження, вікові та освітні характеристики, етапи духовної та інтелектуальної 
формації. Насвітлено основні віхи педагогічної праці ченців.

Ключові слова: біографія, професор, гімназія, педагог, студії.
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THE MONKS TEACHERS OF THE BASILIAN GYMNASIUM 
IN DROHOBYCH (1775 – 1780): BIOGRAPHICAL REVIEW

The article shows circumstances foundation of the monastery and the main directions of its activities. 
The emphasis is made on teaching certain rules for the gymnasium. Staffi ng of teaching subjects are 
established. Based on biohram professors found their social and territorial origin, age and educational 
characteristics, stages of spiritual and intellectual formation. Key milestones pedagogical work of monks 
are filmed. Biographical information about monks who passed spiritual and educational formation, 
contributed to educational work among secular youth are collected. In this article the early period of 
operation since high school education (1775) in recognition of its time one of the leading educational 
centers of the Basilian Order (1780) is shown. It is determined that the educational training of monks, 
professors traditionally been driven by studies in the novitiate, studios rhetoric, philosophy, and theology 
at the Pontifi cal seminaries. Through the implementation of teachers duties the monastery functioned as 
a spiritual, cultural and educational center.

Key words: biography, professor, gymnasium, teacher, studies.
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Раскрыто обстоятельства фундацыи монастыря и основные направления его деятельнос-
ти. Сосредоточено внимание на определении педагогических основ функционирования гимна-
зии. Установлено кадровое обеспечение преподавания учебных предметов. На основании био-
грамм профессоров выяснено их социальное и территориальное происхождение, возрастные и 
образовательные характеристики, этапы духовной и интеллектуальной формации. Освещено 
основные вехи педагогического труда монахов.

Ключевые слова: биография, професcор, гимназия, педагог, студии.
Лит. 11.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли спостерігається відродження, розбудована 
чернечих осередків в Україні та визначення основних напрямів діяльності, постає необ-
хідність звернутися до досвіду минулих поколінь. Зокрема, сучасні монастирі повинні 
стати не тільки духовними центрами, але й культурно-освітніми осередками для ви-
школу світської молоді. Тому пропонуємо звернутися до надбань василіанського шкіль-
ництва ранньомодерної України.

Аналіз досліджень. До сьогодні, як в церковній так і краєзнавчій історіографіях, 
залишається практично не вивченим питання про внесок василіанського чернецтва у 
розбудову освітніх навчальних закладів міста Дрогобича. Так, наприклад, якщо історія 
Головної нормальної школи у Дрогобичі, була об’єктом спеціального вивчення дослід-
ників, оскільки саме тут навчався Іван Франко, то інший, значно раніший навчальний 
заклад (василіанська гімназія) і досі залишається поза увагою науковців [2]. Такий стан 
досліджень зумовлений передусім тим, що до нашого часу не збереглася шкільна до-
кументація, оскільки дерев’яний монастир та школа при ньому згоріли у 1825 р [5, 152]. 
І тільки віднайдення відомостей про цей навчальний заклад у джерелах іншого типу, 
дозволить поступово заповнити лакуни в його історії [3; 4]. Пропонуємо розпочати ви-
вчення цього освітнього осередку не з інституційного підходу, а з особистісного (до-
слідження по персоналіях). То ж намагатимемося реконструювати біограми ченців-пе-
дагогів, які своєю відданою працею спричинилися до заснування та розбудови гімназії. 
З функціонуванням гімназії пов’язана викладацька праця отців-василіан, які здобувши 
відповідну духовну освіту провадили не тільки душпастирську та місійну діяльність, 
але й активну освітню працю.

Мета дослідження – реконструювати підставові біографічні відомості про ченців, 
які пройшовши духовну та освітню формації, спричинилися до педагогічної праці се-
ред світської молоді. У статті розглянуто ранній період функціонування гімназії із часу 
утворення (1775 р.) до часу визнання її одним із провідних освітніх осередків Василі-
анського Чину (1780 р.).

Виклад основного матеріалу. В австрійський період, значну увагу як збоку місько-
го магістрату Дрогобича, так і місцевої громади звернуто на заснування різноступене-
вих навчальних закладів. Першими, хто прилучився до цієї справи були отці-василіани, 
які організували першу міську гімназію (1775 – 1784) та початкову школу при монасти-
рі св. апп. Петра і Павла. Міщани підтримували гімназію коштами, маючи прибутки від 
варіння солі та прагнучи стати меценатами науки. При школі було створено бібліотеку, 
яка згоріла 1825 р. [5, 152]. 

Програма навчання була перейнята василіанами від єзуїтів, як і вся їхня організа-
ційна структура. В процесі навчання використовувались, зокрема, методи, які набули 
поширення в тогочасних освітніх установах: заучування напам`ять та виховання за до-
помогою різки або канчука. Однак, незважаючи на це, можна навести ряд фактів, які 
засвідчують про те, що насправді дрогобицька василіанська гімназія відзначалася ви-



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   105

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ñòåöèê Þ. ×åíö±-ïåäàãîãè Äðîãîáèöüêî³ Âàñèë±àíñüêî³ ã±ìíàç±³...

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

соким рівнем навчання. Так, у 1780 р. Тороканська генеральна василіанська капітула 
надала її вчителям найвищу похвалу, а отцеві настоятелю Гліцерію Дубицькому – титул 
ректора. Також гімназія практикувала проведення громадських наукових виступів сво-
їх випускників. Зокрема, у 1782 р. Михайло Чайковський виголосив тези із філософії, 
фізики та астрономії: «Про існування тіл взагалі, про властивості складових тіл та сто-
сунки частин до цілого; про коперниківську систему» [5, 153].

Система навчання у Дрогобицькій гімназії була організована на зразок вже діючої 
із 1754 р. Бучацької василіанської гімназії. В гімназії було кілька відділів: інфіма, гра-
матика, синтаксис, риторика і поетика. Через не збереженість шкільної документації 
не можливо прослідкувати чисельність учнів. В гімназії, окрім глибокого і всебічного 
вивчення граматики, ченці-педагоги викладали також релігію, історію, географію, ри-
торику, гімнастику, фізику, класичну літературу античних письмеників. Учнів навчали 
писати елегії, трагедії, комедії. Навчання тривало вісім років. Вік учнів міг коливатися 
від 8 до 26 років. Приймав на навчання до гімназії отець-ректор, який водночас був 
ігуменом монастиря [7, 82]. 

Однак, якщо порівняти Дрогобицьку гімназію із Бучацькою, то остання користу-
валася значними перевагами: мала значно міцнішу матеріальну базу для освітньої ді-
яльності, завдяки щедрій меценатській допомозі Миколи Потоцького, а також у Бучачі, 
окрім гімназії, при монастирі функціонували інші освітні заклади (конвікт, вищі філо-
софські курси). Василіанська гімназія у Бучачі, яка також була ліквідована у 1784 р., 
однак зуміла відновити свою діяльність заново у 1803 р., функціонуючи паралельно із 
головною нормальною школою. Наведені факти переконливо доводять, що Бучацький 
освітній осередок був значно потужнішим на відміну від Дрогобицького.

У 1784 р. Йосиф ІІ здійснив реформу освіти, вдавшись до скорочення гімназій у 
Галичині. Було закрито, зокрема, одну із них в місті Дрогобичі. Дворазове прохання 
перемишльського владики Максиміліана Рилла та гміни Дрогобича не змогли скасува-
ти прийняте рішення. Проте, 30 січня 1784 р. в монастирях міст Дрогобича, Бучача та 
с.Лаврова проголошувалося утворення головних нормальних шкіл на основі ліквідова-
них василіанських освітніх установ [5, 154].

З функціонуванням гімназії пов’язана викладацька праця отців-василіан, які здо-
бувши відповідну духовну освіту провадили активну освітню працю. Зокрема, впро-
довж 1775 – 1780 рр., в різні проміжки часу, вчителями працювали отці: Гліцерій Ду-
бицький (префект, а із 1780 р. – ректор, професор латинської граматики, філософії та 
математики), Йосафат Ганчаковський (професор граматики 1775/76 н. р.), Інокентій 
Патинський (професор інфіми 1775/76 н. р.), Йосафат Потелицький (професор інфіми 
1776/78 н. р., граматики 1778/79 н. р., синтаксису 1779/80 н. р.), Доротей Сташевський 
(професор риторики 1777/78 н. р.), Юліан Здюшинський (професор граматики 1777/78 
н. р., синтаксису 1778/79 н. р.) [8, 482]. Кількість професорів гімназії не була сталою 
через практику регулярного переміщення монахів до інших монастирів провінції. В се-
редньому їх чисельність коливалася від 3 до 4 ченців-педагогів. 

Про цих ченців-педагогів нам вдалося зібрати підставові біографічні відомості. Тож 
розглянемо узагальнені просопографічні характеристики професорів Дрогобицької гім-
назії за окремо взяті роки.

Щодо територіального походження, то насельники обителі були рекрутовані до чер-
нецтва в більшості із місцевої людності (4 особи із Перемишльської землі Руського воє-
водства та тільки по одному представнику із Брацлавського та Подільського воєводств). 
Рівномірна чисельність кандидатів була представлена як із сільської, так із міської міс-
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цевостей (по 3 особи). Також рівномірна кількість кандидатів вступила до чернецтва та 
проходили новіціат у Добромилі та Почаєві (по 3 особи). Тільки один кандидат у ченці, 
хоча й народилися на теренах Перемишльської землі, однак новіціат проходили не у 
найблищому домі новіціату в Добромилі, а у Почаєві, що відзначався чисельною пере-
вагою новиків та вагомим матеріальним забезпеченням. Щодо соціального походження 
то переважали вихідці із міщан (3 особи) у порівняні із представниками із шляхти (2 
особи) та селян (1 особа).

Загальний вік професорів, станом на 1780 р., коливався від 30 до 48 років. Основний 
пласт педагогічних кадрів (4 особи) становило молоде покоління ченців (30 – 38 років), 
сповнене енергії та завзяття до освітньої праці. Середньовікова група професорів (42 
– 48 років) була представлена тільки двома особами, а викладачі старшого покоління 
відсутні. Очевидно, це було зумовлено тим, що гімназія тільки розпочинав свою освіт-
ню діяльність. 

Найчастіше кандидати у ченці вступали до монастиря в юнацькому віці 21 – 31 
рік, що дозволяло їм належно підготуватися до аскетичного укладу життя та набути 
духовного досвіду. Адже вагому частину свого життя (6 – 18 років) вони проводили у 
Василіанському Чині. 

Більшість педагогів (4 із 6 осіб) перед вступом до чернецтва, ще у світському жит-
ті, здобули освіту у громадських школах із логіки, риторики, поетики, синтаксису, мо-
ральної теології. Здобута освіта у світському житті зараховувалася під час проходження 
чернечих студій, зокрема з риторики та філософії. 

Духовна формація ченця-професора передбачала проходження освітніх студій. 
Першою духовною школою у становленні кандидата у послушники була школа нові-
ціату, яка у розглядуваний період становила один рік. Таких шкіл новіціату на теренах 
Святопокровської провінції ЧСВВ, до якої належав Дрогобицький монастир, було два 
будинки для вишколу новиків (Добромиль, Почаїв). Якщо порівняти ці дві школи нові-
ціату, то у кількісному співвідношенні вони були представлені рівномірно (по 3 особи 
в кожнім новіціаті).

Після завершення новіціату монахи складали чернечі обіти та продовжували освітні 
студії із риторики (Гоща, 2 роки), філософії (Замостя, Загайці, Лаврів, 2 роки), теології 
(Лаврів, Добромиль, Львів (Св. Юра), Кам’янець-Подільськ від 2 до 4 років) і по здо-
бутті духовної освіти отримували піддияконівські, дияконівські та ієрейські свячення. 
Поодинокі із ченців, які виявляли інтелектуальні здібності, по завершенні внутрішніх 
студій, відправлялися до папської Віленської семінарії.

По завершенні чернечих студій та здобутті теологічної освіти нововисвячені іє-
ромонахи не одразу призначалися професорами із певної галузі знань. До отримання 
цього освітнього титулу монахи працювали помічниками вчителів (корепетиторами), 
катехитами, магістрами новиків та викладачами. Титул професора надавався високоос-
віченому монаху на певний період його педагогічної праці, по завершенні якої чернець 
міг виконувати інші обов’язки, не обов’язково освітні, а ті, які визнавалися необхідни-
ми в новому монастирі до якого він скеровувався за рішенням Провінційної Управи.

Відповідного до свого покликання, освіти та здібностей на ченців-педагогів, окрім 
освітніх (вчитель, магістр, професор, катехит, ректор, віце-ректор, префект школи) по-
кладалися й інші монастирські обов’язки: адміністративні (секретар, консультор, архи-
мандрит, ігумен, вікарій, прокуратор (соцій), резидент (настоятель)), господарські (еко-
ном, префект будівництва), церковні (сповідник, проповідник, місіонер). Серед ченців-
педагогів, в залежності від напряму діяльності, можна виокремити професорів інфіми, 
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граматики, синтаксису, поетики та риторики. Через обмежену чисельність педагогічних 
кадрів професори часто викладали по кілька предметів, що свідчить про інтелектуальні 
здібності та світогляд чернецтва [3; 4].

Висновки. Соціальна база рекрутації до ченців-педагогів охоплювала в основно-
му представників міщанства, шляхти та селянства. Освітній вишкіл ченців-професорів 
був традиційно обумовлений навчанням у новіціаті, студіями з риторики, філософії, 
теології та у папських семінаріях. Завдяки виконанню викладачами покладених на них 
обов’язків Дрогобицький монастир діяв як духовний, так і культурно-освітній осеред-
ок, незважаючи на досить мінливі суспільно-політичні обставини розвитку ранньомо-
дерного суспільства, задовольняючи освітні потреби населення Перемишльської землі 
Руського воєводства Речі Посполитої. 

Додаток
Біограми професорів, які викладали у Дрогобицькій 
василіанській гімназії впродовж 1775 – 1780 років

Ганчаковський Йосафат
Світське ім’я – Іван. Син Андрія та Марії. Народився 30.03.1732 р. у с. Пікуличі. 

Вступив 07.09.1772 р. до чернецтва у Добромилі. 14.09.1773 р. склав чернечі обіти про-
феса у Добромилі та відправлений до Лаврова на теологічні студії. По їх завершенні 
переїхав до Дрогобича для виконання обов’язків проповідника та професора граматики 
[4, 651]. Впродовж 1775 – 1776 рр. був професором граматики (із латинської мови) [10]. 
Через рік скерований до Віцина, де призначений проповідником, а за один рік та шість 
місяців відправлений до Крехова, де виконував ті ж самі обов’язки [4, 651]. За шість 
місяців 1778 р. скерований до Гошева, де призначений катехитом та сповідником [11]. 
Помер 15.09.1811 р. [1]. Місце смерті не встановлено. 

Дубицький Гліцерій
Світське ім’я – Григорій. Син Сильвестра та Анни із роду Мікташевських. Наро-

дився в квітні 1738 р. у м. Вінниця Брацлавського воєводства. Вивчав риторику – 4 
роки. Вступив до Любарського монастиря 20 травня 1762 року. Звідтіля відправлений 
до Почаєва для проходження новіціату. Через рік 01.07.1763 р., після складення черне-
чих обітів, відісланий до Гощі для здобуття освіти. Після року навчання направлений 
на філософські студії до Лаврівського монастиря, де 19.10.1764 р. став піддияконом, 
а незабаром посвячений у диякони. Після завершення курсів із філософії скерований 
до Добромиля для студіювання спекулятивної теології, де був висвячений у пресвіте-
ри 17.10.1766 р. перемишльським владикою Атанасієм Шептицьким. По завершенні 
чотирьохрічного курсу з теології направлений до монастиря в Замості, де виконував 
обов’язки місіонера та проповідника дому. Зокрема впродовж 1773 – 1774 рр. був пер-
шим місіонером монастиря у Замості. Після 5 років цієї праці переїхав до Дрогоби-
ча для виконання обов’язків у Дрогобицькому монастирі, який утворено врезультаті 
об’єднання трьох довколишніх монастирів: Летнянського, Лішнянського та Дережиць-
кого. Спорудив нову церкву разом із школою в якій викладав латинську мову, філо-
софію разом із математикою. Впродовж 1775 – 1800 рр. виконував обов’язки ігумену 
та місіонера Дрогобицького монастиря. Із утворенням василіанської гімназії (1775 р.) 
був спочатку префектом цього навчального закладу, а після того як у 1780 р. рішенням 
Тороканської генеральної капітули школу було піднесено до рівня головної, то отри-
мав титул ректора гімназії. Із утворенням Галицької провінції Чину Святого Василія 
Великого (1780 р) обраний секретарем, а на Лаврівській капітулі (15.08.1784 р.) кон-
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сультором (радником) провінції щодо питань управління василіанськими монастирями 
на території Перемишльської греко-католицької єпархії до якої належав Дрогобицький 
монастир. Із 1800 по 1811 р. був ігуменом Крехівського монастиря. Помер 07.10.1813 р. 
Місце смерті не встановлено [6, 84 – 85].

Здюшинський Юліан
Світське ім’я – Іван. Син Василя та Єви. Народився у 1743 р. на теренах Пере-

мишльської землі. Вступив до чернецтва 27.08.1774 р. у Добромилі по завершенні двох-
річного вивчення моральної теології. Після року випробовувань у новиціаті в 1775 р. 
склав чернечі обіти професа та відправлений до Замостя на філософські студії. Звідтіля 
переїхав на теологічні студії до Львова, де під час навчання отримав ієрейські свячен-
ня. По завершенні навчання призначений на 1777 – 1779 рр. професором граматики та 
синтаксису Дрогобицької василіанської гімназії. У 1779 р. скерований до Львова для 
виконання обов’язків прокуратора судових справ Галицької провінції, проживаючи при 
Львівському монастирі Св. Юрія. За три роки переселився до Львівського монастиря 
Св. Івана, продовжуючи виконувати обов’язки прокуратора. Через рік та шість місяців 
призначений помічником ігумена (вікарієм) Львівського монастиря Св. Онуфрія, про-
живаючи в цій обителі впродовж 1782 – 1817 рр. Згодом призначений ігуменом цієї 
обителі. Деякий час був Жовківським архимандритом. Помер 10.09.1817 р. [4, 717]. 

Патинський Інокентій
Світське ім’я – Яків. Син Івана та Анни. Народився 21.03.1742 р. у Подіському 

воєводстві. Закінчив клас синтаксису у Кам’янецькій школі отців-єзуїтів. Вступив 
до чернецтва у Почаєві 25.07.1763. Після року випробовувань у новіціаті 25.07.1764 
р. склав чернечі обіти професа. За урядування о. Анастасія Пйотровського, секретаря 
Святопокровської провінції, скерований на студії з риторики до Гощі, де навчався два 
роки. У серпні 1766 р. відправлений до Лаврова на філософські студії. Після вивчен-
ня філософського курсу переїхав до Кам’янця на теологічні студії. Через вісім місяців 
навчання відправлений до Улашківців, виконуючи обов’язки проповідника. Отримав 
піддияконівські, дияконівські (08.05.1768 р.) та ієрейські (18.05.1768 р.) свячення із рук 
львівського владики Лева Шептицького. За шість місяців переїхав до Збаража для про-
довження студій із моральної теології. По семи місяцях, коли завершив навчання, від-
правлений до Верхрати для виконання обов’язків проповідника. У 1773 р. перебував у 
Замості [4, 568], звідкіля у 1774 р. скерований до Жовкви, де був проповідником по не-
ділях [9]. Через рік поїхав до Білини, а звідтіля до Дрогобича для виконання обов’язків 
проповідника та місіонера [4, 568], а також впродовж 1775 – 1776 р. був професором ла-
тинської мови в інфімі Дрогобицької василіанської гімназії [10]. 1778 – 1779 рр. – про-
повідник по неділях у монастирі в Піддубцях [11]. Час та місце смерті не встановлені. 

Потелицький Йосафат
Світське ім’я – Іван. Грецького віровизнання. Син Симеона та Марії. Народився у 

1748 р. на теренах Перемишльської землі. Вступив до чернецтва 19.07.1770 р. у Почає-
ві, де впродовж одного року проходив школу новіціату. 19.07.1771 р. склав чернечі обі-
ти професа та відправлений до монастиря у Загайцях для проходження філософських 
студій [4, 650]. Після двох років навчання (1773 р.) переїхав до Львівського монастиря 
Св. Юрія на теологічні студії [9; 10]. На третьому році навчання (1776 р.) отримав ієрей-
ські свячення та скерований до Віцинського монастиря, будучи проповідником. Однак, 
незабаром 18.08.1776 р. відправлений до Дрогобича, де виконував обов’язки пропо-
відника та професора граматики і синтаксису в місцевій інфімі [4, 650]. У січні 1779 р. 
переїхав до Теребовлянського монастиря, будучи проповідником та сповідником [11]. 
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У квітні 1779 р. скерований до Кошовиць для виконання цих же обов’язків. У жовтні 
1780 поїхав до Жовківського монастиря, будучи проповідником. 22.08.1781 р. виїхав із 
Жовкви до Віцина, де також призначений проповідником [4, 650]. Час та місце смерті 
не встановлені. 

Сташевський Доротей (245)
Світське ім’я – Дмитро. Син Анни та Михайла. Народився 26.08.1750 р. у м. Радим-

но Перемишльської землі. Вступив до чернецтва 25.08.1771 р. у Добромилі, де після 
проходження школи новіціату 25.08.1772 р. склав чернечі обіти професа. Відправлений 
до монастиря у Замості на філософські студії, де 14.02.1773 р. отримав дияконівські 
свячення із рук Холмського владики Максиміліана Рилла. Продовжив вивчення філо-
софії та теології у Віленській семінарії. По завершенні навчання отримав ієрейські 
свячення. 1777/1778 рр. навчальному році призначений професором риторики у Дрого-
бицькій василіанській гімназії [3, 245]. У наступному навчальному році (1778/1779 рр.) 
виконував обов’язки професора риторики та поетики в Острозькому василіанському 
колегіумі [11]. Помер у 1786 р. [8, 472]. 
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ВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДО МІФОЛОГІЗАЦІЇ: ЛЬВІВСЬКА 
ІСТОРИЧНА ШКОЛА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДИСКУСІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена аналізу найбільш міфологізованих в українській історіографії 
аспектів створення та функціонування львівської історичної школи М. Грушевського. 
Звернуто увагу на важливість наукового семінару, який провадив М. Грушевський у 
Львівському університеті як інституційної підвалини школи. Запропоновано чіткі кри-
теріальні підходи до визначення кількісного складу галицької школи. Реконструйовано 
психологічний клімат та комунікативні практики львівського українознавчого осеред-
ку.

Ключові слова: М. Грушевський, львівська історична школа, науковий семінар, 
НТШ, психологічний клімат.
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FROM INTERPRETATION TO MYTHOLOGIZATION: 
MYKHAILO HRUSHEVSKIY LVIV HISTORICAL SCHOOL IN 

HISTORIOGRAPHICAL DEBATES DURING THE XX CENTURY

The article analyzes the most mythologized aspects of the establishment and functioning of 
Hrushevskiy’s Lviv historical school in Ukrainian historiography. The attention is paid to the importance 
of scholarly seminar, which Hrushevskiy held in the University of Lviv, as the institutional foundation of 
the school. Besides, the distinct criterion approaches of determining the quantity of members the school 
included were put forward. The psychological climate and communication practices of Lviv assemblage 
were reconstructed.
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ОТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ К МИФОЛЛОГИЗАЦИИ: ЛЬВОВСЬКАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО В 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ ХХ ВЕКА
 
Статья посвящена анализу наиболее мифологизированных в украинской историографии ас-

пектов создания и функционирования львовской исторической школы М. Грушевского. Обращено 
внимание на значительность научного семинара, которым руководил М. Грушевский во Львов-
ском университете как институциональной ступени школы. Предложены четкие критериальные 
подходы к определению количественного состава галицкой школы. Реконструирован психологи-
ческий климат и коммуникативные практики львовского украиноведческого кружка.

Ключевые слова: М. Грушевский, львовская историческая школа, научный семинар, НТШ, 
психологический климат.

Лит. 12.

Постановка проблеми. У фокусі дослідників науково-організаційної діяльності 
М. Грушевського цілком слушно перебуває його галицька школа як перший суто на-
ціональний схоларний феномен гуманітарного плану. При цьому за більш ніж століття 
грушевськознавчої рефлексії довкола вивчення львівської школи накопичилося чимало 
стереотипних уявлень, котрі без жодної критичної перевірки надалі визнаються аксіома-
тичними, «мандруючи» сторінками багатьох наративів. Нижче ми хочемо звернути увагу 
дослідників на трьох найбільш поширених стереотипах у сприйнятті львівської школи, 
котрі, на наше переконання, заважають переосмисленню цього схоларного явища з ура-
хуванням як постійно зростаючої джерельної бази, так і нових теоретичних пропозицій.

Аналіз досліджень. Проблема міфологізації ключових аспектів функціонування 
львівської історичної школи до сьогодні у якості самостійної не артикулювалася.

Мета статті – деконструювати найбільш популярні стереотипи при вивченні львів-
ської історичної школи Михайла Грушевського.

Виклад основного матеріалу.
«…Справжнього семінара Грушевському не дозволено».
Наведена вище цитата походить зі спогадів видатного представника львівської істо-

ричної школи І. Крип’якевича. Вона фактично покликала до життя найбільш давній за 
походженням та найпопулярніший серед дослідників науково-організаційної діяльності 
М. Грушевського стереотип, пов’язаний зі структурною особливістю львівської школи. 
Йдеться про те, що М. Грушевський, окрім професорської посади у Львівському універ-
ситеті, був також головою численних українських культурних інституцій, втім і Науково-
го Товариства імені Шевченка – цієї першої в анналах української культури некоронова-
ної Академії наук. Поєднуючи університетську кафедру та головування в НТШ, М. Гру-
шевський залучав своїх найбільш талановитих студентів, котрі проявили дослідницькі 
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амбіції на його науковому семінарі, також і до роботи в секціях і комісіях Товариства. Це 
й зумовило вже давно відзначену в науці організаційну особливість львівської історичної 
школи – її двоступеневість (Львівський університет і НТШ).

При цьому в українській історіографії головна увага у формуванні школи відво-
диться вишколу молодих дослідників у секціях і комісіях НТШ. Натомість, викладацька 
праця вченого у Львівському університеті маргіналізується – наголошується на його 
постійних конфліктах з представниками польської професорської корпорації, що ніби-
то цілковито унеможливлювало повноцінний фаховий вишкіл української молоді. Не 
заперечуючи вагу добре вивченого на сьогодні польсько-українського протистояння в 
університеті галицької столиці, котре у висліді значно гальмувало поступ української 
науки в його стінах, все ж звернемо увагу, що витоки цього антагонізму сягають піз-
нішого, аніж приїзд М. Грушевського до Львова, часу – кінця ХІХ. Також згадані кон-
флікти могли мати радше емоційний вплив на якість викладацької праці українсько-
го вченого, адже запропонована ним номенклатура навчальних предметів залишалася 
незмінною протягом двадцяти років. Поряд із цим, всі представники галицької школи 
були студентами М. Грушевського і саме в стінах Львівського університету пройшли 
фахову селекцію на керованому ним семінарі. У підсумку, названі обставини роблять 
очевидною необхідність переосмислення значення Львівського університету у станов-
ленні галицької наукової школи. Вихідним моментом такої переоцінки бачимо потребу 
реконструкції наукового семінару М. Грушевського.

Особливістю педагогічної праці М. Грушевського у Львівському університеті, котра 
вплинула і на специфіку його наукового семінару, було те, що як професор, він знаходився 
в далеко гірших умовах порівняно зі своїми польськими колегами. Адже за статусом ка-
федра українського вченого була додатковою – другою кафедрою всесвітньої історії, ство-
реною ad personam як результат польсько-українського політичного компромісу. Згадана 
обставина врешті відбилася й на назві кафедри М. Грушевського – «всесвітньої історії з 
особливим оглядом історії Східної Європи» з українською викладовою мовою [11, 3–6].

Цю некорисну обставину для розвитку в університеті українських історичних студій 
М. Грушевський відчув одразу після свого номінування на львівську кафедру. Так, ще 
навесні 1894 р., погоджуючи з деканом філософського факультету А. Каліною своє май-
бутнє навчальне навантаження, молодий учений у листі до нього особливу увагу звернув 
на потребі запровадження семінару. Втім, виявилося, що оскільки кафедра українського 
вченого, як про це йшлося вище, перебувала на своєрідних других ролях на факультеті, а 
науковий семінар функціонував при основній кафедрі всесвітньої історії, то й звичайного 
наукового семінару молодому професору формально не належалося. Проблема полягала 
в тому, що науковий семінар у системі тогочасної освіти був самостійною адміністра-
тивною одиницею. Його запровадження передбачало виділення окремого приміщення, 
самостійного кошторису на преміювання праць найздібніших студентів і оплату роботи 
керівника, а також створення та утримання підручної бібліотеки [12].

На ці обставини у відповіді на згаданий щойно лист київського магістранта і вказав 
А. Каліна. Він окреслив два шляхи вирішення піднятої колегою проблеми. Перший по-
лягав у провадженні семінару приватно у вільний від роботи час. Утім, оскільки новоіме-
нованому професору йшлося про формалізацію своїх практичних занять, декан порадив 
зі своїх п’яти викладових годин дві віддати на вивчення джерел, назвавши такі заняття за 
тогочасною традицією вправами [10, 5].

Відповідь польського колеги не задовольнила М. Грушевського, адже в такому ви-
падку українська історична наука в університеті фактично опинялася на загумінку. Пере-
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їхавши до Львова у вересні 1894 р., молодий професор із властивою йому енергійністю 
шукає можливості заснування при своїй кафедрі семінару класичного типу.

За підтримкою у цій справі він звернувся до свого приятеля у тих роках, посла до 
австрійського парламенту О. Барвінського. Досвідчений у галицьких справах О. Барвін-
ський, перед тим, як дати пораду своєму протеже, обговорив справу з впливовими поль-
ськими діячами. Після консультацій, як і інші колеги, О. Барвінський вказав М. Грушев-
ському на безвиглядність конфлікту з факультетом і порадив відмовитися від ідеї просити 
утворення семінару напряму у Відні.

Як свідчать протоколи засідань ради професорів філософського факультету, україн-
ський учений вирішив дослухатися даних йому порад і не вносив офіційного подання 
про заснування семінару до міністерства через голову університетської адміністрації. За 
згаданими порадами і польських колег, і О. Барвінського, він переформатував власні ви-
кладові години. У його поданні на ім’я декана філософського читаємо: «На літній семестр 
заповів я виклади з історії Руси, 4 години, уважаючи одначе на пильну потребу (за браком 
відповідного семінара) вправи історичні, мушу змінити заповіджені виклади таким чи-
ном: Істория руси 3 год. (понеділок, второк, середа), Вправи історичні 1 година (четвер)» 
[4, 9 зв.].

Згадане подання було оперативно розглянуто та прийнято на засіданні ради профе-
сорів 13 березня 1895 р. Пропозиція українського вченого була одностайно підтримана 
присутніми на засіданні. Таким чином, М. Грушевський за даними йому порадами ор-
ганізував науковий семінар, котрий, за тогочасною традицією, отримав назву «Історичні 
вправи».

Як і радив йому О. Барвінський, через рік М. Грушевський підготував подання до 
освітнього міністерства, в якому він, звітуючи про успіхи своїх «історичних вправ», про-
сив виділити фінанси на винагороду найкращих студентів, як це було у випадку класич-
них семінарів і мало, за думкою самого петента, стати першим кроком до надання його 
практичним заняттям бажаного статусу. Згадане подання М. Грушевського також одно-
стайно було підтримане польськими колегами.

Втім, попри успішність історичних вправ М. Грушевського, незважаючи на його по-
дання до міністерства і солідарну підтримку цієї справи колегами по факультету, кла-
сичний семінар по кафедрі української історії так і не був запроваджений з формальної 
причини – наявність такого семінару по основній кафедрі всесвітньої історії. Незважаючи 
це, внаслідок польсько-українського протистояння в університеті, яке від кінця ХІХ ст. 
посилювалося від року до року, в українських патріотичних колах провину за відсутність 
по кафедрі М. Грушевського класичного семінару було цілком несправедливо покладе-
но на польську сторону. До поширення такого погляду у міжвоєнний час спричинились 
саме учні українського професора, котрі виопуклювали польсько-український антагонізм 
в університеті та нарікали на перешкоди, котрі нібито умисно робилися їхньому вчителю 
[7, 89]. Без жодної верифікації згадане твердження безроздільно запанувало в грушев-
ськознавчій літературі минулого та нашого століть. Більше того, гострота польсько-укра-
їнського протистояння у міжвоєнний час і в роки війни помітно вплинула на подальше 
згущення фарб у змалюванні умов праці М. Грушевського в університеті.

Загалом же, незважаючи на формально розмитий статус, науковий семінар М. Гру-
шевського у формі історичних вправ цілком виконав покладену на нього функцію фа-
хового вишколу дослідників українського минулого, ставши інституційною підвалиною 
львівської школи. Саме на семінарі учні видатного вченого вперше пройшли солідну під-
готовку, що дала їм необхідні методологічні орієнтири і тверді знання історичних дис-
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циплін. Власне якість здобутих у стінах університету знань і професійних навичок була 
підставою для залучення М. Грушевським молодих істориків у роботі секцій, комісій і 
видань НТШ – ще однієї творчої лабораторії галицької школи. В цілому, з’ясування осо-
бливостей функціонування наукового семінару з української історії актуалізує подальше 
переосмислення праці М. Грушевського у Львівському університеті в контексті станов-
лення та структурної еволюції його наукової школи.

«…За двадцять років професор діждався вже мало не сотні своїх учнів…».
Як і заголовок попередньої частини статті, цей також взято зі спогадів І. Крип’якевича. 

Наведена цитата відсилає нас до не менш міфологізованої в українській історіографії 
теми кількісного виміру львівської історичної школи. Ще за життя М. Грушевського, пе-
реважно з нагоди ювілейних урочистостей, оприлюднювалися різні за кількісним складом 
списки представників його львівської школи. Вже у згаданих переліках була закладена 
методологічна помилка, котра вплинула на подальше хибне конструювання її персональ-
ного складу. Йдеться про ототожнення тогочасними дослідниками учнів-студентів автора 
«Історії України-Руси» у Львівському університеті з учнями-представниками його школи.

Ця тенденція розширення кола представників львівської школи за рахунок усіх його 
студентів набула особливої популярності в перших посмертних дописах, котрими сучас-
ники, вшановуючи пам’ять трагічно померлого автора «Історії України-Руси», намагали-
ся продемонструвати колосальність його науково-організаційної праці. Прикметно, що і 
тут найпомітнішими та впливовими для подальших дослідників були дописи саме пред-
ставників львівської школи, від котрих можна було б очікувати більш виваженого підходу.

Не внесла ясності у проблему персонального представництва львівської школи і укра-
їнська наука 90-х років минулого століття, котра, попри значний досвід обговорення схо-
ларної проблематики у наукознавстві, знаходилася під значним впливом галицької міжво-
єнної та діаспорної історіографії. Ба більше, подекуди навіть згадане коло учнів-студентів 
дедалі розширювалося, і до представників школи деякі сучасні дослідники схильні були 
зараховувати мало не всіх українських гуманітаріїв, котрим «пощастило» бути сучасника-
ми М. Грушевського. Наслідком стали абсурдні, з погляду історіографічних реалій кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., конструкції, в яких представниками львівської школи називають-
ся В. Липинський, М. Василенко, Н. Полонська-Василенко або й К. Студинський (?!). 
Звісно, згадані вчені, як і загалом українські гуманітарії доби національного відродження 
знаходилися під більшим чи меншим впливом історіографічних пропозицій М. Грушев-
ського, але це жодним чином не узасаднює їх перетворення на представників львівської 
історичної школи. Інакше сама школа налічувала б не одну сотню осіб, більшість з яких 
навіть не були особисто знайомі з автором «Історії України-Руси». Таких шкіл дидактич-
ного типу, звісно, не буває.

Тож кого можемо вважати представником львівської історичної школи М. Грушев-
ського? Відповідь на це питання вимагає чіткого критеріального підходу. Перший з визна-
чених нами критеріїв є максимально формалізований і вбудовується у систему відношень 
«вчитель-учень»: представники школи повинні бути студентами українського професора, 
відвідуючи його лекції та науковий семінар. При цьому наголосимо неодмінність робо-
ти початкуючих істориків у науковому семінарі, адже саме ця форма фахового вишколу 
надалі вважається класичною та була притаманна чи не всім історичним школам другої 
половини ХІХ – першої третини ХХ ст.

Далі, як писав сам М. Грушевський, ближче коло своїх учнів він запрошував додому 
на так звані privatissima, що було своєрідним продовженням наукового семінару, в якому 
також подекуди брали участь і молоді дослідники, котрі не навчалися в університеті. Ця, 
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за визначенням неформальна форма спілкування вчителя з учнями, не передбачала будь-
якої фіксації кола його учасників.

Натомість, дякуючи протоколам історично-філософічної секції НТШ, нам відомі ті 
студенти М. Грушевського, котрих він залучив до співпраці у структурах і виданнях Това-
риства. Останнє, нагадаємо, поряд із науковим семінаром університету, було інституцій-
ною підвалиною львівської школи. Тож саме ті учні автора «Історії України-Руси», котрі 
приймали участь у роботі історично-філософічної секції та комісіях Товариства, пред-
ставляючи результати власних досліджень, котрі згодом після обговорення були презен-
товані на сторінках редагованих М. Грушевським наукових періодичних видань і повинні, 
на нашу думку, вважатися представниками львівської історичної школи.

Окрім названих вище формальних критеріїв, відзначимо необхідність усвідомлен-
ня учнями львівського професора своєї приналежності до ближчого кола його співро-
бітників. Така своєрідна схоларна саморефлексія була особливо виправдана у випадку 
львівських студентів М. Грушевського, оскільки його предмети, внаслідок другорядного 
статусу кафедри, не були обов’язковими. Тож учні М. Грушевського повинні були при-
ймати також участь у «звичайних» семінарах інших професорів, але вважали себе при 
цьому саме представниками львівської історичної школи. Сліди згаданої схоларної само-
рефлексії – через особливі форми звернення – присутні в листах учнів до вчителя, а також 
нерідко простежуються у взаємному листуванні представників школи.

Отже, до представників львівської наукової школи М. Грушевського, на наше переко-
нання, можна зарахувати тих його учнів, котрі працювали у науковому семінарі вченого (і 
/ або на його privatissima), отримали від нього тему наукової праці, результати якої обго-
ворювали як на історичних вправах, так і на засіданнях секцій і комісій НТШ та, врешті, 
підготовлене дослідження оприлюднювали на сторінках редагованих ним періодичних 
видань («Записки НТШ», «Літературно-науковий вісник», «Записки УНТ», «Україна» 
та ін.). Також молоді дослідники мали визнавати свою приналежність до ближчого кола 
співробітників М. Грушевського.

Постає питання – хто з львівських учнів М. Грушевського підпадає під запропонова-
ні вище критерії? Певну підказку у цій справі нам дав сам український учений, котрий 
уперше навів неповний перелік своїх ближчих учнів у написаній з нагоди сорокаріччя 
«Автобіографії»: «[…] Ідучи в хронологічнім порядку, були то: Омел. Терлецький, Д. Ко-
ренець, Мир. Кордуба, Стеф. Томашівський, Стеф. Рудницький, Ол. Целевич, Юр. Кміт, 
Зен. Кузеля, Ос. Чайківський, Вас. Герасимчук, Ол. Сушко, Фед. Голійчук, Ів. Джиджора, 
Ів. Кревецький, Ів. Крипякевич й ин.» [3, 204]. Про коректність запропонованих вище 
критеріїв говорить той факт, що всі згадані дослідники пройшли фаховий вишкіл на лек-
ціях та семінарі М. Грушевського, отримали від нього теми наукових праць, обговорюючи 
їх на засіданнях НТШ, а згодом презентували результати своїх пошуків на сторінках ви-
дань Товариства.

Крім названих вище п’ятнадцяти учнів М. Грушевського визначеним критеріям від-
повідають ще сім осіб. Відзначимо, що імена більшості з них у тих чи інших комбінаціях 
згадуються у дослідженнях, присвячених характеристиці науково-організаційної праці 
видатного вченого львівського періоду. За хронологією потрапляння на студії до Львів-
ського університету назвемо імена Богдана Барвінського, Богдана Бучинського, Миколи 
Стадника, Федора Срібного, Івана Шпитковського, Меланії Бордун та Миколи Залізняка.

Як згадувалося вище, важливою для характеристики школи є схоларна саморефлексія 
самих її представників – як М. Грушевського, так і його молодших колег. Доступні нам 
джерела дозволяють говорити про усвідомлення представниками львівського осередку 
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власної приналежності до певного неформального наукового колективу. Керівник шко-
ли неодноразово з різних приводів згадував «моїх учеників», дбати про яких вважав для 
себе обов’язком [1, 41 зв. – 42]. Згадував М. Грушевський і про кількісні параметри своєї 
школи, пишучи про «не менше десятка молодих людей вправлених в історичну й архео-
графічну методу» [5, 20].

Розуміння приналежності до творчого осередку, очолюваного автором «Історії Украї-
ни-Руси», було властиве і молодим колегам М. Грушевського. При цьому відзначимо, що 
самі початкуючі вчені, визнаючи себе насамперед учнями львівського професора, лише 
через певний час заговорили про сприйняття один одного у якості колег по науковому 
співтовариству. Тут визначальною для існування школи стала постать учителя – його ха-
ризма поступово цементувала внутрішньо шкільні зв’язки. Тому лише від початку ХХ ст. 
в листах до М. Грушевського, а також у взаємному листуванні молодих істориків, ми на-
трапляємо на свідчення їхнього розуміння приналежності до певної творчої спільноти.

Підсумовуючи наші спостереження над персональним складом львівської історичної 
школи, звертаємо увагу на потребу розмежування «обріїв» та «контурів» цього нефор-
мального об’єднання. У першому випадку дійсно маємо всі підстави говорити про сотні 
прихильників історіографічних ідей М. Грушевського, до яких відносимо не лише його 
студентів, але й багатьох знакових українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
що опановувала знання про власне минуле дякуючи працям автора «Історії України-Ру-
си». Зрештою, через його школу «пройшло» тогочасне все українське суспільство того 
часу. Але сприйнявши сконструйовану М. Грушевським історичну ідеологію, ці люди 
самостійно обрали собі дорогу в українській науці. Власне ця обставина і є ключовою 
ознакою приналежності до наукової школи, котра окреслює її «контури».

«…Стиль керівництва Грушевського – типово авторитарний».
Останній з виокремлених нами стереотипів постав як результат осмислення пробле-

ми комунікативної природи та психологічного клімату львівської історичної школи. На 
відміну від своїх попередників, він є цілковитим витвором нашого часу. Хоча і його корені 
сягають галицької доби життя М. Грушевського, коли непоступливість вченого у принци-
пових питаннях культурного та національного будівництва принесла йому «славу» авто-
ритарного лідера. Конфлікт з українськими галицькими елітами, втім і з деякими пред-
ставниками львівської історичної школи (наприклад, С. Томашівським та І. Кревецьким) 
напередодні Першої світової війни, у пізніший час «сприяв» поширенню такого погляду 
на весь спектр діяльності М. Грушевського. Втім, якщо його учні ніколи не називали вчи-
теля «автократом», за них це зробили наші сучасники, екстраполюючи згадані конфлікти 
на середовище львівської школи. Так, без будь-якого занурення в проблему, з’явилося 
твердження, що «стиль керівництва Грушевського – типово авторитарний» [6, 262].

Некоректність такого твердження очевидна хоча б тому, що в ньому зовсім не врахова-
на ґенеза проблеми, адже школа в активній фазі функціонувала протягом майже двадцяти 
років, тож природно було б очікувати й еволюцію моделей міжособистісних комунікацій. 
Очевидним виглядає те, що стиль спілкування молодого 28-річного професора з нена-
багато молодшими від себе студентами мав би відрізнятися від тієї моделі комунікації, 
котру практикував стосовно учнів напередодні війни тоді вже визнаний патріарх україн-
ської науки.

Налагоджуючи взаємини з молодшими колегами, М. Грушевський уже з перших днів 
перебування у Львові відверто декларував необхідність цілковито відвертої моделі спіл-
кування, що було із симпатією сприйняте його учнями. Молоді адепти науки поступово 
призвичаювались до відкритості при обговоренні різнопланових питань. Зменшенню 
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психологічної дистанції між М. Грушевським і його львівськими учнями сприяла незна-
чна різниця у віці. Приміром, найстарший – Юрій Кміт – був лише на шість років мо-
лодшим від учителя. Середня ж різниця у віці з більшістю учнів складала 10-15 років 
і це значною мірою дозволяло керівнику школи та його молодшим колегам розмовляти 
«однією мовою».

Становленню позитивного емоційного клімату функціонування школи сприяло нео-
дноразово артикульоване М. Грушевським розуміння цінності спільної праці над осяг-
ненням амбітної мети розбудови модерної української гуманітаристики. Він неоднора-
зово наголошував своїм учням, що «студиї передо всім будете робити не для дипльому, 
а для знаття» [1, 36]. Згаданий громадський пафос М. Грушевського у служінні народу 
засобами науки поділяли також його учні, сприймаючи дані ним завдання як частину ре-
алізації плану побудови Нової України.

Про формування М. Грушевським довірливих та емоційно-теплих взаємин зі своїми 
учнями свідчить також його розлоге листування. У зверненнях до молодших колег він 
неодмінно вживає такі вирази, як «Дорогий [ім’я]!», «Дорогий Товаришу!», «Високопо-
важний Добродію!», «Високоповажний пане Доктор!» та ін. Не менш характеристично 
М. Грушевський підписував свої листи до учнів: «Здоровлю Вас!», «З глибоким пова-
жанням», «З глибокою повагою», «Цілую Вас», «Ваш М. Грушевський», «Прихильний 
Вам», «Вам щирий» тощо. В свою чергу, учні М. Грушевського, відгукуючись на його 
приязне довірливе ставлення, в своїх листах підкреслено демонстрували повагу та щиру 
симпатію. І. Крип’якевич, згадуючи ставлення молоді до М. Грушевського, писав: «Ми 
його дуже любили і шанували» [7, 99].

Вивчаючи становлення психологічного клімату львівської історичної школи можемо 
ствердити, що М. Грушевський значною мірою копіював «батьківський» стиль спілку-
вання В. Антоновича зі своїми учнями. Львівський професор, як про це свідчать листи 
до молодших колег, вважав «попирання» їх кар’єрними сходинками за певний мораль-
ний обов’язок [9, 25]. Доводить сказане проблематика порушуваних у листах між львів-
ським професором і його студентами питань. Домінували тут, звісно, фахові проблеми: 
оцінка власних творів, інтерпретація тієї чи іншої проблеми, складнощі в реалізації до-
слідницького проекту, отримання необхідних джерел і літератури, організація наукових 
відряджень тощо. М. Грушевський у своїх листах-відповідях постає як дуже емпатійна 
людина, здатна відчути емоційний стан ближнього, його потребу поділитися радістю чи 
отримати розраду. Листи вченого сповнені порад досвідченої людини та обіцянок допо-
могти у вирішенні клопотів.

Нерідко відчуваючи свою провину перед учителем за недотримані обіцянки, його учні 
по-різному моделювали зворотну реакцію – в залежності від власного світосприйняття. На-
приклад, докладно пояснивши М. Грушевському мотиви свого неузгодженого з учителем 
рішення взяти учительську посаду, В. Гарасимчук наприкінці листа оптимістично додає: 
«Потішаюсь, що П. Професор простять!» [2, 71]. На противагу останньому, панічно до 
закидів М. Грушевського ставився І. Джиджора. Це навіть змушувало львівського профе-
сора постійно вгамовувати песимістичні очікування учня. Так, на чергове самобичування 
І. Джиджори з приводу нездатності точно виконувати інструкції вчителя, М. Грушевський 
пише: «Об’яснявся Вам в любви неоднократно – що все-таки люблю Вас з отою розтріпа-
ністю і необчислимістю, котрою Ви так неможливо шкодите й собі, й роботі» [8, 172].

Як і будь-який інший науковий колектив, львівська школа також не уникла числен-
них конфліктів різного походження та тривалості. Найчастіше конфлікти між М. Грушев-
ським і його учнями виникали на етичному ґрунті. Надзвичайно вразливий, за його сло-
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вами, на «рутенську манєру скрізь дошукуватися укритих гадок», учений доволі жорстко 
реагував на будь-які прояви пліткарства та інсинуацій. Ще одним джерелом напруження 
між учителем та учнями було невідповідне виконання останніми його доручень. При цьо-
му найбільше прикрих, але заслужених слів доводилося вислуховувати близьким учням. 
Про відвертість висловлювання М. Грушевським незадоволеності вчинками своїх учнів 
показово свідчить уривок з його листа до І. Джиджори: «Прикро мині дуже, що Ви так 
легко берете свої зобов’язання і так мало можна спуститися на Ваше слово. В таких моло-
дих літах чоловік повинен старатися заробити собі репутацію солідности й словесности, 
а Ви робите навпаки!» [8, 61].

Цікаво, що попри той факт, що джерелом конфлікту були зазвичай учні М. Грушев-
ського, саме він нерідко виступав ініціатором полагодження напруженої ситуації. При-
кладом цьому може слугувати вже неодноразово згадуваний і добре висвітлений в іс-
торіографії конфлікт з С. Томашівським. Незважаючи на численні прояви прикрого для 
М. Грушевського демонстративного «іредентизму» свого учня, він зробив перший крок 
до примирення, написавши в «пацифікац[ійнім] настрою записку до Том[ашівського], 
щоб прийшов як що має час і гумор». Як свідчить щоденник М. Грушевського, з’ясування 
відносин тривало чотири (!) години. При цьому надзвичайно цікавими виглядають на-
копичені С. Томашівським претензії до вчителя. За словами останнього, «Томаш[івський] 
розводив свої жалі, дивувався тому, що я […] відчужився від нього […]; з свого боку 
дарував огірченнє тим, що я відсунув його від Записок […], закидав, що не підтримував 
його кандидатури на позиції, які йому «належали» – віцеголовство в секції і в Товаристві, 
я казав, що вважав його за молодим до сього». Остання фраза дає нам підстави поглянути 
на суперечку М. Грушевського з С. Томашівським крізь призму класичного конфлікту 
«батьків і дітей», коли старше покоління вчасно не зауважує амбіції молодшого.

Підсумовуючи наші спостереження над комунікативною природою та психологічним 
кліматом львівської школи, відзначимо, що вона значною мірою в цьому плані нагаду-
вала київський осередок В. Антоновича, в якому був вихований М. Грушевський. Але 
на відміну від київської школи, незначний розрив у віці між ним і більшістю його учнів 
(10-15 років) природно скорочував психологічну дистанцію, поглиблюючи емоційну 
близькість. Все це сприяло становленню демократичного клімату школи, що проявлявся 
у міжособистісній комунікації, обговоренні наукових проектів, способів і форм їх реалі-
зації та презентації. Згаданий демократизм був притаманний також культурі конфліктних 
ситуацій, адже свої рації сторони з’ясовували відверто, будучи налаштованими на швидке 
подолання суперечностей. Разом із тим, можемо зауважити й сюжети класичного кон-
флікту «батьків та дітей», коли керівник школи не завжди встигав реагувати на зростаючі 
амбіції учнів. Відзначимо також, що крізь призму відтворених комунікативних практик 
проглядає особистість самого М. Грушевського, як людини доброзичливої, прямолінійної 
та вимогливої як до себе, так і до найближчого кола співробітників.

Висновки. Здійснена вище спроба деконструкції деяких стереотипних уявлень при 
вивченні львівської історичної школи М. Грушевського свідчить про подальшу потребу 
переосмислення інших поширених у літературі оцінок багатопланової діяльності Вели-
кого Українця. Більшість з них виникли під впливом ідейних дискусій початку минулого 
століття, але внаслідок своєї давності настільки укорінилися у свідомості дослідників, 
що стали «звичним місцем» більшості наративів. Це також повинно стати поштовхом до 
переосмислення всієї української історіографічної класики ХІХ – першої третини ХХ ст., 
над якою подекуди надалі тяжіють пояснювальні моделі, витворені добою національного 
відродження.
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НАУКОВИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОГО 
КОЛЕКТИВНОГО БАЯННО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА 

НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВЩИНИ

Стаття розкриває широкий спектр дослідження формування засад українського колективного 
баянно-акордеонного мистецтва. Як приклад для наслідування розглядається Львівщина – центр 
академічної культури в галузі виконавства на народних інструментах та баянно-акордеонного 
мистецтва Західної України. Проводиться аналіз наукового обгрунтування історії й еволюції ін-
струментарію, виконавських аспектів діяльності оркестрів та ансамблів народних інструментів, 
їх тенденції і можливості окремих груп, проблеми виразових засобів, тощо на національному рівні. 
Окреслюються регіональні традиції народно-інструментального ансамблевого та оркестрового 
баянно-акордеонного музикування, тенденцій розвитку освіти, науки, творчості й виконавства. 

Ключові слова: баян-акордеон, Львівщина, ансамбль, оркестр, дослідження.
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SCIENTIFIC CONTEXT PRINCIPLES FORMATION OF UKRAINIAN 
COLLECTIVE BAYAN-ACCORDION ART BASED ON LVIV REGION

The article discloses a wide range of research the foundations forming Ukrainian collective bayan-
accordion art. As a an example to follow Lviv Region is regarded as the center of culture in the academic 
performance of folk instruments and bayan-accordion art of Western Ukraine. The analysis of scientifi c 
substantiation history and evolution of tools performing aspects of orchestras and ensembles of folk 
instruments, their trends and opportunities individual groups, expressions problems means, etc at national 
level are shown. Regional tradition of folk instrumental ensemble and orchestral bayan-accordion music, 
trends in the development of education, science, creativity and performance are delineated.
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НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ УКРАИНСКОГО 
КОЛЛЕКТИВНОГО БАЯННО-АККОРДЕОННОГО ИСКУССТВА 

НА ПРИМЕРЕ ЛЬВОВЩИНЫ

Статья раскрывает широкий спектр исследования формирования основ украинского коллек-
тивного баянно-аккордеонного искусства. В качестве примера для подражания рассматривается 
Львовщина – центр академической культуры в области исполнительства на народных инструмен-
тах и баянно-аккордеонного искусства Западной Украины. Проводится анализ научного обосно-
вания истории и эволюции инструментария, исполнительских аспектов деятельности оркестров 
и ансамблей народных инструментов, их тенденции и возможности отдельных групп, проблемы 
выразительных средств и т.д. на национальном уровне. Определяются региональные традиции 
народно-инструментального ансамблевого и оркестрового баянно-аккордеонного музицирования, 
тенденций развития образования, науки, творчества и исполнительства.

Ключевые слова: баян-аккордеон, Львовщина, ансамбль, оркестр, исследования.
Лит. 11.

Постановка проблеми. У музичній палітрі культурного життя України одне з чільних 
місць належить народно-інструментальній музиці. Розмаїття музичного інструментарію, 
що існує на теренах України зумовлене, насамперед, унікальністю її геополітичного роз-
ташування. З точки зору загальноукраїнських процесів ансамблевого народно-інструмен-
тального мистецтва загалом та формування традиції баянно-ансамблевого музикування 
зокрема, Львівщина відрізняється особливою хронологією та мистецькою специфікою. 
Це зумовлено засвоєнням специфіки естрадного акордеонного виконавства через західно-
європейські впливи, відсутністю фольклорної традиції гармошкового виконавства дора-
дянського періоду і формуванням фахової баянної освіти у 1940-ті – 1950-ті рр. 

Однак, у наш час саме Львівщина стала провідним центром культивування баянного 
мистецтва не лише у західно-українському регіоні, але й одним з провідних осередків 
цієї інструментальної традиції на національному рівні: це засвідчує проведення у регіоні 
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів з ансамблевими та оркестровими номінація-
ми, представницьких науково-практичних конференцій з народно-інструментального та 
баянного виконавства, видавництво нотно-методичної літератури, активність наукових 
досліджень у даній галузі. 

Аналіз досліджень. Теоретичною базою нашої розвідки є роботи українських музи-
кознавців, пов’язані з питаннями вітчизняного народно-інструментального мистецтва, які 
охоплюють значне коло методичних, історичних, виконавських проблем. Зокрема: 
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• узагальнюючі праці з історії української академічної школи народно-інструменталь-
ного мистецтва М. Давидова [3], Є. Іванова, А. Сташевського, А. Семешка, Л. Пасічняк, 
О. Трофимчука, В. Гуцала, М. Різоля праці М. Імханицького, словниково-довідникові ви-
дання А. Басурманова, А. Семешка [10], А. Мірека, І. Лисенка, А. Душного та Б. Пица [4];

• праці з проблем народно-ансамблевого та оркестрового виконавства України Б. Во-
дяного, В. Воєводіна, А. Гуменюка, В. Дейнеги, О. Ільченка, Я. Зуляка, Ю. Лошкова, 
Д. Пшеничного, Т. Сідлецької, М. Хая та його регіональної специфіки (М. Лисенко-Дні-
стровський, В. Комаренко, П. Іванов, А. Гуменюк, В. Заболотний, О. Трофимчук, П. Дроз-
да);

• роботи, присвячені аспектам баянно-ансамблевого виконавства і творчості В. Вла-
сова, Р. Безуглої, В. Понікарової, А. Сташевського;

• дослідження тенденцій розвитку баянного виконавства, освіти та творчості на 
Львівщині А. Онуфрієнка, Л. Дражниці, А. Душного, Д. Кужелєва, Р. Кундиса, Б. Пица 
[9], О. Якубова, М. Черепанина;

• роботи, присвячені аналізу діяльності окремих митців регіону – організаторів, ке-
рівників, учасників колективів, а також конкурсних та мистецьких проектів, педагогів, 
науковців, творців виконавського і дидактичного репертуару А. Боженського, А. Душно-
го[6, 45–48; 7, 124–140], С. Карася, О. Карась, Р. Кундиса, Д. Кужелєва [6, 67–75; 7, 5–10], 
Е. Мантулєва, М. Михаця [7, 37–45], М. Оберюхтіна, Я. Олексіва, Б. Пица [6, 88–107; 
7, 16–32], Л. Посікіри, А. Славича, О. Сергієнко, І. Фрайта [6, 116–123] , Ю. Чумака [6, 
124–132], В. Шафети [7, 33–36];

• матеріали науково-практичних конференцій, проведених на базі регіональних фахо-
во-освітніх осередків [1; 6; 7].

Мета статті полягає в уніфікації наукового контекст формування засад українського 
колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини

Виклад основного матеріалу. У сфері наукової розробки тематики народно-інстру-
ментального мистецтва України існує потужна методологічна база, що включає низку 
докторських та кандидатських дисертацій, підручників, посібників, монографічних ви-
дань. Його історіографію, еволюцію інструментарію, виконавські аспекти діяльності 
оркестрів народно-оркестрових складів, їх тенденції і можливості окремих груп, про-
блеми виразових засобів, завдання диригента, засади формування виконавських програм 
висвітлюють у своїх працях Є. Юцевич «Оркестр народних інструментів» (К., 1948), 
В. Комаренко «Український оркестр народних інструментів» (К., 1960), О. Незовибатько 
«Ознайомлення з музичними інструментами та організація інструментальних ансамб-
лів» (К., 1966), А. Гуменюк «Українські народні музичні інструменти» (К., 1967) [2], І. Ро-
зумний «Практичний посібник з диригування для середніх музичних закладів» (К., 1968), 
Л. Носов «Музична самодіяльність Радянської України 1917–1967 рр. (К., 1969), В. Гуцал 
«Грає оркестр українських народних музичних інструментів» (К., 1978), П. Іванов «Ор-
кестр українських народних інструментів» (К., 1981), А. Онуфрієнко «Читання партитур 
для оркестру народних інструментів» (К., 1983), М. Імханицький «У витоків російської 
оркестрової культури» (М., 1987), Ільченко О. Народне оркестрове виконавство: аматор-
ство і проблеми художності (К., 1994), Откидач В. «Становлення оркестрового виконав-
ства в Україні (в контексті розвитку національної художньої культури)» (Х., 1997) та ін.

Ці проблеми піднімаються у низці новітніх праць, присвячених названій проблемати-
ці Ю. Лошкова «Володимир Андрійович Комаренко» (Х., 2002), В. Воєводіна «Посібник 
для керівника оркестру народних інструментів» (К., 2003), С. Хащеватської «Інструмен-
тознавство» (Вінниця, 2008), В. Дейнеги «Методика перекладання симфонічних творів 
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для оркестру народних інструментів» (К., 2009), Т. Сідлецької «Практична культуроло-
гія. Історія народно-оркестрового виконавства України» (Вінниця, 2011), І. Мариніна 
та В. Олійника «Народно-інстурментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: ан-
самбль троїстих музик Олексія Беца» (Кам’янець-Подільський, 2011) та ін., що засвідчує 
актуальність наукового пошуку даної сфери. 

Зокрема, історію народно-оркестрового виконавства представляють докторські 
О. Ільченка «Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства» (К., 1996) 
й Ю. Лошкова «Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури 
XVIII-XIX ст.» (Х., 2008) та кандидатські М. Лисенка «Шляхи формування і розвитку 
інструментальних ансамблів і оркестрів народних інструментів на Україні (Л., 1977), 
Ю. Лошкова «Творчість В. А. Комаренка і народно-інструментальне виконавство в Сло-
бідській Україні (перша половина XX століття)» (Х., 2000), В. Дейнеги «Перекладення 
як процес переосмислення засобів оркестрової виразності (Одеса, 2006), О. Трофимчука 
«Темброва еволюція в українській оркестровій музиці» (К., 2007), Л. Пасічняк «Акаде-
мічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконав-
ський аспект» (Львів, 2007), Т. Сідлецької «Культурно-історична еволюція українського 
оркестру народних інструментів» (К., 2007) дисертації, фундаментальні праці М. Дави-
дова «Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа)» 
(К., 2005, 2010 [3]) та «Проблеми розвитку академічного народно-інструментального 
мистецтва в України (К., 1998, 2008). Вагомим доробком в даному постають довідники 
«Оркестри і ансамблі російських народних інструментов» (М., 1983) Є. Максимова, «Ба-
янне та акордеоннне мистецтво» А. Басурманова (М., 2003), «Баянно-акордеонне мисте-
цтво України на зламі ХХ–ХХІ ст.» А. Семешка (Тернопіль, 2009) [10]. Однак, баянно-
акордеонне колективне музикування регіону в них не отримало послідовного комплек-
сного аналізу, будучи представленим вибірковими (переважно навчальними) колективами 
та окремими персоналіями.

Низка наукових досліджень утворюють теоретичне підґрунтя народно-інструмен-
тального оркестрово-ансамблевого мистецтва. Це роботи з проблем народно-ансамбле-
вого та оркестрового виконавства України, присвячені формам побутування народно-
інструментальних різновидів, їх організації, інструментарію та комплектації, засадам 
інструментування, репертуару, способам функціонування (Б. Водяного, В. Воєводіна, 
А. Гуменюка, В. Дейнеги, О. Ільченка, Я. Зуляка, Ю. Лошкова, Д. Пшеничного, Т. Сід-
лецької, М. Хая), та його регіональної специфіки (М. Лисенко-Дністровський, В. Кома-
ренко, П. Іванов, А. Гуменюк, В. Заболотний, О. Трофимчук, П. Дрозда). Соціокульту-
рологічні та історичні аспекти ансамблевого музикування загалом розкривають наукові 
розвідки М. Давидова, Д. Кужелєва, Л. Воріної, С. Баштана та ін.

Низка праць присвячена колективним формам побутування народно-інструменталь-
них різновидів, їх організації, інструментарію та комплектації, засадам інструментування, 
репертуару, способам функціонування. У цьому напрямку працювали В. Гуцал, В. Дей-
нега, О. Ільченко, О. Незовибатько та ін. У сучасному музичному виконавському процесі 
України баяни-акордеони входять до складу найрізноманітніших різновидів народно-ор-
кестрового виконавства: самостійних концертних одиниць та інструментальних груп хо-
рових і танцювальних колективів академічного (професійного, навчального), естрадного 
та самодіяльно-аматорського спрямування. Характеризуючи внутрішню організацію та 
співвідношення груп народно-оркестрового складу А. Гуменюк відзначає: «Баяни в ор-
кестрі просто необхідні. … Баяни і педальний тромбон збагачують оркестрову палітру і 
розширюють технічні можливості оркестру» [2].
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Педагогічний аспект народно-ансамблевого виконавства розкривають дослідження 
Г. Бродського, В. Власова [1, 92–102], А. Душного [1, 78–87], Т. Поляченко «Педагогічні 
засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інстру-
ментальними колективами» (К., 2011), Я. Зуляка, В. Воєводіна «Педагогічні умови ста-
новлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі» 
(К., 2007)

Питання складів ансамблів та оркестрів народних інструментів за участю баяна-
акордеона у становленні та розвитку академічних форм народно-інструментальної му-
зики, періодично піднімалися практиками та науковцями М. Лисенко-Дністровським, 
В. Комаренком, П. Івановим, А. Гуменюком, В. Воєводіним [1, 69–72], В. Заболотним, 
Л. Дражницею, О. Трофимчуком, Ю. Лошковим [1, 14–27], Л. Пасічняк [6, 76–87], В. Дей-
негою, А. Душним [1, 78–87], А. Онуфрієнком, Я. Олексівим, С. Сідлецькою [1, 87–92], 
В. Шафетою та ін. 

Проблематику академічного ансамблевого виконавства за участю народних інстру-
ментів розглядають у контексті споріднених напрямків дослідження дисертації І. Алек-
сєєва, Ю. Бая, М. Давидова, Д. Кужелєва, А. Черноіваненко, В. Грищенко, Н. Морозе-
вич, Р. Безуглої, Н. Брояко, В. Дутчак, Т. Барана, Л. Пасічняк, О. Єльченка, Ю. Лошкова, 
Д. Юника, О. Незовибатька, Л. Повзун, В. Князева та ін. Ансамблеве виконавство, пере-
клади і оригінальна творчість висвітлені у працях М. Імханицького [7, 70–85], О. Міщен-
ка, С. Калмикова, використання українського фольклорного інструментарію у академіч-
ному виконавстві висвітлюють М. Давидов, М. Хай та ін. 

Наявність полікультурного фону у формах функціонування інструментальних ко-
лективів з баянами у складі зумовила необхідність залучення даних про особливості 
регіональних фольклорних традицій колективного народно-інструментального музику-
вання українців, приазовських греків, поляків, клезмерів, росіян та ін. Так українській 
народно-інструментальній регіоналістиці присвятили свої роботи Б. Водяний «Народна 
інструментальна музика Західного Поділля : проблема еволюції традиційних форм музи-
кування» (К., 1993), П. Іванов «Музики з Поділля» (К., 1972), Н. Любецька, В. Цицирев 
[1, 72–78], П. Дрозда «Феномен колективного народно-інструментального музикування 
Західно-українського регіону» (Львів, 2009).

Проблематика, пов’язана з клезмерською виконавською традицією розкрита в осно-
воположних працях з її історії. Так, М. Береговський зібрав і записав близько 1500 творів 
цього виду музикування в Україні та сусідніх земелях і присвятив їх творчості досліджен-
ня «Ідиш інструментали фолксмузік» («Єврейська інструментальна народна музика», 
К., 1937) і «Ідиш клезмер, зейер шафн ун штейгер» («Єврейські клезмери, їх творчість 
і побут», М., 1941) і російською мовою – «Єврейська народна інструментальна музика» 
(1938; опублікована в Москві у 1987). Грунтовну книгу «Ха-клезмера» («Клезмери», Єр., 
1959) написав І. Стучевський.

Наявність баянного компоненту в ансамблях, аматорського, самодіяльного, естрад-
ного напрямків поряд з фольклорно-автентичним академічним, учбовим з зумовила по-
требу виявлення специфіки функціонування ансамблевих формацій у кожному з них та 
місця баяна у внутрішній структурі ансамблевих колективів. Проблематику естрадно-
го баянно-акордеонного виконавства досліджує М. Булда «Естрадно-джазова музика в 
акордеонно-баянному мистецтві України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: 
композиторська творчість і виконавство» (Х., 2007), вона торкається в контексті інших ас-
пектів у музикознавчих, культурологічних дисертаційних досліджень В. Романка «Джаз 
у музичній культурі України: соціокультурна та музикознавча інтерпретації» (К., 2001), 
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Н. Дрожжиної «Музичне мистецтво естради як соціокультурний феномен» (Х., 2008), 
«Етноджаз як соціокультурний феномен» кандидата філософських наук О. Огородової 
(Бєлгород, 2008), праці А. Сташевського [6, 111–115; 7, 86–91], довідник В. Симоненка 
«Українська енциклопедія джазу» (К., 2004) та ін. Вагомою тезою, що обґрунтовується з 
різних позицій наукового пошуку є констатація полікультурної ґенези мистецтва джазу, 
що за своєю природою є напівфольклорною творчістю, яка народилася в результаті спла-
ву багатьох, в тому числі і народно-музичних елементів різних національних культур і: 
«… вбирає в себе все різноманіття тих національних культур, на основі яких вона склала-
ся, здатна в різні історичні та етнокультурні моменти містити в собі різні характеристики: 
расові, соціальні, естетичні, психологічні, емоційні та ін.» [8, 6]. 

Оскільки баяни у естрадних колективах нерідко фігурують як компонент створення 
комплексного тембрального образу фольклорного музикування, дотичною до аспекту 
дослідження є дисертація В. Тормахової «Українська естрадна музика і фольклор: вза-
ємопроникнення і синтез» (К., 2007), присвячена аналізу різноманітних форм взаємопро-
никнення і синтезу автентичного фольклору і естрадної музичної культури України (рок, 
поп-музика і джаз). В роботі окреслено характерні риси фольклору, що використовуються 
в українській естрадній музиці і розроблені основні типологічні характеристики синтезу 
фольклору і естрадної музики. Однак, аналіз спрямовано насамперед на аналіз музичної 
мови та вокального звукоутворення, а за основу аналізу взято творчість естрадних колек-
тивів без баянів у складі (група «Garbooz trio», «Брати Блюзу», Е. Ізмайлов і Тріо Е. Із-
майлова «Брати Гадюкіни», Каті Chilly, Марії Бурмаки, групи «DAT», виняток становить 
лише група «ВВ»). Цінною стороною роботи є те, що дослідницею було класифіковано 
різновиди взаємодії естрадної музики та фольклору: обробки народних пісень, цитуван-
ня фольклорного матеріалу, створення оригінальних композицій на фольклорній основі, 
сплав національної манери виконання з інофольклорною. Вагомими з точки зору обра-
ного напрямку дослідження є періодизація еволюційних процесів української естради, 
рок- джаз- і поп-музики, а також твердження: «Фольклор споріднений із джазовою, рок- і 
поп-музикою через загальні ознаки: колективність, анонімність, імпровізаційність твор-
чості, незакріпленість, варіантність трактувань того самого твору. В результаті джаз, а за 
ним поп- і рок-музика завдяки фольклорному походженню, є найбільш сприйнятливими 
до злиття з фольклором народів світу» [11, 8]. У контексті характеристики досліджуваних 
процесів В. Тормахова зазначає: «… використання народних інструментів або автентич-
ної манери гри на них (використовується в джазі, рок-музиці)» [11, 10]. Можливість вико-
ристання баянів та акордеонів у складі естрадих колективів в підручниках та посібниках 
Д. Браславського «Основи інструментовки для естрадного оркестру» (М., 1967), Б. Кия-
нова та С. Воскресенського «Керівництво інструментовкою для естрадних оркестрів та 
аксамблів» (М., 1978), Г. Гараняна «Аранжування для естрадних інструментальних та во-
кально-інструментальних ансамблів» (М., 1983) не розглядається.

Таке поширене у сучасних колективних формах баянно-акордеонного музикування 
України загалом та Львівщини зокрема явище як етно-джаз –висвітлюється дослідниками 
як зразок міжкультурної взаємодії та міжкультурного діалогу (етнічного, соціокультур-
ного, музичного, творчого, виконавського і т.д.), який виконує охоронну функцію щодо 
фольклору в численних новаторських та індивідуальних формах трактування і виступає 
як засіб своєрідного ретранслятора національних ідей у світовий культурний простір. Зо-
крема, дослідниця філософсько-естетичного аспекту російського етноджазу О. Огородо-
ва констатує такі вагомі риси соціокультурної спрямованості: «Синтез традиції і модерну, 
старовини і сучасності в етноджазі свідчить про одночасну дію в ньому двох засад – кон-
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сервативної, зверненої до минулого і зорієнтованої на спадкоємний зв’язок, і творчої, на-
ціленої на майбутнє, що творить нові цінності на благодатному «ґрунті» культурно-іс-
торичного досвіду попередніх поколінь… Ґрунтуючись на традиційному фольклорі пев-
ного етносу, етноджаз відкритий для культур інших народів, за допомогою збагачення їх 
цінностями, традиціями, ідеалами, укладаючи в собі, таким чином відкритість до діалогу, 
з одного боку, і спосіб національній самоідентифікації, з іншого» [8, 4–8].

Окремі теоретичні положення містять дослідження Г. Шостак «Музика масових 
жанрів як фактор формування музичної культури підлітків» (К., 1996), Д. Бабіч «Фор-
мування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів» (К., 2004), 
М. Мозгового «Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні» (К., 2007) 
та ін. Однак основна частина інформативного матеріалу залишається розпoрошеною у 
популярній та фаховій періодиці («Львівська газета», «Коломия», «За вільну Україну») та 
мемуарній й довідниковій літературі.

Питання самодіяльного та аматорського ансамблевого виконавства розкривають дисер-
тація О. Ільченка, В. Комаренка, Л. Носова, О. Трофимчука, П. Дрозди. З огляду на пробле-
матику дослідження вагомою складовою теоретичного підгрунтя є роботи, присвячені ас-
пектам баянно-ансамблевого виконавства і творчості: В. Власова, Р. Безуглої «Баянне мис-
тецтво в музичній культурі України (друга половина ХХ століття)» (К., 2004), методичний 
посібник В. Понікарової «Баян в народно-инструментальному жанрі України» (Х., 2003), 
численні різнопланові публікації С. Калмикова, А. Сташевського, М. Різоля та ін. Очевид-
но, вузький регоінальний аспект Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва і тра-
дицій виконавства та педагогіки у ній не виокремлюється у спеціальну проблему.

Регіональні традиції народно-інструментального баянного музикування неодноразо-
во висвітлювалися фахівцями з музикознавчої, виконавської, культурологічної точки зору 
В. Варакутою [1, 42–48], Т. Большаковою та Л. Понікаровою [1, 49–61], О. Олійником та 
В. Власовим [1, 97–102], М. Давидовим, Л. Посікірою та ін. Значний масив статистичних 
даних є у довідниковій літературі А. Басурманова, А. Мірека, М. Давидова [3], А. Семеш-
ка [10], А. Душного та Б. Пица [4; 9]. 

Звертання до окресленої проблематики музикознавців-фахівців є одиничними, се-
ред них переважають регіональні дослідники-етузіасти. Вагомий внесок у дослідження 
тенденцій розвитку баянного виконавства, освіти та творчості на Львівщині здійснили 
М. Булда [6, 12–19], А. Боженський, А. Онуфрієнко, Л. Дражниця, А. Душний, Д. Куже-
лєв, Р. Кундис, М. Римаренко [7, 11–15], О. Якубов, М. Черепанин, Б. Пиц, Ю. Чумак, 
Я. Олексів та ін.

Вагомими напрацюваннями є розвідки А. Душного [7, 124–131], Н. Гатайло-Мазур 
та Ю. Чумака [6, 124–132], у яких аналізується творчість «Прикарпатського дуету бая-
ністів». Творчість Е. Мантулєва (В. Шафета, А. Славич, І. Фрайт [6, 116–123]), А. Онуф-
рієнка (А. Душний [6, 45–49], С. Карась [6, 55–58], Н. Мазур [6, 27–32]), К. Соколова 
(В. Шафета, А. Душний, Р. Кундис), В. Балика (Д. Кужелєв, Б. Пиц, А. Сташевський [6, 
111–115]), В. Власова (Ю. Чумак, В. Янчак [6, 139–143]), А. Нікіфорука (А. Душний), 
Я. Олексіва (І. Куртий, А. Душний), А. Марценюка (Р. Кундис), В. Салія (А. Душний), 
Р. Стахніва (Ю. Дякунчак, А. Боженський), виступи О. Бобечко [6, 7–11], А. Боженського, 
В. Власова [6, 20–26], М. Давидова [7, 65–69], Д. Кужелєва, Р. Кундиса, І. Куртого, В. Зай-
ця [6, 49–50], М. Імханицького [7, 70–85], В. Іванця [6, 51–54], М. Михаця, Л. Пасічняк 
[6, 76–85], Б. Пица, А. Сташевського, О. Сергієнко, І. Фрайта, В. Янчака та ін. отрима-
ли наукову аргументацію у контексті науково-практичних конференцій, приурочених до 
вшанування видатних представників Львівської баянної школи [6; 7]. 
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Натомість проблеми регіональної фахової освіти середнього та початкового рівнів, 
учбових колективів фахових навчальних закладів краю в контексті національної музич-
ної освіти та діяльність самодіяльних, професійних та фольклорно-естрадних колективів 
висвітлюються переважно в ювілейних чи рекламних виданнях та розвідках викладачів 
окремих навчальних закладів, зокрема на Львівщині узагальнюючі праці М. Давидова [3], 
роботи Л. Посікіри [1, 61–66; 3, 134–142], М. Наконечної [3, 389], Д. Кужелєва [5], Л. Бод-
нар, І. Гордельянова [3, 367 – 370], Б. Пица та А. Душного [3, 498–510], окремі видання 
Л. Мазепи «Шлях до музичної Академії у Львові [у 2-х тт.]» (Львів, 2003), «Дрогобицько-
му державному музичному училищу імені Василя Барвінського – 60» (Дрогобич, 2005), 
«Львівське державне музичне училище імені Станіслава Людкевича. Сторінки історії» 
(Львів, 2009), А. Душного та Б. Пица [9],

Діяльність яскравих постатей, що представляють колективне народно-інструмен-
тальне мистецтво регіону, відрізняє подвижницька і багатогранна праця у різних галузях: 
педагогічній, організаторській, виконавській, науково-методичній та публіцистичній. Не-
зважаючи на активну участь в мистецькому житті регіону, України, а нерідко – інтенсивну 
міжнародну гастрольну практику, осмислення аспектів виконавської і композиторської 
творчості висвітлюється переважно у періодичних виданнях. Такими є «Астраханские из-
вестия», «Комсомолец Каспия», «Советская музика», «Музыкальная жизнь», «Народник» 
(Москва), вітчизняні популярні та фахові газети і журнали радянського і порадянсько-
го часу: «Музика – масам», НТЕ, «Радянська культура», «Культура і життя», «Музика», 
«Україна», «Радянський педагог», «Радянське слово» (Київ), «Молода гвардія» (Одеса), 
«Хесед Шушана» (Чернівці), обширна преса Львова: «Високий замок», ЗІК, «За вільну 
Україну», «Львівська Газета», «Ленінська молодь», «Голос Відродження», «Літератур-
ний Львів», «Шофар», різнопланові регіональні видання: «Радянське слово», «Джерела 
Трускавця», «Франківець», «Франкова криниця», «Молодь і ринок», «Галицька зоря», 
«Галицький шлях» (Дрогобич), «Вільне життя» (Бучач), «Прикарпаття», «Голос Прикар-
паття» (Старий Самбір) а також відгуки та рецензії у зарубіжній періодиці: «Novi list», 
«Jutarnji LIST», «Echo Pruszcza», «Cultura Spettacoli», «Main-Echo», «Presse». В даному 
контексті актуальними виступають низка інтернет-сайтів GoldAccordion.com, АВВіА.by, 
Music-review Ukraine, Баян и Аккордеон.

Арсеналом різнопланового дослідженя виступають науково-практичні конференції 
із висвітлення питань народно-інструментального мистецтва, музичної педагогіки, орна-
ології, баянно-акордеонного виконавства, композиторської творчості, конкурсно-фести-
вального руху, персоналій, тощо. Так, сьогодні потужно в цьому напрямку вирізняєть-
ся столична кафедра народних інструментів яка акумулює різновекторність наукового 
потенціалу національної виконавської щколи гри на народних інструментів. Останніми 
роками інституцією проведено ряд ювілейних – присвячені 70-ти та 75-ти річчю кафе-
дри народних інструментів НМАУ ім. П. Чайковського (2010, 2014), «Проблеми історії й 
теорії академічного народно-інструментального виконавства» із присвятою 80-річчю від 
дня народження М. Давидова (20–21 грудня 2010), «Столична кафедра народних інстру-
ментів як методологічний центр жанру» із присвятою 100-річчю Київської консерваторії 
(НМАУ) ім. П. Чайковського (2012, 2013) та загально-національну «Академічне мисте-
цтво оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів 
України» (2005) [1] конференції. Остання, зумовлена потребою узагальнення досягнень 
сучасного виконавського мистецтва, його соціально-політичною трансформацією у сус-
пільстві, культурі та ціннісній свідомості людей [1, 3].

Дане русло продовжує конференція «Актуальні питання баянно-акордеонного вико-
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навства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах» (2006, 2007, 2008, 2010) про-
ведена на базі Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Актуальною постає конференція «Проблеми збереження та розвитку 
академічного народно-інструментального мистецтва України» (2008, 2009) що відбулася 
на базі Кіровоградського музичного училища в рамках Всеукраїнського фестивалю-кон-
курсу виконавців на народних інструментах «Провесінь».

Центром актуально-систематичного дослідження феномену постає Львівщина. Саме 
тут, двічі (а інколи і тричі) на рік проводяться Всеукраїнські та міжнародні науково-прак-
тичні конференції, серед яких «Львівська баянна школа та її видатні предтавники» (Ста-
рий Самбір, 2005; Львів, 2006) [6; 7], «Академічне народно-інструментальне мистецтво 
та вокальні школи Львівщини» (Львів, 2006), «Народно-інстурментальне мистецтво на 
зламі ХХ – ХХІ століть» (Дрогобич, 2007–2014), «Творчість для народних інструмен-
тів композиторів України та зарубіжжя» (Львів, 2006; Дрогобич 2011, 2013, 2014, 2015), 
«Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» (Дрогобич, 2008–2015) 
[9, 62]. Свої наукові пошуки висвітлюють науковці, методисти, пошукачі, викладачі по-
чаткових та виших навчальних закладів України, Росії, Білорусії, Польщі, Литви, Латвії, 
Молдови, США, Хорватії, Німеччини [4, 75–85]. 

Наступним пріоритетом Львівщини, виступає конкурсно-фестивальних рух баянно-
акордеонного та народно-інструментального мистецтва. Саме даний регіон у своїх про-
ектах уособлює колективну форму музикування за участі баяна-акордеона. Так, в рамках 
конкурсів «Акорди Львова», «Візерунки Прикарпаття», «Perpetuum mobile», імені Анато-
лія Онуфрієнка велику зацікавленість у виконавців привертає номінація «ансамблі (од-
норідні та міщані склади) малих та великих форм» (для прикладу: ансамблі баяністів, 
камерні колективи, ансамблі народної музики, тощо) та номінація «оркестри» (оркестри 
баяністів-акордеоністів, оркестри народних інструментів, тощо). Відтак, мистецькі фо-
руми з року в рік відвідують колективи різних навчальних закладів, творчих установ та 
професійних осередків України, Білорусії, Росії, Башкортостану, АР Крим, Литви, Латвії, 
Словакії, Німеччини, Сербії, про що свідчать програми конкурсів, відео та аудіо зиписи, 
інтернет-сайти, відгуки учасників та членів журі, Всеукраїнські, регіональні та міжнарод-
ні ЗМІ, довідникова література [4, 96–106; 9, 54–61; 10, 192–193, 200–204] 

Висновки. Проаналізувавши напрацювання в галузі формування засад українського 
колективного баянно-акордеонного мистецтва, констатуємо: Львівщина має обширний 
емпіричний грунт для комплексного розгляду баянно-акордеонного компонента в ан-
самблево-оркестровому музикуванні України з позицій її регіональної специфіки. Різ-
нопланова пропаганда колективного музикування на народних інструментах за участі 
баяна-акордена в регіоні, сьогодні постає плацдармом дослідження даного феномену в 
соціокультурному аспекті ХХІ століття.
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CЕМАНТИКА ВИКОРИСТАННЯ ХОРАЛЬНИХ МОТИВІВ 
У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ 

ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА (НА ПРИКЛАДІ КАМЕРНИХ 
СИМФОНІЙ №2, №3 І №10)

У статті здійснений оглядовий музично-теоретичний аналіз Другої, Третьої та Десятої 
камерних симфоній Є. Станковича для визначення у них особливостей використання компози-
тором мелодико-інтонаційних та ладогармонічних елементів церковного хоралу. Дослідженню 
підлягають драматургія, архітектоніка та музично-виразові засоби, за допомогою яких втіле-
ний музично-образний зміст обраних творів.Особлива увага приділяється висвітленню у ква-
зі-хоральних мотивах акордової фактури, нерегулярного метро-ритму, що передають мовну 
природу молитви, переходу до «традиційної» тональності із гармонічною функційністю «домі-
нанта-тоніка», а також стислості – афористичності вислову у контексті художнього задуму 
втілення символів-знаків.

Ключові слова: хоральні звороти, драматургія, архітектоніка, тембр, фактура, тема-
тизм, ладотональність.
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SEMANTICS OF THE CHORAL MOTIVES 
IN THE CHAMBER AND INSTRUMENTAL MUSIC 

OF YEVHEN STANKOVYCH 
(BASED ON CHAMBER SYMPHONIES №2, №3 AND №10)

The article shows musical-theoretical analysis of the Second, Third and Tenth chamber symphonies 
of Stankovych for determining in them the features of usage by the composer of melodic-intonation and 
ladoharmonious elements of anthem. Drama, architectonics and musical expressive means with the 
help of which musical imaginative content of selected works are embodied. Particular attention is paid 
to the coverage of quasi-choralgrounds of chord textures, irregular metro-rhythm that convey linguistic 
nature of a prayer, transition to the «traditional» tonality with harmonious functionality of «dominant-
tonic» and briefness – aphoristic expression in the context of artistic conception of character – signs 
embodiment.

Key words: choralephrases, drama, architectonic, timbre, texture, themes, ladotonality.
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CЕМАНТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОРАЛЬНЫХ МОТИВОВ 
В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ 

ЕВГЕНИЯ СТАНКОВИЧА (НА ПРИМЕРЕ 
КАМЕРНЫХ СИМФОНИЙ №2, №3 и №10)

В статье осуществлен музыкально-теоретический анализ Второй, Третьей и Десятой 
камерных симфоний Е. Станковича для определения в них особенностей использования компо-
зитором мелодико-интонационных и ладогармонических элементов церковного хорала. Иссле-
дованию подлежат драматургия, архитектоника и музыкально-выразительные средства, с по-
мощью которых воплощено музыкально-образное содержание избранных произведений. Особое 
внимание уделяется освещению в квази-хоральных мотивах аккордовой фактуры, нерегулярного 
метро-ритма, передающих речевую природу молитвы, перехода к «традиционной» тональности 
с гармоничной функциональностью «доминанта-тоника», а также краткости – афористичнос-
ти высказывания в контексте художественного замысла воплощения символов-знаков.

Ключевые слова: хоральные обороты, драматургия, архитектоника, тембр, фактура, тема-
тизм, ладотональность.

Лит. 2.

Постановка проблеми. Непересічна постать відомого композитора сучасності 
Є. Станковича з кожним роком все більше приваблює інтерес музикознавців як до та-
лановитого митця та визначної фігури в історії українського музичного мистецтва. Од-
нією із найважливіших областей його творчості є симфонії для симфонічного оркестру 
та камерні симфонії для різноманітних складів.

Аналіз досліджень. До вивчення або часткового дослідження творчості Станковича 
звертаються такі науковці – його сучасники – як В. Лісецький, Є. Дзюпина, О. Зінкевич, 
І. Зінків, О. Козаренко, Л. Кияновська та інші. 

Проте камерно-інструментальна творчість, особливо – камерні симфонії Є. Станко-
вича – ще потребують більш детального вивчення у аспекті драматургії і архітектоніки, 
ладогармонічної мови у сучасному її розумінні та стилю для якнайповнішого розкрит-
тя особливостей творчості митця. Невисвітленими також є особливості застосування 
композитором музичних прообразів хоральних зворотів та їхнього впливу на загально-
художнє сприйняття твору.

Метою статті є висвітлення семантики мелодико-інтонаційних та ладогармонічних 
елементів церковного хоралу шляхом музично-теоретичного аналізу Другої, Третьої та 
Десятої камерних симфоній Є. Станковича.

Виклад основного матеріалу. Семантичний світ Другої камерної симфонії «Ме-
дитація» (1980) – лірико-філософської елегії і психологічної драми – зосереджений на 
проблемах розкриття сенсу життя та складних внутрішніх духовних пошуків. Задум 
симфонії втілений в одночастинній наскрізній формі, що тяжіє до тричастинності із 
рисами рондальності і варіаційності (із введенням нових тем у середній частині). Го-
ловні теми експозиційної частини симфонії служать вираженням самозаглиблення та 
втілення лірико-трагічного настрою. Ритмо-інтонаційний малюнок тем-образів нагадує 
своєрідні музичні метафори – ніби риторичні запитання, приховані символи, знаки. Зо-
крема, запитальний і медитативний характер має вступний мотив (т. 1), викладений 
у партії флейти in G. З інтонації вступу виростає тема а (т. 3) у партії флейти inG, що 
містить у собі мовні інтонації ліричного висловлювання.

Неспішне розгортання теми а переривається появою нового мотиву – b(т. 4) у партії 
скрипок – втіленням скорботного зітхання, всерозростаючого жалю. У темі b важливого 
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значення набуває фонізм акордів, хоча у верхній лінії у партії скрипок присутній мело-
дичний малюнок, що базується на висхідних і низхідних секундових ходах.

Квазі-цитатою хоралу «Господи помилуй» є третя тема експозиційної частини – с 
(ц. 1 т. 1). Викладена акордами у партії дерев’яних духових, тема має стримано-зосе-
реджений характер, звучить на тихій динаміці, посилюючи лірико-трагічний настрій 
музики (приклад 1).

Принцип конфлікту у співвідношенні тем, закладений в експозиційній частині, по-
ширюється на подальший драм атургічний розвиток твору. Конфліктність проявляється 
на рівні мелодичної горизонталі (запитальні ліричні інтонації теми а перериваються 
мотивом зітхання теми b як заперечення) та через співставлення образного наванта-
ження тем: «Усі спроби розвитку первинної інтонації романтичного запитання у флей-
ти (теми а) обриваються заціпеніло-холодним, скутим звучанням квазі-цитати хоралу 
«Господи помилуй», що містить неоднозначний смисловий підтекст: і молебний заклик 
про допомогу; і каяття, і мотив внутрішніх метань у пошуках Істини, і молитву-відспі-
вування – вісницю катастрофи» [2, 4].

У середній частині симфонії, у якій проводиться драматургія зростання конфліктно-
го напруження, квазі-хоральна тема зазнає образного розвитку поряд із всіма темами, 
набуваючи функції лейттеми. Видозміни її тембрового варіанту – тема проводиться у 
партії ударних – дозволяють її називати також темою дзвонів. Уперше тема дзвонів у се-
редній частині у партії ударних – свого роду її передвісник – звучить як контрапункт до 
нової теми середньої частини е,у партії ксилофонів (ц. 7 тт. 5-6). При другому викладі 
теми (е1) – знову ж таки у партії скрипок спостерігаємо виклад теми дзвонів.

Третя – кульмінаційна частина симфонії – вражає драматизмом розкриття всіх 
масштабів внутрішнього конфлікту, закладеного у попередніх розділах, що наштовхує 
на думки про свого роду апокаліпсис, знищення непохитних істин. У бурхливому му-
зичному русі відбуваються зміни тем-першообразів. Трансформується трепетна лірич-
на мелодія першої частини (а), що в кульмінаційній зоні звучить у партії скрипок, – за-
мість запитально-романтичного образу виникає спотворений, істеричний, гротескний 
образ.

Образ лейттеми квазі-хоралу (с), що звучить грізно на максимальній динаміці у пар-
тії дзвонів, «розростається» у гучний набатний. Від першої теми-прообразу лишився 
остинатний акордовий супровід у партії фортепіано. 

Образно-смисловий і драматургічний розвиток симфонії в кульмінаційній частині 
сягає свого апогею і повного розкриття, і стержневою темою-образом її є саме квазі-хо-
ральна лейттема дзвонів, що виросла і трансформувалася з початкової теми (с) першої 
частини – квазі-цитати хоралу «Господи помилуй». Таке творче переосмислення теми, 
символізуючої Віру, має глибокий підтекст та змушує замислитися над одвічними пи-
таннями буття.

Отже, складний тематичний простір Другої симфонії «Медитація», що розкриваєть-
ся у рамках жанрової моделі лірико-філософської елегії, торкається важливого питан-
ня сенсу людського життя, апокаліпсису, Віри, спроби вирішення внутрішніх протиріч 
людини. Кульмінаційним моментом у вираженні семантичного задуму твору є саме ви-
користання квазі-хоральної теми.

Одночастинна композиція симфонії побудована на експонуванні та становленні, 
внаслідок наскрізного розвитку тем-образів із наступним їх переосмисленнямв куль-
мінації твору. Тема квазі-хоралу «Господи помилуй» (разом із першою темою вступу 
а), зазнала найбільших тембро-динамічних й образних змін – максимального зрос-
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тання напруження і агресії при кульмінаційному її проведенні. Також особливої екс-
пресії у творі надає динамічний контраст на початку кульмінації. Хоча у образному 
плані кульмінація є цілком логічною і напруження перед нею є найвищим, навіть при 
проведенні теми хоралу на pp. І все ж таки раптове fff приголомшує своїм трагічним 
звучанням.

Принципове значення у драматургії симфонії відіграє роль тембрів певних інстру-
ментів у втіленні образів. Надзвичайний влив на слухача здійснює звучання дзвонів при 
виконанні квазі-хоралу «Господи помилуй», що викликає найрізноманітніші асоціації – 
від набатних дзвонів до церковних, або внутрішніх духовних сигналів.

У іншому ракурсі використовує автор семантику хоральності у Камерній сим-
фонії № 3 для флейти-соло та одинадцяти струнних (1982), що створена композито-
рому традиціях переходу від лірико-епічного типу симфонізму початкових розділів 
композиції до драматичного типу розвитку у серединних та завершальних розділах. 
Задум автора втілений в одночастинній сонатній формі із рисами варіаційності та 
рондальності, яка присвячена розкриттю двох контрастних за своєю суттю образних 
сфер – тем головної та побічної партій, а також образу теми вступу. У вступі симфо-
нії, в основі якого є два мотиви, закладений принцип співставлення двох контраст-
них образів, що послужить основою драматургії всього твору. У першому вступному 
мотиві діапазон мінорного трихорду (d¹-e¹-f¹) з ладотональним центром «d» у партії 
струнних, що виростає з унісонного «е¹» у четвертих-шостих скрипок до нашаруван-
ня трьох звуків, зберігається протягом усього твору. Характерна ритмічна формула (5 
восьмих і 2 шістнадцяті) вступного мотиву, яка нерозривно пов’язана з кожним його 
наступним проведенням, – один з найголовніших інтегральних «модусів» у часовому 
і ладотональному розвитку твору. Ця ритмо-інтонація «цементує» образну суть твору, 
служить обрамленням до тем, фоном, який створює тематичні арки. Другий вступний 
мотив (т.5) – низхідна жалібна інтонація ges¹-f¹ у парітії флейти, що разом з басом 
утворює мінорний трихорд es-ges-f, – інтонаційний та ладотональний «зародок» май-
бутньої першої теми побічної партії.

Тема головної партії у виконанні солюючої флейти – рухлива, дієва за характером – 
стрімко розвивається вже в експозиційному викладі, піддаючись варіантним змінам, по-
стійно розширюючи свій діапазон та звуковий склад. Фактура камерного супроводу при 
викладі головної партії у флейти-соло теж трансформується із подальшим викладом – 
від акордово-гармонічної переходить до змішаного типу, у якому поліфонічний склад 
поєднується із гармонічним. 

Побічна партія сонатної композиції репрезентована співставленням двох різних і 
водночас споріднених за образністю тем. Перша тема, що звучить у партії соло флей-
ти, – втілення скорботного неспішного роздуму, дещо медитативного настрою (ц.100 
т.8). Викладена у es-moll’і, початковий її мотив – інтонація зітхання – виливається з 
низхідної жалібної малосекундової інтонації вступу, який теж викладений у es-moll’і. 
Друга тема побічної теми, що звучить у партії солюючих перших скрипок, переносить 
слухача у світ світлої скорботи, тендітна та просвітлена за характером. Простежується 
дзеркальна симетрія інтервальних взаємозв’язків ладотональних центрів у розгортанні 
теми1, адже співвідношення ладотональних центрів крайніх розділів теми (es-gis спо-
чатку і As-es вкінці) – енгармонічно-рівні інтервалу чистій кварті.

1 Починається тема у gis-moll (ц. 120 т. 2), який плавно переходить у A-dur (ц.120 т.6), і далі – у f-
moll у одночасному поєднанні з паралельним As-dur (1 т. перед ц. 130), та врешті переходить знову 
ж таки у es-moll (ц. 130 т. 4).
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У заключних тактах побічної партії спостерігаємо передвісника акордово-хораль-
ного мотиву: звучання теми на фоні тритонового органного пункту вкінці розв’язується 
у тризвук As-dur (1 т. перед ц. 140). Плагальне співвідношення тональних центрів по-
бічної партії перегукується із семантичним навантаженням хорального мотиву – опе-
рування тональностями тем побічної партії ніби повертає сприйняття до класичної 
ладогармонічної системи із квартоквінтовим співвідношенням тональностей. Також 
послідовність основних тональних устоїв завуальовано створює мелодичний зворот 
«кадансування» у As-dur (d-es-As).

Розвиток хоральних акордових зворотів простежується у розробці симфонії, також 
як заключний тематичний елемент побічної партії у ладотональності «es», вони супро-
воджують тему впродовж усіх наступних проведень. Своєрідні ліричні хоральні відсту-
пи, що представляють собою автентичні звороти у певній ладотональності, стилістично 
викликають дисгармонію з основним ладотональним розгортанням у дванадцятиступе-
невій тональності. У розробці хоральний зворот з’являється у завершенні викладу пер-
шої теми побічної партії (ц. 220 т. 8) перед каденцією солюючої флейти у тональності 
cis-moll: тонічний тризвук – домінантовий тризвук. Введення акордово-хорального зво-
роту посилює ефект драматичного співставлення тем: рух на мить ніби призупиняється, 
щоби зглянутися на все зі сторони (приклад 2).

Контрастом звучать короткочасні відступи – хоральні звороти у динамічній репризі. 
Вперше у репризі цей зворот звучить з тією ж гармонією, що і у розробці: у тональності 
cis-moll тонічний тризвук переходить у домінантовий тризвук (1 т. перед ц. 350). Вдру-
ге – з мінорною домінантою (3т. перед ц.380), що є особливо виразовим, «трагічним 
авторським знаком». І перед кодою «хоральний» зворот звучить вже в умовах дванадця-
тиступеневої тональності: перший акорд – cis-moll’ний тризвук, другий акорд – дванад-
цятизвучний хроматичний кластер від «а», між крайніми звуками якого тритон «А-dis». 
Тональність «хоральних» зворотів є передбаченням тональності, у якій закінчиться твір 
– енгармонічно-рівному Des-dur’і.

Таке семантичне навантаження традиційного каденційного звороту, запозиченого 
з арсеналу класичної гармонії, уведене в тканину розширеної дванадцятиступеневої 
тональності, створює колосальний рівень контрасту, ефект трагічного «розв’язання 
конфлікту» засобами ладу і гармонії: «вмінорене» останнє проведення традиційного 
«хорального кадансу» (К6

4-d) передбачає крах ілюзій ліричного героя, символом якого 
стає мотив «завмирання» солюючої флейти на pizzikato струнних. Зворот стає своєрід-
ним авторським модусом, що органічно вплітається у загальний музичний розвиток, 
авторським знаком, що виражає трагічну концепцію симфонії.

Тематичну арку до вступу у коді створено останнім проведенням тризвуку Des-dur 
(ц.460), нибі «відлуння» хоралу та підсумок, після звучання у «мікро-варіанті» всіх тем 
симфонії.

Таким чином, акордові квазі-хоральні звороти служать фактором створення драма-
тургії додаткового контрасту у симфонічній композиції, підкресленого співставленням 
трактування образної сфери побічної партії засобами діатонічного мажоро-мінору з 
дванадцятиступеневою тональністю в загальному. Цей ефект підкреслений тональни-
ми кадансовими хоральними зворотами. Ліричні хоральні відступи, що супроводжують 
звучання побічної партії, викладені у «манері» класичної тональності, – своєрідні реф-
рени, «стоп-кадри», в основі яких – діатонічні акорди мажоро-мінору (К6/4-Д), створю-
ють споглядально-зосереджений настрій, проводять асоціації до церковних хоралів, що 
складає додатковий ступінь контрасту у розгортанні музичної тканини.
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Сюжетна лінія внутрішньої духовної боротьби та опосередковано переданих релі-
гійних мотивів крізь призму сучасно-технічної урбаністичної культури отримує нове 
висвітлення у яскравому камерно-інструментальному опусі Станковича останніх років 
– Десятій камерній симфонії Dictum-2 для фортепіано і струнного оркестру (2010). 
Музика симфонії поєднує у собі досягнення музичного мистецтва минулого і сучаснос-
ті, індивідуальні риси стилю Станковича.

Художній задум твору втілено у сонатній формі зі вступом, подвійною експозицією, 
динамічною репризою та кодою. У архітектоніці симфонії проглядають особливості ав-
торського індивідуалізованого інтерпретування традиційної форми: теми зазнають на-
скрізного варіантно-варіаційного розвитку при кожному проведенні в експозиційному 
та усіх наступних розділах, у поєднанні із трансформацією у нову семантичну площину 
у репризі та коді.

Образами суму і скорботних розмірковувань наповнена музика вступу до симфонії. 
Перший мотив вступної теми містить мовно-запитальні інтонації, виражені у висхідних 
великих секундах і терціях, із наступним їх оспівуванням та мелодичним розгортанням. 
Другий мотив (у партії скрипки-соло), ніби відповідь – розпочинається низхідним се-
кундовим мелодичним рухом. Тема Головної партії (у партії скрипки-соло) інтонаційно 
«виростає» з теми вступу, проте є втіленням полярного образу – емоційно-вибухового 
та закличного. Застосування гучної динаміки (f), розширення мелодичних інтервалів 
(до сексти і септими) надає темі широкого дихання, висхідні гамоподібні пасажні та 
мелізматичні підйоми до мелодичних вершин теми та наступні низхідні септими, – на-
дають мелодії патетики, тону ораторського висловлювання.

Образний, динамічно-фактурний і тональний контраст вносить звучання побічної 
партії, – стримано зосереджений характер і акордова фактура якої викликають асоціації 
до хоральних зворотів (приклад 3). Більш повне вираження тема отримує при другому 
експозиційному викладенні, ніби поступово «розкриваючи» внутрішні музично-вира-
зові ресурси – скорботність інтонацій, мінорні плагальні співзвуччя, «задумливі» довгі 
акорди. Простежується художня арка між побічною партією та хоровим співом струн-
них із вступної частини Диктуму№1 (т. 22) – плавним секундовим поступеневим рухом, 
метричною нерегулярністю, притаманною для церковних хоралів.

Отримуємо тональну арку між темами вступу і побічної партії за квартовим спів-
відношенням тональностей b-moll та es-moll. Водночас із побічною партією у розробці 
та експозиції також виникає тональна арка, оскільки у розробці (ц. 100 т. 5) у побічній 
партії після відхилень у дванадцятиступеневі тональності сі-мінор і мі-мінор, голоси 
також «розв’язуються» у ре-мінорний тризвук (ц. 110 т. 3)2.

Таким чином, у експозиційній частині симфонії теми викладені за принципом 
контрастного образного співставлення й динамічно-фактурного, із розвитком тем під 
час кожного проведення. Водночас вони є інтонаційно спорідненими, мелодія тем «ви-
ростає» з попередньої, слугуючи її продовженням-розвитком.

Фази активного варіантно-варіаційного розвитку вступної, головної та побічної тем 
представлені у розробковому та репризному розділі симфонії. Зазнає перетворення у ре-
призі образ квазі-хоральної побічної партії, що звучить у дванадцятищаблевому D-dur. 
2 Перше проведення побічної партії починається у тональності gis-moll із застосуванням плагаль-
них гармоній IV та II нонакордів із допоміжними й прохідними діатонічними та хроматичними 
звуками, що переходять у дванадцятиступеневу тональність. Друге проведення побічної партії 
(ц. 60 т. 2), перші такти якої звучать у тональності b-moll (ц. 60 тт.3-6: II6

5, N7, IV
4

3=I4
3(es-moll) – II6

5 
– VI6

4 – II6
5), також отримує розвиток у дванадцятиступеневій тональності (з ц. 20 т.7), фактурні 

голоси у кадансі «розв’язуються» у ре-мінорний тризвук (ц. 70).
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У темі зникають ознаки лірико-скорботного хоралу, повільного акордово-гармонічно-
го розгортання. Натомість виникає загострено-синкопований ритм із пришвидшенням 
темпу, ніби «стиснення у часі», емоційність змінюється аемоційністю, техногенно-без-
душним образом. Тим більшим контрастом звучить невеличкий ліричний двотактовий 
відступ у партії фортепіано у тональності g-moll, на загальній паузі струнного оркестру, 
ніби рапірний мікро-кадр (ц. 230 тт. 9-10), відлуння попереднього галасливого розвитку 
заключної партії. У цьому відступі ще раз оспівується мелодико-гармонічний зворот 
побічної партії, висвітлюючись у лірико-просвітленому ракурсі (послідовність співзвуч 
IV4

3, змVII4, ІІ9, змVII7 з допоміжними та прохідними хроматичними звуками).
Новий виток розвитку отримує квазі-хоральна побічна партія у коді: автор перено-

сить принцип кластерних акордів у синкопованому квазі-джазовому ритмі на побічну 
тему, що грізно і водночас спотворено-танцювально звучить у партії фортепіано. Транс-
формація квазі-хоральної теми побічної партії у образ, полярно протилежний до по-
чаткового, відбувається шляхом категоричної зміни музично-виразових засобів: нового 
мелодико-інтонаційного малюнку, переходу до хроматичної тональності, чергування 
акордової та поліфонічної фактури, підвищення динамічного нюансу, зміни метро-рит-
мічної організації.

Таким чином, у Dictum-2 – камерно-інструментальному творі із домінуванням 
неоромантичних стильових рис, – семантичний світ втілено композитором у сонатній 
композиції із наскрізним та варіантно-варіаційним розвитком тем у всіх її розділах. Те-
ми-образи зазнають трансформації протягом драматургічного розвитку симфонії. Рис 
ліричної просвітленості, романтичного натхнення у коді набуває тема вступу, що була 
сповнена скорботно-задумливого настрою на початку твору. Зворотнього семантично-
го навантаження набули теми головної та побічної партії – із пануванням жорстокого, 
агресивно-наполегливого, технічно-аемоційного характеру. Зміни настрою, від скор-
ботного «співу» до емоційних сплесків, від технічно-бездушного до душевно-схвильо-
ваного, від алюзії церковного хоралу до джазово-естрадного тону, підкреслені частими 
змінами фактури (від поліфонізованої імітаційно-підголоскової до акордової), тональ-
ності, темпу (Andante, Piu mosso, Meno mosso тощо) та динаміки.

Фактурна організація Dictum’у під впливом художнього задуму контрастно-об-
разної мінливості також є гнучкою до швидких видозмін: поліфонізована імітацій-
но-підголоскова партитура із лінеарним розгортанням і канонічним вступом голосів, 
чергується із акордово-гармонічною фактурою або сонорно-алеаторичним трактуван-
ням музичної тканини. Допоміжним засобом передання ефекту світлотіней є тональна 
драматургія твору – швидкоплинні переходи від семищаблевої діатоніки до дванад-
цятиступеневої тональності без певного тонального устою поєднується із миттєви-
ми змінами мажорних та мінорних співзвуч, а також створенням квазі-тональності – 
ефекту звучання гармонічних зворотів «прозорої» класичної тональності засобами 
розширеної тональності.

Висновки. Таким чином, використання музичних тем – мотивів-прообразів церков-
ного хоралу у камерних симфоніях Євгеном Станковичем стало своєрідним авторським 
знаком і вираженням загальної ідеї звернення до духовних праоснов, Віри, пошуку спа-
сіння. У Другій камерній симфонії «хоральні» відступи є допоміжним засобом втілення 
апокаліптичної тематики, у Третій камерній симфонії служать додатковим засобом вне-
сення контрасту до драматургічного розвитку, у Десятій камерній симфонії «хоральна» 
музична тема протягом твору отримує трансформацію у якісно новий образ – від ліри-
ко-скорботного до спотворено-грубого, цинічно-жорстокого.
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До основних музично-виразових засобів, що служать втіленням «хорального» об-
разу, належать у першу чергу застосування акордової фактури, переходу на помірний 
темп, нерегулярний метро-ритм, що передають мовну природу молитви, перехід до 
«традиційної» тональності із гармонічною функційністю «домінанта-тоніка». Особли-
вою рисою введення тем-прообразів хоралу є стисліть вислову – афористичність, мотив 
може тривати лише 1-3 такти, хоча є носієм найважливішої інформації художнього за-
думу, символом-знаком.

Інші композитори ХХ сторіччя також зверталися до самобутнього введення хо-
ральних зворотів до своїх музичних полотен, зокрема – А. Шнітке. Наприклад, у його 
Concerto grosso № 1 зустрічаємо квазі-хоральність у Речитативі – третій частині кон-
церту (т. 1). Про вживання цього принципу свідчать й інші фрагменти у цьому творі 
(ц. 6 т. 1).

Нотні приклади
Приклад 1.

Приклад 2.
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті теоретично обґрунтовано етап становлення загальної музичної освіти в Україні у 
70-ті роки ХХ століття і висвітлено його історичні передумови. Здійснено історико-педагогічний 
аналіз сутності й змісту музичного навчання та виховання у загальноосвітніх закладах України у 
50-ті – 70-ті роки ХХ століття, проаналізовано зміни, що відбувалися в галузі шкільної музичної 
освіти впродовж цього періоду.

Ключові слова: загальна обов’язкова освіта, навчальні плани та програми, уроки співів і му-
зики.
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FORMATION OF GENERAL MUSIC EDUCATION IN UKRAINE 
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

The phase of the establishment of general music education in Ukraine in the 1970s of the 20th century 
has been theoretically grounded in the article as well as its historical background. Historical-pedagogical 
analysis of the essence of music education in a comprehensive school of Ukraine in the 1950s and 70s 
of the 20th century was done. The changes taking place in the fi eld of school music education during this 
period was analyzed.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

В статье теоретически обоснован этап становления общего музыкального образования в 
Украине в 70-е годы ХХ века и отражены его исторические предпосылки. Осуществлен историко-
педагогический анализ содержания музыкального обучения и воспитания в общеобразовательных 
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заведениях Украины в 50-е – 70-е годы ХХ столетия, проанализированы изменения, которые про-
исходили в области школьного музыкального образования в течение этого периода.

Ключевые слова: общее обязательное образование, учебные планы и программы, уроки пения 
и музыки.

Лит. 10. 

Постановка проблеми. Незаперечним фактом сучасної педагогічної науки є те, 
що у становленні духовності, моралі та внутрішньої культури підростаючого поко-
ління важлива роль належить музичному вихованню у загальноосвітніх закладах. За 
час існування обов’язкової шкільної музичної освіти нагромаджено великий досвід 
у галузі теорії та практики музично-естетичних дисциплін. Враховуючи важливість 
історико-педагогічного підходу до розвитку загальної музичної освіти та недостатню 
висвітленість зазначеного аспекту в сучасних наукових дослідженнях, обрано згадану 
вище тему. Вихідною умовою статті стала ідея теоретичного обґрунтування етапу 
становлення загальної музичної освіти у середніх навчальних закладах України у до-
сліджуваний період з метою систематизації нагромаджених знань та подальшого на-
укового пошуку в царині музичної педагогіки. 

Аналіз досліджень. До проблем музичної освіти в Україні певного історичного 
періоду зверталися такі дослідники та науковці: І. Гринчук, Н. Гуральник, О. Михай-
личенко, В. Найда, О. Олексюк, Н. Онищенко, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Чер-
касов та ін. Аналізуючи стан загальної музичної освіти у другій половині ХХ сто-
ліття, можна стверджувати, що у 50 – 60-ті роки створювалися лише передумови її 
становлення. На розвиток музично-педагогічної думки у першій половині 70-х років 
ХХ століття суттєво вплинули дослідження О. Андросової, Г. Васильєвої, К. Дрозден-
ко, З. Жофчака, В. Коваліва, Р. Любимої, Г. Падалки, А. Салія, О. Раввінова, В. Ума-
нець, Л. Хлєбникової, Ю. Юцевича та ін. Свої теоретичні та практичні здобутки в 
галузі шкільної музичної освіти у другій половині 70-х років ХХ століття висвітлю-
вали: М. Батицький, Л. Безбородова, А. Білогубка, А. Болгарський, А. Верещагіна, 
З. Жофчак, З. Квасниця, С. Козлова, В. Лужний, М. Маліборський, Л. Хлєбникова та 
ін. Перед системою освіти щоразу постають нові завдання, вирішити які не можливо 
без глибокого аналізу попереднього досвіду роботи та прогресивних надбань у кож-
ній галузі, зокрема й у сфері загальної музичної освіти. Проблемі музичного навчання 
та виховання у загальноосвітній школі на сучасному етапі присвячено чимало зміс-
товних публікацій О. Гумінської, О. Корнілової, О. Лобової, Л. Масол, Е. Печерської, 
О. Ростовського та ін. 

Мета статті – висвітлити історичні передумови та етап становлення загальної 
музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на труднощі післявоєнного періоду 
(50-ті роки ХХ ст.), система народної освіти в нашій країні поступово відбудовува-
лася. Українська республіка, перебуваючи в складі Радянського Союзу, повинна була 
виконувати всі рішення з’їздів комуністичної партії СРСР, а також нормативні доку-
менти уряду в галузі шкільництва. Першими приймалися постанови на Всесоюзному 
рівні, а наступними були ідентичні документи керівних органів союзних республік. 
Централізація пронизувала усі сфери діяльності, зокрема й освіту. 

У 1949 році було запроваджено загальне обов’язкове семирічне навчання. На по-
чатку 50-х років урок «Співи» офіційно ввійшов до навчальних планів початкової 
школи, але фактично не проводився. Музично-виховна робота відбувалася здебіль-
шого в позаурочний час. Це явище можна було аргументувати надзвичайно складни-
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ми умовами післявоєнного часу. У 1956 році уроки співів було внесено до навчаль-
них планів 5-6 класів семирічної школи. На допомогу вчителям у 1958 році вийшов 
друком методичний посібник «Уроки співів у п’ятому і шостому класах» російських 
авторів: О. Гембицької, В. Дишлевської, М. Румер (переклад з першого російського 
видання). Урок містив такі види роботи: розспівування, слухові вправи, нотна грамо-
та, бесіда про музику, вивчення та повторення пісень [10, 7]. У посібнику були мето-
дичні вказівки щодо організації хорового співу, вивчення нотної грамоти та слухання 
музичних творів. Оскільки у багатьох школах не було засобів для слухання музики 
(патефонів та платівок), твори для цього виду діяльності автори пропонували на ви-
бір, рекомендуючи використовувати в основному пісенний матеріал [10, 3–4]. У мето-
дичних вказівках було підкреслено, що музичні твори автори підібрали з урахуванням 
програми літературного читання, оскільки цей курс містив ознайомлення з різними 
жанрами народних пісень та особливостями літературних творів (ліричних, епічних, 
героїчних тощо). На жаль, суть загальної музичної освіти у 60-ті роки ХХ століт-
тя було приведено у відповідність з гаслом про те, що культура і мистецтво мають 
бути соціалістичними за формою і радянськими за змістом. Від національної школи 
в Україні не залишилося нічого, оскільки з першого класу учнів навчали любити ім-
перію, а не Батьківщину.

У 1960/1961 н. р. в Українській РСР відбувся перехід до обов’язкового восьмиріч-
ного навчання [2, 21]. «Восьмирічна школа є неповною середньою загальноосвітньою 
трудовою політехнічною школою, обов’язковою для всіх дітей віком від 7 до 15 – 16 
років», – було зазначено у «Положенні про восьмирічну школу» від 16.08.1960 р. [3, 
2]. Існували й середні загальноосвітні трудові політехнічні школи з виробничим на-
вчанням, але вчитися у 9 – 10 класах було не обов’язково.

У навчальні плани для восьмирічних шкіл (1960/61 н. р.) входив урок «Музика і 
співи». Школярі повинні були його опановувати один раз на тиждень від першого до 
восьмого класу [4, 2]. Підручники були лише для учнів початкової школи. У зв’язку з 
нестачею у загальноосвітніх закладах кваліфікованих педагогічних кадрів МО УРСР 
рекомендувало залучати до викладання музики і співів членів Хорового товариства [5, 
20]. Потрібно зазначити, що в цей період в Україні налічувалося понад 40 тисяч дитя-
чих хорових колективів у школах та позашкільних установах. На початку 60-х років, 
коли відбувається загальний економічний ріст в Україні, помітні деякі зрушення й у 
сфері музичної освіти. Зокрема, відкриваються музично-педагогічні факультети при 
педагогічних вузах. У 1962 році було відкрито такий факультет і в Дрогобицькому 
педагогічному інституті імені І. Франка. Отже, поступово зростає кількість учителів 
музики і співів з вищою освітою. 

В історії розвитку України 70-ті роки ХХ століття характеризуються скасуван-
ням обов’язкової професійної підготовки учнів у загальноосвітніх школах та запрова-
дженням загальної середньої освіти, так званої «десятирічки». Насамперед це вноси-
ло зміни в структуру загальноосвітньої школи: якщо раніше вивчення систематичного 
курсу основ наук розпочиналося у п’ятому класі, то нові навчальні плани та програми 
передбачали перенесення цього початку у четвертий клас. Таким чином, збільшив-
ся термін навчання в основній школі (4-8 класи). Міністерство освіти УРСР ще в 
кінці 60-х років багато зробило для того, щоб забезпечити педагогічну підготовку 
таких змін. Було затверджено нові програми, підготовлено підручники. За графіком, 
схваленим колегією Міністерства освіти УРСР, у 1970/71 н. р. за новими програмами 
розпочали роботу всі четверті класи. З метою ліквідації розриву між діючими про-
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грамами для третіх класів і новими для четвертих МО УРСР затвердило на 1970/71 
і 1971/72 роки перехідні навчальні плани, згідно з якими відбувся перерозподіл годин. 
Предмет «Співи і музика» вивчався з першого до сьомого класу один раз на тиждень 
[6, 10]. Урок проводився згідно з програмами, які було впроваджено у 1968/69 н. р. 
для 1-3 класів та у 1969/70 – для 4 – 7 класів. Серйозним недоліком було те, що іноді 
з різних причин (відсутність занять у школі, постійна зміна вчителів музики, недо-
статня їх підготовка), – навчання на уроках не мало планомірного та цілеспрямова-
ного характеру, не забезпечувало систематичності й послідовності в оволодінні мате-
ріалом. Педагоги розуміли проблему і намагалися продовжити музичне виховання в 
позаурочний час. У багатьох школах було нагромаджено досвід цікавої позакласної 
роботи: існували клуби любителів музики, різноманітні музичні товариства в серед-
ніх і старших класах тощо.

У 1972 році вийшла друком Постанова «Про завершення переходу до загальної 
середньої освіти молоді і подальший розвиток загальноосвітньої школи». Поступо-
вому становленню музичної освіти на початку 70-х років сприяла низка чинників. 
Передусім, це проведення науково-практичних семінарів з питань музичного навчан-
ня школярів (як в Україні, так і в інших союзних республіках та за кордоном); ви-
світлення проблем загальної музичної освіти на сторінках наукової збірки «Музика 
в школі», перший випуск якої був надрукований у 1972 році; швидкий розвиток у 
вищих навчальних закладах структури музично-педагогічних факультетів (на той час 
їх в Україні налічувалось 13), які готували вчителів співів і музики, проводили науко-
во-дослідну роботу з теорії та практики музичного навчання і розпочали підготовку 
аспірантів з цього фаху. 

У музично-педагогічній практиці української школи в цей період утвердився тип 
уроку, який отримав назву «комплексний». Він органічно поєднував три компонен-
ти: хоровий спів, нотну грамоту і слухання музики. Загально-педагогічні положення 
і принципи, на основі яких будується урок з будь-якого навчального предмету, були 
використані й у структурі комплексного уроку співів і музики. Безумовно, специфіка 
дидактичного матеріалу також впливала на його побудову і характер проведення. Він 
вважався традиційним і довго залишався у педагогічній практиці як стабільна форма 
викладу навчального матеріалу, перевірена часом і досвідом. І хоча цей тип уроку ви-
значився як єдиний процес навчання, виховання та естетичного розвитку, проблема 
докорінного покращення загальної музичної освіти безпосередньо була пов’язана з 
вивченням основ музичної грамоти. Перед загальноосвітньою школою постало за-
вдання в найближчому майбутньому досягти такого рівня загальної музичної освіти, 
коли підліток після закінчення школи буде в змозі співати мелодії з нотного аркуша та 
записувати їх на слух [1, 81]. Проте саме в цьому не було досягнуто бажаних результа-
тів. Нотна грамота, яка в той час вивчалася застарілими методами, зовсім не сприяла 
швидкому, а найголовніше свідомому засвоєнню музичних знань. У шкільній практи-
ці цей компонент уроку інколи перетворювався в суху теорію, зовсім не пов’язану з 
живою музикою.

У 1973 році, згідно з рішенням Міністерства освіти України, предмет «Співи і 
музика» отримав назву «Музика» та вивчався, як і раніше, один раз на тиждень від 
першого до сьомого класу [7, 10]. 

У 1977 році Міністерство освіти УРСР видало наказ про відкриття підготовчих 
класів у загальноосвітніх школах та про організацію роботи в них. Одним із по-
зитивних моментів, зазначених у навчальному плані для підготовчих класів, було 
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вивчення предмету «Музика, співи, ритміка» тричі на тиждень. Заняття тривали 45 
хвилин [8, 15]. 

У цей період було видано ще кілька Постанов та інструктивно-методичних 
матеріалів, які були присвячені діяльності загальноосвітньої школи. Зокрема, По-
станова уряду «Про дальше вдосконалення навчання та виховання учнів загально-
освітніх шкіл та підготовку їх до праці» (1977); Постанова колегій Міністерства 
освіти та Міністерства культури УРСР «Про дальше поліпшення естетичного ви-
ховання в загальноосвітніх школах» (1978), в яких зазначалося, що в роботі щодо 
естетичного виховання підростаючого покоління ще багато невирішених питань. 
Зокрема, уроки деяких учителів слабо сприяють формуванню в учнів естетичних 
смаків та ідеалів, емоційної чутливості до природи і мистецтва; в багатьох школах, 
особливо сільських, на низькому рівні ведеться викладання музики та образотвор-
чого мистецтва. Було вказано, що важливою причиною серйозних недоліків є не-
достатня забезпеченість шкіл кваліфікованими педагогічними кадрами. Так, з 7,5 
тисяч учителів музики понад 20 % не мали вищої та середньої спеціальної осві-
ти. Таким чином, ця Постанова вказувала на незадовільне виконання попередньої 
(від 09.06.1976 р. «Про стан і заходи поліпшення естетичного виховання учнів-
ської молоді»). Тому спільна колегія Міністерства освіти та Міністерства культу-
ри України опублікувала «Заходи з дальшого поліпшення естетичного виховання 
учнівської молоді на 1978-1982 рр.», а саме: удосконалити естетичне виховання 
засобами музичного та образотворчого мистецтва; переглянути програми з обох 
предметів і створити посібники на допомогу вчителям музики та образотворчо-
го мистецтва; розробити перспективний план підвищення кваліфікації вчителів; 
поступово передати уроки музики у початкових класах фахівцям з відповідною 
освітою тощо [9, 16–17].

Висновки. Історико-компаративний аналіз педагогічного надбання минулого дає 
можливість стверджувати, що у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття створювалися лише пе-
редумови становлення загальної музичної освіти в Україні, а з 70-х років ХХ століття 
безпосередньо розпочинається етап її становлення. Прогресивні ідеї музичного на-
вчання й виховання школярів, які витримали випробування часом, сприяли розвитку 
загальної музичної освіти. Таким чином, ґрунтовне вивчення історико-методологіч-
них засад у галузі музично-естетичних дисциплін відкриває перспективу для подаль-
ших наукових досліджень.
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ВНЕСОК МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА 
В МУЗИЧНУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНИ

У статті висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого представника української 
музичної культури, композитора, педагога, громадського діяча Миколи Леонтовича. Розкрито 
грані композиторської діяльності. Схарактеризовано вагомий внесок у музично-хорову культуру 
України. Проаналізовано музичну спадщину Леонтовича, що складають хорові мініатюри – об-
робки українських народних пісень.

Ключові слова: композитор, педагог, освіта, культура, творчість, історія, мистецтво, му-
зична діяльність, народна пісня, хорова культура, вокально-інструментальна музика, стиль, фор-
ма, опера, фольклор, жанр, гармонія. 
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MYKOLA LEONTOVYCH CONTRIBUTION TO 
UKRAINE MUSIC CULTURE 

The article highlights the life and career of prominent representatives of Ukrainian music culture, 
composer, teacher and public fi gure Mykola Leontovych. It reveals facets of a composer. A signifi cant 
contribution to music-choral culture of Ukraine is determined. Leontovych’s musical heritage that make 
choral miniatures – Ukrainian folk songs is analyzed. The emphasis is made on the structure of opera. 
In particular, the opera «The Mermaid’s Easter» by M. Leontovych was a natural extension of him as a 
composer. The artistic heritage of M. Leontovych is one of the heights of the Ukrainian spirit. The article 
analyzes new forms of harmony and counterpoint, organically related to the folk song, because the song 
provides not only a melody, but fraught with musical properties. His choral works are marked with the 
seal of genius composer.

Key words: composer, teacher, education, culture, art, history, art, music activities, folk songs and 
choral culture, vocal – instrumental music, style, shape, opera, folklore genre harmony.
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В статье освещается жизненный и творческий путь известного представителя 
украинской музыкальной культуры, композитора, педагога, общественного деятеля 
Николая Леонтовича. Раскрыто грани композиторской деятельности. Охарактери-
зован весомый вклад в музыкально – хоровой культуре Украины. Проанализированы 
музыкальное наследие Леонтовича, составляющих хоровые миниатюры – обработки 
украинских народных песен.

Ключевые слова: композитор, педагог, образование, культура, творчество, исто-
рия, искусство, музыкальная деятельность, народная песня, хоровая культура, вокаль-
но – инструментальная музыка, стиль, форма, опера, фольклор, жанр, гармония.

Лит. 12.

Постановка проблеми. Українська музика кінця на зламі XIХ – XX ст. пережила 
великі зміни. Незважаючи на жорстку реакцію та утиски, які зазнавала в цей період 
українська культура, в музичному мистецтві продовжувався розвиток потужного фоль-
клорного струменя, який живила творчість видатних українських композиторів – Якова 
Степового, Кирила Стеценка та Миколи Леонтовича. 

Миколи Леонтовича особливо яскраво проявився в хоровій творчості, насамперед 
у галузі обробки пісенного фольклору. Блискучий знавець національної хорової куль-
тури, композитор підняв обробку народної пісні на рівень світових музичних зразків. 
Його знамениту хорову обробку колядки «Щедрик» співає весь світ. Такі його хори, 
як «Дударик», «Козака несуть», «Із-за гори сніжок летить», «Ой з-за гори кам’яної» та 
багато інших стали справжніми шедеврами хорової музики. Особливої уваги він нада-
вав співу а капелла (у перекладі з італійської – спів без супроводу). М. Леонтович був 
щонайтісніше пов’язаний з хоровою практикою – як учитель співу у сільських школах, 
хоровий диригент та керівник аматорських хорів, збирач музичного фольклору. Крім 
того, серед його доробку є також незакінчена опера «На Русалчин Великдень».

Аналіз досліджень. Питання, пов’язані з творчим доробком Миколи Леонтовича, 
знайшли помітне місце в науково – публіцистичних працях українських науковців, пе-
дагогів, митців ХХ ст. Інтерес становлять статті та наукові дослідження: Л. Архімовича, 
[1], М. Гордійчука [1], В. Витвицького [3], М. Крип’якевича [2], Л. Іванової [8] та ін.

Мета статті. Розкрити сутність національної української музичної культури, про-
вести порівняльно-історичний аналіз, узагальнити композиторську та педагогічну ді-
яльність М. Леонтовича, з’ясовуючи рівень музично – естетичного виховання тогочас-
ного середовища. 

Виклад основного матеріалу. Микола Леонтович – це унікальне і самобутнє явище 
в історії української хорової культури. Постать і спадщина, творчий метод М. Леонто-
вича завжди привертали увагу дослідників, однак тільки в останні десятиліття почали 
згадувати про духовну музику, активізувався пошук й видання архівних матеріалів, по-
глядів, зроблені спроби проникнути у таємницю загибелі композитора. Продовжується 
аналіз і осмислення як самої творчості, так і її місця в історії української музики й 
світової культури.

Спадщина М. Леонтовича в історії української музики, її характерні риси та вплив 
на подальший розвиток музичного мистецтва, на формування сучасної української на-
ціональної музичної мови має надзвичайно велике значення.

Дуже цікавий і глибокий аналіз особливостей творів композитора, Визначення 
місця його творчості в історії музики дає відомий український вчений – фольклорист 
М. Грінченко [7]. 
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Серед українських композиторів, які працювали в хоровому жанрі, М. Леонтович 
посідає одне з найпочесніших місць. Досконало оволодівши технікою письма, тонко 
відчуваючи душу народної пісні, він створив справді епохальні речі. Блискучі фоль-
клорні обриси вражають щирістю, безпосередністю і, разом з тим, особливою вишу-
каністю. За той короткий відміток часу, який судилося йому прожити, композитор за-
лишив доволі значну за обсягом спадщину, складену із згаданих вище обробок, із низки 
чудових духовних творів: церковних коляд, кантів і псалмів, циклів «Молобен благо-
дарственний Господу Богу», біля десяти «Херувимських», «Літургія святого І. Злато-
уста». Саме ця частина його доробку ще донедавна замовчувалася. Все це зберегла і 
постійно культивувала хіба що українська діаспора.

Справді, коли б Микола Леонтович не написав нічого більше, як тих кілька мініатюр 
для хору, як «Щедрик», «Дударик», «Козака несуть», «Ой пряду», «Зайчик» чи ще деякі, 
його значення в історії української хорової музики було раз назавжди заповненим. Так ви-
словився про свого сучасника великий український композитор Станіслав Людкевич [9].

Поступальний розвиток та еволюція стилю М. Леонтовича відбувались від само-
го початку його творчості. Не відразу ж композитор утворив собі ті засоби і прийоми 
гармонізації українських народних пісень, що так яскраво характеризують його та від-
різняють від інших композиторів, а творив їх поступово. 

Саме з 1915 року і до останніх днів свого життя (23.01.1921 р.) М. Леонтович за-
знав значної еволюції. Його метою було створення більш розвинених форм як у ділян-
ці хорової музики, так і вокально-інструментальної, про що свідчить його оригінальні 
твори «Моя пісня», «Легенда», «Літні тони», «Льодолом». Створення цих хорових поем 
в основному припадає на період, коли композитор не тільки мріяв, але й мав у своєму 
розпорядженні першокласні професійні хорові колективи, коли почали вже діяти по-
стійна українська опера в Києві, так звана «Музична драма».

В процесі визрівання і кристалізації творчого задуму М. Леонтович хотів спочатку 
написати оперету (хоча сюжет і не відповідав цьому жанру), потім – дитячу оперу, на 
зразок чудових творів М. Лисенка.

Один з перших дослідників життя і творчості композитора Я. Юрмас (справжнє 
прізвище Георгій Масютін), писав: Навесні 1919 року М. Леонтович якось зайшов у 
першу українську гімназію в Києві. Директор звернувся до нього з проханням щось 
написати на тексті Б. Грінченка. М. Леонтович погодився і попросив дати текст. Одер-
жавши вірш, написаний у розмовній формі «На русалчин Великдень». М. Леонтович 
швидко поклав на музику деякі уривки з нього. У своєму щоденнику від 2 травня 1919 
року М. Леонтович зазначає: «Вчора написав, сьогодні закінчив музику до дитячої сце-
ни Б. Грінченка «На русалчин Великдень» [7].

За свідчення композитора П. Козицького, ці хорові мініатюри дуже подобались ді-
тям. Далі композитор підкреслює: « ... що музику, написану із спеціальною метою для 
самостійного дитячого виконання слід вважати за оперу на текст цього ж твору Грінчен-
ка» [12]. М. Леонтович почав писати оперу трохи пізніше з листопада 1919 року, коли 
залишив Київ та приїхав до Тульчина з політичних мотивів.

Всі творчі зусилля М. Леонтович спрямував до написання свого першого великого 
музичного полотна – народно-фантастичної опери «На русалчин Великдень». Звичай-
но, працювати було важко, оскільки відчував себе в музично-драматичному жанрі не 
досить впевнено. В листі до К. Стеценка він писав: «Робота посувається трохи мляво, 
але йде, навіть оркеструю помаленьку» [1]. Саме це турбувало композитора. Адже він 
не мав ні теоретичного, ні практичного досвіду в галузі інструментовки.
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Овіяний славою блискучого майстра хорової музики, Леонтович не соромиться про-
сити допомоги у своїх друзів по мистецтву. Прагнення до самовдосконалення не поки-
дало його до останніх днів життя.

Рівно через рік з часу початку роботи над оперою перший акт дії був майже готовий. 
Звичайно, Леонтович запросив високих гостей з Києва до себе і продемонстрував їм 
першу дію опери «На русалчин Великдень».

Окрилений підтримкою видатних митців, Леонтович з повними силами взявся за 
продовження своєї праці. Але подальшу роботу над оперою утруднювала відсутність 
текстів до другої та третьої дії. Тоді Микола Дмитрович вирішує звернутися до своєї 
учениці Надії Томашевич. Поштовий зв’язок був ще не налагоджений, і композитор 
бере задля компанії старшу дочку Галину, направившись у Статгород, де мешкала На-
дія, пішки.

Повертаючись додому, Микола Леонтович завертав по дорозі до свого батька, який 
був священиком в селі Марківка. У ніч з 22 на 23 січня в оселю Леонтовичів зайшов не-
відомий, попросившись у господарів переночувати. Його поклали спати в одній кімнаті 
з Миколою. На світанку в цій кімнаті пролунав постріл і звідтіля вискочив зі зброєю в 
руках «нічліжник». Коли рідні зайшли в кімнату, вони побачили свого сина в ліжку із 
смертельною раною в животі. 

Ось так трагічно і безглуздо обірвалося життя одного із найталановитіших синів 
українського народу, який прославив українську народну пісню на весь світ у найкра-
щих її зразках.

Опера залишилася незакінченою. І не тільки щодо кількості написаного музичного 
матеріалу, але й композиційно і теоретично ці номери не були довершені.

Невідомо, якою була подальша доля останнього та ще й недовершеного музично – 
драматичного твору, за створення якого Леонтович взявся вперше, коли б цим твором не 
зацікавився інший великий композитор, сучасник Леонтовича – Станіслав Людкевич. 

В 1947 році оперна студія при Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка здій-
снює постановку початкових фрагментів опери на «На русалчин Великдень». Інстру-
ментування на невеликий оркестр виконав Станіслав Людкевич. Він і був диригентом 
постановником. Згодом у своїй праці «Музична мова в оригінальних хорових творах 
в опері «На русалчин Великдень» М. Леонтовича зазначає: «... хоч враження і оцінки 
характеру музики Леонтовича не у всіх слухачів були однакові, та все такий цей показ 
свідчить, що деякі фрагменти опери можна виставити...» [8].

У згаданій науковій праці С. Людкевич дає глибокий аналіз суті новаторства ком-
позиторського стилю, який розкривався в завершеному творі, а також прослідковує, які 
музичні зразки і впливи сприяли формування оперного стилю композитора. Відомо, що 
в домашній бібліотеці Миколи Леонтовича знайшлися клавіри «Євгенія Онєгіна» і «Че-
ревички» П. Чайковського, «Івана Сусаніна» М. Глінки, «Русалки» Даргомижського, а 
із західноєвропейських – «Аїди», Верді і «Тангейзер» Вагнера, крім того дитяча опера 
– «В лісі» Нікольського та «Кіт у чоботях» Кюї. 

Останні роки свого життя М. Леонтович цікавився також новітньою музикою, осо-
бливо Скрябіним «Сатанічна поема», твір якої також був у домашній бібліотеці. 

С. Людкевич зазначає [8], що «... гармонія мови вперше рішуче відрізняється від 
гармонії всієї попередньої творчості композитора, а також погоджується зі словами ре-
дактора першого видання опери Я. Юрмаса, який у примітках зауважує, що ... гострота 
вислову музичної мови Леонтовича перевищує тут усе, що в українській музичній лі-
тературі з’явилося після смерті Лисенка в перших двох десятках століття». Опера «На 
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русалчин Великдень» належить до жанру народно-фантастичної опери. За характером 
вона близька до опер М. Римського – Корсакова «Утопленої» та «Різдвяної ночі» М. Ли-
сенка. Тобто вся її тематика виростає з мелодики українських веснянок, русальних та 
купальських пісень. 

Надії і сповідання С. Людкевича збулися у дев’яносто восьмилітньому віці. 13 лис-
топада 1977 році за сторіччя від дня народження Миколи Леонтовича у Київському 
Академічному (нині Національному) театрі опери та балету імені Тараса Шевченка 
відбулась прем’єра опери «На русалчин Великдень» під музичною редакцією одного 
з найкращих учнів С. Людкевича – Мирослава Скорика. Мрії Леонтовича, Людкевича 
збулися завдяки титанічній праці молодого перспективного композитора М. Скорика, а 
також професора М. Гордійчука, І. Гамкала, як диригента постановника, хормейстера 
М. Венедиктова, балетмейстера Г. Майорова. В цій прем’єрі були задіяні провідні ар-
тисти театру, такі як М. Стефанюк, Г. Ципола, Й. Колесник та багато інших.

Опера «На русалчин Великдень» М. Леонтовича була закономірним продовженням 
його самореалізації як композитора. «Легенду», «Літні тони», «Льодолом» слід розгля-
дати як пошук Леонтовича власного авторського стилю, де наслідком мала стати велика 
форма, до якої він прагнув.

Робота М. Леонтовича з оркестром, масштабні духовні твори, розгорнуті композиції 
на основі фольклорних джерел – усе слід розглядати як інтуїтивне відчуття великого та-
ланту щодо великої творчої місії. Можна сказати і так: його хорові твори, позначені пе-
чаттю геніальності, були композиторською лабораторією, де відчувалася майстерність 
поліфоніста, інтерпретатора поетичного змісту, відбувалися пошуки новаторського під-
ходу до поєднання національних та загальнолюдських цінностей. 

Будучи справжнім композитором – новатором, митцем демократом, художником-
реалістом, Леонтович збагатив українську музику новими методами перетворення му-
зичного фольклору. Переважна більшість творів заснована на поетичній образності й 
методичному матеріалі народних пісень. 

«Досліди у народній музиці, – говорив Леонтович, – викликають до життя нові фор-
ми гармонії та контрапункту, що органічно зв’язані з народною піснею, бо пісня як 
художній удосконалений твір, дає не тільки одну мелодію, але таїть у собі музичні влас-
тивості. Вміти записати її та відчути все, що вона може дати для музики у широкому 
розумінні слова – це необхідна чергова справа...» [1]. У цих словах композитора – його 
творче кредо, якого він дотримувався протягом усього свого життя.

Про М. Леонтовича існують збірки статей, спогадів і документів. Про нього знято 
художній фільм. Окремими виданнями вийшли повість і роман В. Дяченко «М.Д. Ле-
онтович», 1969 р. і Б. Ячук «Незакінчена опера» 1986р., створено музичні експозиції, 
проводилися конференції, хорові конкурси його імені. Однак життєвий шлях і творчість 
М. Леонтовича вивчені й досі не повністю. Замовчувалися релігійні твори композитора, 
і широка громадськість України дізналися про них лише в роки перебудови. Не зібрані 
і не опубліковані дискографічні відомості, не перевидані грамзаписи М. Леонтовича, 
багато з яких мають велику історичну та художню цінність.

В 1916 році хор студентів Київського університету під керівництвом О. Кошиця з 
величезним успіхом виконав геніальний «Щедрик». Саме завдяки О. Кошицю твори 
М. Леонтовича вперше з’явилися на грамплатівках. Під його керівництвом знаменитий 
«Щедрик», «Коза», «Думи про Почаївську Божу Матір», («Ой зійшла зоря») були за-
писані в 1922 році фірмою «Брунсвік» з Нью-Йорку. Відомо, що Олександр Кошець 
був одним із організаторів Української республіканської капели, з якою він у 1919 році 
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виїхав у тріумфальну гастрольну подорож по країнах Європи та Америки. Під новою 
назвою цей хор записаний в 1922 – 1926 рр. Фірмою «Брунсвік», в каталогах якої від-
значалося, що лише грамплатівки О. Кошиця випускаються позолоченими етикетками. 
Наступні записи цього твору були зроблені через 20 років: в червні 1943 року фірма 
«Сапарт» з Нью-Йорка записала новий склад капели. З хорових обробок М. Леонтови-
ча прозвучали «Ой від саду», «Ой сів, поїхав на воронім коні» і щедрівка «В полі, полі 
плужок оре».

З повною впевненістю можна стверджувати, що з хорових обробок М. Леонтовича 
найголовніше на грамплатівках записувалися його знаменитий «Щедрик». Як ствер-
джує Г. Нудьга у книжці «Українська пісня в світі» (1989), «Щедрик» у США мав 600 
редакцій і 50 видань на грамплатівках тільки протягом 1950 – 1974 років. Одним з пер-
ших перекладів на англійську мову і обробку для хору зробив П. Вільговський – асис-
тент А. Тосканіні. 

У післявоєнні десятиліття народні пісні в обробках М. Леонтовича записували му-
зичні колективи української діаспори в Європі та Америці: хор церкви Святої Варвари у 
Відні (диригент А. Гнатишин), хор «Бурлаки» з Англії, хор «Україна» (Н. Городовенко), 
кафедральний хор церкви Св. Трійці в Нью-Йорку (І. Трухлий, хор української репре-
зентації в Аргентині А. Копитович).

«На русалчин Великдень» – світла печать української музики… Не судилося!... Як 
нездійсненна мрія. Не судилося увійти в Європу з великою формою, з оперою. Але хо-
рові мініатюри завоювали світ. Назавжди. 

Висновки. Творець неперевершених зразків української пісенності М. Леонтович 
увійшов до світової культури як автор «Щедрика», який звучить нині на різних конти-
нентах. Вдячні нащадки вивчають і публікують його спадщину, відкрили на Поділлі в 
селі Марківка музей, називають вулиці його іменем, з 1989 року започатковують Всеу-
країнський хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича.

Творча спадщина Миколи Дмитровича Леонтовича є однією з висот українського 
духу. Вона повинна послужити благородній справі – вихованню свідомого українця, 
здатного творити Незалежну Українську Державу, про побудову якої мріяв протягом 
усього свого короткого, але багатого на події творчого життя наш славетний компози-
тор. 
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УДК 7.071(477+410) 
Христина СКРИПКА,

аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (Україна, Івано-Франківськ) skrypkakhrystyna@ukr.net

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЯК СИСТЕМНА МОДЕЛЬ

У статті розглядається культура і мистецтво української діаспори Великобританії відпо-
відно до історичних етапів її розвитку в країні. Проаналізовані домінуючі напрями діяльності 
української діаспори Великобританії, що функціонують в єдиній цілісній системі з другої по-
ловини ХХ ст. Серед них виокремлено пріоритетність освіти й шкільництва; перманентний 
розвиток різних видів мистецтва – музичного, художнього, театрального; увага до видавничої 
справи; концертна, звукозаписна і виставкова діяльність. Підкреслено значення Союзу укра-
їнців у Великій Британії як координуючого центру співпраці українців на внутрішньому й зо-
внішньому рівнях. 

Ключові слова: українська діаспора, українська діаспора Великобританії, Союз українців у 
Великій Британії, культура і мистецтво, система. 
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Khrystyna SKRYPKA,
Ph. D student, Vasyl Stefanyk Precarpathian University 
(Ukraine, Ivano-Frankivsk) skrypkakhrystyna@ukr.net

CULTURAL AND ART ACTIVITY OF GREAT BRITAIN’S UKRAINIAN 
DIASPORA AS THE SYSTEM MODEL

This article deals with culture and art of Great Britain’s Ukrainian Diaspora, according to 
historical phases of its development in the country. The major trends of Great Britain’s Ukrainian 
Diaspora activity are analyzed, which are functioning in the single integrated system since the second 
part of the XX century. Some of this directions are singled out, especially priority of education and 
schooling; permanent development of different types of art (music, artistic, theatrical); publishing; 
concert, recording and exhibitional activities. The signifi cance of the Association of Ukrainians in 
Great Britain as the coordinating center of Ukrainian collaboration on the internal and external level 
are noted.

Key words: Ukrainian diaspora, Ukrainian Diaspora in Great Britain, the Association of 
Ukrainians in Great Britain, culture and art, system.
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КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКОЙ 
ДИАСПОРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ

В статье рассматривается культура и искусство украинской диаспоры Великобритании в 
соответствии с их историческими этапаи развития в стране. Проанализированы доминирую-
щие направления деятельности украинской диаспоры Великобритании, функционирующие в еди-
ной целостной системе со второй половины ХХ в. Среди них выделены приоритетность обра-
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зования и школьной ; перманентное развитие различных видов искусства – музыкального, худо-
жественного, театрального; внимание к издательскому делу; концертная, звукозаписывающая 
и выставочная деятельность. Подчеркнуто значение Союза украинцев Великобритании как 
координирующего центра сотрудничества украинцев на внутреннем и внешнем уровнях.

Ключевые слова: украинская диаспора, украинская диаспора Великобритании, Союз укра-
инцев Великобритании, культура и искусство, система.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Життя української діаспори тривалий час було вилучене 
з обігу наукових досліджень – історичних, соціологічних, політологічних, культуро-
логічних. Вже в час незалежності України в гуманітарній науці зростає інтерес до 
характеристик еміграційних процесів. Виходять друком ґрунтовні праці істориків, 
економістів, політологів – спочатку здебільшого представників тієї ж діаспори, що 
детально висвітлюють різні аспекти життя українців за кордоном. Культурологічна і 
мистецтвознавча проблематика стосовно діаспори висвітлювалася у зарубіжній пері-
одиці (М. Дитиняк, З. Лисько, В. Витвицький, А. Рудницький, А. Гнатишин та ін.), а 
в Україні творчий доробок окремих митців зарубіжжя аналізувався у монографіях та 
статтях (О. Бенч-Шокало, О. Білас, І. Дем’янця, В. Дутчак, Г. Карась, Л. Кияновської, 
С. Павлишин, Т. Прокопович та ін.). 

Комплексне дослідження культурно-мистецького життя українців поза межами 
Батьківщини представлене у монографії і докторській дисертації Г. Карась. Масш-
табність праці, поза тим, дещо обмежує характеристику внеску української діаспори 
окремих країн, дослідженням окремих сеґментів культурно-мистецької складової її 
діяльності. 

Актуальність теми посилюється необхідністю більш предметного вивчення куль-
тури української діаспори у Великій Британії, наявністю численної кількості яскра-
вих постатей, якими вона представлена, особливо у другій половині ХХ століття. 
Розкриття цього складного, багаторівневого, системного явища в історії української 
культури сприятиме заповненню ще однієї «білої плями» її розвитку.

Аналіз досліджень. Дослідження життя і діяльності українців у Великій Британії 
у післявоєнний період стала актуальною для багатьох вітчизняних та науковців за-
рубіжжя, таких як Н. Блажківська-Гринаш, М. Бурбан, В. Дутчак, Г. Карась, В. Ку-
бійович, В. Луців, С. Наріжний, Я. Павлів, Л. Пархоменко, Ю. Покальчук, Б. Ткачук, 
Г. Щигельська, П. Щур та інші, які відкрили широкому загалу інформацію про мис-
тецьку діяльність видатних осіб і колективів української спільноти Великобританії. 
Плідним для поповнення історіографії теми дослідження стали також статті газети 
«Українська Думка» (Лондон).

Джерельна база дослідження формування та розвитку головних центрів українців 
Великобританії зосереджена в архівах, бібліотеках, особистих фондах. Серед пріори-
тетних джерел різнобічної діяльності української діаспори у Великобританії – архівні 
документи та матеріали особистих архівів В. Луціва, П. Щура, Я. Бабуняка; інформа-
ційно-довідкова література (енциклопедична, статистична, бібліографічна); наукові, 
документальні та науково-популярні видання в діаспорі; мемуари та альманахи за-
рубіжжя, наукові та публіцистичні статті україно- та англомовної періодики; програ-
ми, афіші, проспекти концертних турне солістів-виконавців і колективів; дисертації і 
монографії українських дослідників; музичні звукозаписи й відеоматеріали; музейні 
й приватні художні колекції; «віртуальні» джерела мережі Інтернет: сторінки громад-
ських і релігійних організацій, художніх колективів, шкіл, окремих виконавців.
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Мета статті – комплексний аналіз культурно-мистецької діяльності українців 
Великобританії, взаємодія її різних напрямків і компонентів як складових цілісної 
системи.

Виклад основного матеріалу. Серед історичних передумов формування головних 
українських центрів Великобританії стали військово-політичні процеси в Європі, а 
зокрема в Україні, після Другої світової війни. Становлення українських поселень 
відбувалося як наслідок так званого таборового періоду в Німеччині й Італії. Система 
налагодження табірних життя українців допомогла не тільки зберегти, але і розвину-
ти традиційні культурно-мистецькі та суспільно-освітні форми соціальної активності. 
Еміграція українців у Велику Британію, хоча і мала місце ще на початку ХХ століття, 
свою масову форму придбала в кінці 40-х – на початку 50-х років ХХ століття, а три-
ває і до наших днів. За статистичними даними сьогодні у Великобританії налічується 
до 40 тисяч українців. За останні роки українська спільність збільшилася за рахунок 
трудових мігрантів, певна кількість яких перебуває в країні нелегально.

Загалом, періодизація формування і розвитку української діаспори в Британії від-
бувалася відповідно за такими етапами:

• початок ХХ століття – розрізнені поселення українців – переважно трудових 
мігрантів, частково політичних вигнанців;

• кінець 40-х – початок 50-х рр. – створення об’єднань українців, офіційне юри-
дичне оформлення громадських організацій, пошук і виділення бажаних форм куль-
турно-мистецькому житті, налагодження початкової освітньої системи;

• кінець 50-х – 60-ті рр. – становлення діяльності українських центрів, перші 
перемоги виконавців – солістів і колективів, розвиток освітніх та мистецьких форм 
(школи, самодіяльні театри, вокальні та інструментальні ансамблі);

• 70-ті – 80-ті рр. – яскрава концертна діяльність представників культури і мис-
тецтва українських центрів Великобританії: солістів – вокалістів, інструменталістів, 
диригентів, колективів – хореографічних, хорових, бандурних, оркестрових, розши-
рення виставкової художньої діяльності, інтенсифікація видавничого і пресово-ін-
формаційного напряму роботи;

• 90-ті рр. – початок ХХІ ст. – чисельний демографічний занепад в функціону-
ванні центрів, частково компенсований за рахунок нової еміграційної хвилі з України; 
тісна співпраця товариств, організацій, колективів і окремих діячів культури, науки, 
освіти на лінії взаємодії Великобританія – Україна.

Упродовж усіх етапів розвитку культури і мистецтва українців Великобританії 
формувалися елементи – складові єдиної системи, що не лише взаємодіяли між со-
бою, але й часто зумовлювали життєдіяльність один одного.

Керуючись типологією систем, запропонованої В. Шейком та Н. Кушніренко [8, 
61–62], культуру й мистецтво української діаспори Великобританії можна визначити 
як багатофункціональну, відкриту, складну, динамічну, детерміновану і цілеспрямо-
вану, регульовану систему. Відповідно, у свою чергу вона виступає як підсистема в 
загальній системі культури української діаспори загалом. 

Доктор мистецтвознавства Г. Карась запропонувала таку структурну модель му-
зичної культури української діаспори: 1) музичні цінності чи артефакти; 2) види ді-
яльності (створення, відтворення, збереження, розповсюдження і сприйняття, вико-
ристання музичних цінностей, аналіз артефактів); 3) суб’єкти діяльності, їх знання, 
навики, здобутки; 4) установи і соціальні інститути; 5) культурно-мистецьке серед-
овище [3, 46]. 
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Виходячи з аналізу цієї структурної моделі, діяльність української діаспори Вели-
кобританії можна також розглядати як системне утворення. Його основними підсис-
темами виступатимуть культура й мистецтво, а відповідними компонентами – мис-
тецькі цінності (музичні, художні пластичні, театральні, літературні); композитор-
ська, виконавська творчість (вокальна – сольна, ансамблева, хорова, інструментальна 
оркестрова та ін.), звукозаписи, мистецькі колекції тощо; 

На території держави сьогодні найбільш чисельні українські центри функціону-
ють в Лондоні, Манчестері, Бредфорді, Ноттінгемі.

Вирішальну роль у функціонуванні української діаспори у Великобританії зіграв 
Союз українців у Великій Британії (СУБ), створений ще 1945 р. [5]. СУБ – найчисель-
ніша українська громадська організація об’єднаного королівства, яка налічує близько 
двох тисяч членів, координує діяльність 42 відділень і 16 осередків. СУБ на всіх етапах 
своєї роботи супроводжував розвиток освіти, культури, мистецтва, збереження мови, 
релігії, традицій. За час функціонування СУБ відкрив в Великобританії ряд українських 
шкіл, клубів, ініціював створення Бібліотеки, архіву та музею ім. Т. Шевченка в Лон-
доні, взяв під опіку музеї та художні колективи. Пріоритетними напрямками діяльності 
відділень та осередків СУБ стали: загальноосвітня робота; забезпечення інформаційних 
потреб; збереження і популяризація національно-культурних традицій, звичаїв і обря-
дів; ініціювання фольклорних і художніх свят; історико-пошукова робота; вивчення та 
пропаганда історії українського етносу, особливо його замовчуваних в Україні сторінок 
(Голодомор, національно-визвольна боротьба, ідеологічне переслідування); захист гро-
мадських, економічних і соціальних інтересів членів СУБу; налагодження політичних 
і культурних зв’язків з історичною батьківщиною; вшанування пам’яті відомих діячів 
мистецтва, громадських і політичних діячів.

СУБ щільно співпрацює з іншими українськими громадськими організаціями – 
Об’єднанням Колишніх Вояків Українців у Великій Британії, Організацією Україн-
ських Жінок, Спілкою Української Молоді, Пластом.

Форми культурно-мистецькому житті української діаспори Великобританії – му-
зичні, театральні, хореографічні – становлять взаємопов’язані компоненти єдиної 
системи. Протягом всіх етапів діяльності української діаспори Великобританії спо-
стерігається домінування тих чи інших форм, згасання старих або поява нових. Нерів-
ність динамічного розвитку форм культурно-мистецькому житті зумовлена відсутніс-
тю централізованого державного фінансування національно-культурних українських 
об’єднань, художньої професійної освіти, самодіяльного (аматорського) рівня бага-
тьох колективів і солістів, що не дозволило їм адекватно конкурувати з професійними 
виконавцями.

Центральну консолідуючу роль в духовно-культурному становленні українців в 
чужорідному іншомовному середовищі зіграли в Великобританії музеї, бібліотеки, 
мистецькі фестивалі, засоби масової інформації. Серед них – Бібліотека, архів і музей 
ім. Т. Шевченка та Музей визвольної боротьби ім. Степана Бандери в Лондоні, газета 
«Українська Думка», місячник «Визвольний Шлях», ілюстрований журнал «Юні Дру-
зі», журнал «The Ukrainian Review», українське відділення радіослужби ББC, інтер-
нет-портал «The Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB)» – Союз українців 
Великої Британії та ін.

Важливу роль у розвитку багатьох сфер культури й мистецтва Великобританії ві-
діграли громадська і національно-виховна праця під патронатом провідних церков – 
Української греко-католицької церкви та Української православної церкви. 
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Українське культурно-мистецьке середовище у Великобританії активно розви-
валося завдяки самовідданій діяльності як окремих особистостей, так і колективів. 
Серед відомих діячів і виконавців Великобританії, які сприяли поширенню і розвитку 
української культури слід відзначити співаків Євгенію Зарицьку, Володимира Луці-
ва, Павла Гуньку; композиторку Стефанію Туркевич; диригентів Ярослава Бабуняка, 
Остапа Пицка, Петра Лазорищака-Дністровика, Мирослава Бучка, Мар’яна Костюка, 
Марію Семак; хореографів Степана Чупляка, Остапа Буряка, Михайла Буряка; бан-
дуристів Володимира Луціва, Ярослава Бабуняка, Мирослава і Михайла Постоланів, 
Михайла Телюка, Володимира Моту; художників Ростислава Глувка, Анатолія Атама-
нюка, Олега Островського, Галину Мазуренко, Іванну Мащак і ін.

Колективні досягнення українських діячів Великобритании зіграли важливу роль 
в популяризації національної культури в світі. Серед них – хорові колективи «Бур-
лака», «Сурма», «Промінь», «Гомін», «Трембіта», «Русалка Дністрова», «Діброва», 
«Дніпро», «Хор ім. М. Лисенка», «Боян», «Хор ім. Лесі Українки», «Заграва» та ін.; 
танцювальні ансамблі «Орлик», «Лиман», «Запорожець», «Крилаті», «Говерла», «Ве-
селка», «Чупляк» та ін.; вокально-інструментальні ансамблі чоловічий квартет бан-
дуристів «Кобзарська братство», ансамбль бандуристів з Редінга, «Село», дует братів 
Постоланов, тріо бандуристів «Жайвір» та ін.

Висновки. Таким чином, культурно-мистецька діяльність української діаспори 
Великобританії становить багаторівневу структуру, що визначається як системна мо-
дель, складовими якої виступають різні напрями музичного (вокального, хорового, ін-
струментального), художнього, театрального, хореографічного мистецтва, українське 
шкільництво, музейництво, бібліотечна мережа, видавнича та медійна діяльність, 
фестивальний рух. 
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ФОНЕТИЧНА АДАПТАЦІЯ НІМЕЦЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 
В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТТЯ

У статті здійснено спробу проаналізувати явище фонетичної трансференції при запозиченні 
українськими говірками Закарпаття лексем з німецьким етимоном. Наявність німецьких запо-
зичень зумовлена, насамперед, заселенням краю німецькими колоністами (перша хвиля німецької 
колонізації тривала у ХІІ – ХІІІ ст., друга – упродовж ХVІІ ‒ до середини ХІХ ст.). Ці запозичення 
– це переважно загальновживані лексеми, назви предметів побуту (одяг, меблі, реманент тощо) – 
увійшли в українські говірки Закарпаття в різні періоди та різними шляхами (усним та писемним) 
і повністю або частково адаптувалися до їх фонетико-фонологічної системи. Значна кількість 
німецьких запозичень потрапила в українські говірки Закарпаття опосередковано через угорську 
та словацьку мови, що певною мірою вплинуло на вимову звуків у запозичених словах.

Ключові слова: німецькі запозичення, фонетична адаптація, українські говірки Закарпаття, 
міжмовні контакти.
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PHONETI C ADAPTATION OF GERMAN BORROWINGS 
IN UKRAINIAN DIALECTS OF TRANSCARPATHIA

Borrow ing of words from one language into another is a natural consequence of cross-language 
contacts since no culture in the world develops in isolation, secluded from other cultures. Interet hnic cul-
tural relations and their linguistic expression are refl ected primarily in dialectal borrowings of languages 
co-functioning in one area. The dialects of Ukrainian, Hungarian, German, Romanian, Slovak and other 
languages have interacted in Transcarpathia for a long time, generating considerable scientifi c interest.

Despite  numerous works devoted to the problems of cross-language contacts, the issues of phonetic 
adaptation of German borrowings in Ukrainian dialects of Transcarpathia have not found their thorough 
elucidation presupposing the relevance of this study.

The his tory of inhabiting Transcarpathia by Germans and Austrians has nearly a tercentenary times-
pan. As a result of their contact with the local population during most of the period, there have been sub-
stantial assimilation processes in everyday life, culture and, above all, in language since cross-language 
contacts are an integral part of inter-ethnic contacts in general.
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The aim  of the article is the analysis of phonetic changes in German borrowings adapted to the 
Ukrainian dialects of Transcarpathia. These borrowings generally constitute commonly used notions of 
human existence, the names of everyday objects (clothing, food, furniture, tools, etc.) and proper names. 
The an alysis of the conducted research indicates that German borrowings, which entered the Ukrainian 
dialects of Transcarpathia at different times and in different ways (by oral and written means via vari-
ous offi cial documents, military orders, books, etc.) are completely or partially adapted to the phonetic-
phonological system of these dialects.

Since U krainian and German belong to unrelated languages, there emerged the need to adjust bor-
rowings with the German etymon to phonetic regulations of the Ukrainian language (in our case to 
Ukrainian dialects of Transcarpathia), which has found its manifestation in the following: the loss of a 
rough glide in vowels, voicing of consonants, monophthongisation of diphthongs, dissimilation of r-r to 
р-л, conveyance of German pf in Ukrainian dialects of Transcarpathia by means of п or ф, g – by means 
of ґ or г, etc. Among th e German borrowings in the Ukrainian dialects of Transcarpathia we have attested 
the phenomenon of metathesis – the transposition of sounds or syllables in a word: Germ. Durchschlag – 
Ukr. lit. друшляк – Ukr. dial. дру(и)шляк, Germ. Kohlrabi – Ukr. lit. кольрабі – Ukr. dial. коло(а)раба, 
Germ. Teller – Ukr. lit. тарілка – Ukr. dial. тарі(ю)л, etc. 

It is worth noting that a considerable number of German borrowings entered Ukrainian dialects of 
Transcarpathian mediated by the Hungarian and Slovak languages, which to some extent also affected 
the pronunciation of sounds in words borrowed with the German etymon.

Key words:German borrowings, phonetic adaptation, Ukrainian dialects of Transcarpathia, cross-
language contacts.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТОВАВНИЙ 
В УКРИНСКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТЬЯ

В статье предпринята попытка проанализировать явление фонетической трансференции 
при заимствовании украинскими говорами Закарпатья лексем с немецким этимоном в украин-
ские говоры Закарпатья. Наличие немецких заимствований обусловлено, прежде всего, заселе-
нием края немецкими колонистами (первая волна колонизации длилась в ХІІ-ХІІІ века, вторая – с 
ХVІІ до середины ХІХ в.). Эти заимствования – преимущестевенно общеупотребляемые лексемы, 
названия предметов быта (одежда, мебель, реманент и др.) – вошли в украинские говоры Закар-
патья в разные периоды и разными путями (устным и письменным) и полностью или частично 
адаптировались к их фонетико-фонологической системе. Значительное количество немецких за-
имствований попало в украинские говоры Закарпатья опосредованно через венгерский и словаць-
кий языки, что некоторым образом повлияло на произношение звуков в заимствованных словах.
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Лит. 5.

Постановка проблеми. Запозичення є закономірним наслідком міжмовних контак-
тів, адже жодна культура світу не розвивається в ізоляції, відірвано від інших культур. 
Факти міжетнічних культурних взаємин та їх мовного вираження знаходимо передусім 
у взаємних говіркових запозиченнях мов, що тривалий час функціонують на певній 
території. На Закарпатті здавна взаємодіють говірки української, угорської, німецької, 
румунської, словацької та інших мов, дослідження яких викликає великий інтерес у 
науковців. 
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Міжмовні контакти є одним із рушійних екстралінгвальних чинників, які викли-
кають мовні зміни. Сучасні мовознавчі студії виявляють значний інтерес до вивчення 
міжмовних контактів, специфіки їх перебігу та наслідків. Особливе зацікавлення у на-
уковців викликає дослідження міжмовних контактів між неспорідненими мовами. У на-
шому випадку йдеться про внутрішньорегіональні перманентні контакти мов. Сучасне 
говіркове мовлення мешканців Закарпаття являє собою синтез різномовних елементів. 
Українські говірки Закарпаття, окрім власне українського лексичного складу, містять 
значну кількість запозичень із поширених тут говірок угорської, румунської, німецької, 
словацької та інших мов. 

Аналіз досліджень. Історія поселення німців на теренах Закарпаття, їх звичаї, тра-
диції, особливості говірок уже неодноразово були об’єктом дослідження науковців. 
Особливий внесок у дослідженні німецького етносу та німецьких говірок Закарпаття 
належить вченим Ужгородського університету Й. Шрамлю, С. Штефуровському, Г. Ме-
ліці, Ф. Кулі, І. Чолосу, Н. Головчак, О. Гвоздяк, Л. Цапулич, М. Зан та ін.

Попри наявність численних праць, присвячених проблемам міжмовних контактів, 
питання фонетичної адаптації німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття 
так і не знайшло свого більш детального висвітлення. У працях з української діалекто-
логії ця проблема згадується тільки побіжно.

Мета статті – аналіз явища фонетичної трансференції при запозиченні українськи-
ми говірками Закарпаття лексем з німецьким етимоном. 

Виклад основного матеріалу. Звукова структура слів, запозичених з німецької 
мови, на українському ґрунті зазнає, безсумнівно, певних змін. Ці зміни, на думку 
С. Олексієнко, «… спостерігаються не лише в період їх входження, але й протягом даль-
шого існування запозичених слів у мові, оскільки фонетична адаптація і стабілізація 
звукової форми слова є тривалим процесом» [3, 41].

Чималий науковий інтерес представляє аналіз фонетичного аспекту запозичень з 
німецьким етимоном в українських говірках Закарпаття, оскільки дослідження у цій ца-
рині показують шляхи асиміляції і ступінь змінюваності звукового складу запозиченого 
слова у новому для нього іншомовному середовищі.

Наявність німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття зумовлена, на-
самперед, заселенням краю німецькими колоністами (перша хвиля німецької колоніза-
ції тривала у ХІІ–ХІІІ ст., друга – упродовж ХVІІ – до середини ХІХ ст.).

Лексичні германізми потрапляли в українські говірки Закарпаття передусім усним, 
рідше ‒ писемним шляхом через різні офіційні документи, армійські розпорядження, 
книги тощо.

С. Олексієнко розрізняє:
1)  звукосполуки вихідної мови, які хоча і не притаманні для приймаючої фоне-

тичної системи, проте їх реалізація тут можлива;
2)  звуки або звукосполуки, які не лише суперечать фонетичній системі мови-

реципієнта, але і не можуть бути реалізованими в її межах [3, 42].
У першому випадку звукосполуки виступають у ролі фонетичних ознак, або мар-

керів запозичень у новій системі, а в іншому ‒ мова імітує не притаманні їй звуки та 
звукосполуки, використовуючи свої власні ресурси. Тут річ іде про «фонетичну транс-
ференцію». 

Звукова форма слів, запозичених з німецької мови, на українському ґрунті зазнає, 
безсумнівно, певних змін. Ці зміни, як відзначає С. Олексієнко, спостерігаються не 
лише в період їх входження, але й протягом дальшого існування запозичень у мові, 
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оскільки фонетична адаптація і стабілізація звукової структури слова є тривалим про-
цесом. На думку автора, у найбільш загальному випадку контактної взаємодії мов вклю-
чена лексика фонетично акомодується за певними правилами субституції звукотипів до 
специфіки фонологічної системи мови-рецептора [3, 41].

Все вище сказане сповна стосується і українських говірок Закарпаття. У випадку 
німецько-українських мовних контактів йдеться про мови з невідповідними фонемни-
ми системами. Отже, слід очікувати, що найпоширенішим засобом адаптації запозиче-
ної лексики є фонетична субституція, тобто заміщення не притаманних для української 
мови (у нашому випадку ‒ українських говірок Закарпаття) звуків такими, які звич-
ні для української говіркової фоносистеми. Труднощі полягають в тім, що кількість і 
різноманітність таких субституцій досить значна. Як відзначає С. Олексієнко, голосні 
звуки європейських мов, які мають адекватні відповідники у східнослов’янських мовах, 
як правило, відтворюються останніми. Окремі дублети відбивають різні закономірності 
вокалізму тої або іншої східнослов’янської мови [3, 42].

Оскільки українська та німецька мови (як і мови-посередники) належать до неспо-
ріднених мов, виникла потреба у пристосуванні запозичень з німецьким етимоном до 
фонетичної структури української мови (у нашому випадку українських говірок Закар-
паття), що знайшло вираження у наступному:

1. Втраті твердого приступу голосних (кнаклауту): укр. гов. анцуґ – нім. der Anzug 
‛костюм’; укр. гов. акурат – нім. akkurat ‘якраз’, саме, точнісінько; укр. гов. урлап – нім. 
der Urlaub ‘відпустка’ тощо.

2. У німецьких запозиченнях голосні, асимілювавшись, втратили ознаки довготи 
/ короткості та відкритості / закритості: укр. гов. ґвер – нім. das Gewehr ‘гвинтівка’; 
укр. гов. фура – нім. die Fuhre ‘віз’, ‘підвода’; укр. гов. нудлики, нудлі – нім. die Nudel 
‘локшина’, ‘вермішель’; укр. гов. футро – нім. das Futter ‘підкладка’ (одягу); укр. гов. 
райтки, райтузи – нім. die Reithose ‘рейтузи’, ‘галіфе’ тощо.

3. В окремих випадках кореневий голосний зазнає нерегулярних асимілятивних 
змін: укр. гов. куфер – нім. der Koffer ‘валіза’; укр. гов. малтер – нім. der Mörtel ‘буді-
вельний розчин’ тощо.

4. Умлаут [ü], що відсутній в українській мові, передається [і] та [и]: укр. гов. вінчу-
вати – нім. wünschen ‘бажати’; укр. гов. фриштику(о)вати – нім. frühstücken ‘снідати’; 
укр. гов. біґльовати – нім. bügeln ‘прасувати’.

5. Дифтонги у запозичених германізмах монофтонгізуються: укр. гов. муровати – 
нім. mauern ‘мурувати’; укр. гов. луйтра, лютра – нім. die Leiter ‘драбина’; укр. гов. 
полґармештер – нім. der Bürgermeister ‘бургомістр’, ‘мер’. Зрідка в німецьких запо-
зиченнях деякі дифтонги можуть зберігатися, зазнавши при цьому певної модифікації 
трансформації: укр. гов. шнайдер – нім. der Schneider ‘кравець’; укр. гов. фрайир – нім. 
der Freier ‘наречений’, ‘кавалер’, ‘залицяльник’; укр. гов. драйфус – нім. der Dreifuß 
‘триніжок’; укр. гов. цайґер – нім. der Zeiger ‘стрілка’ (годинника); укр. гов. гайцовати 
– нім. heizen ‛опалювати’; укр. гов. байцувати – нім. beizen ‛витравлювати’ тощo.

Щодо приголосних, то у німецьких запозиченнях, зафіксованих нами в українських 
говірках Закарпаття, відбулися такі фонетичні інтерференційні зміни:

- втрата дзвінкості приголосного [b] та його заміна в українських говірках Закарпат-
тя на [p]: укр. гов. пантлик – нім. das Band ‛стрічка’, ‛бант’, а у деяких словах – на ф/х: 
укр. гов. шух(ф)ляда – нім. die Schublade ‛шухляда’;

- передача німецького ck [к] в українських говірках Закарпаття через [к]: укр. гов. 
цурюк – нім. zurück ‛назад’; укр. гов. пакувати – нім. packen ‛упаковувати’, ‛складати’; 
укр. гов. смак – нім. der Geschmack ‛смак’; укр. гов. штрека – нім. die Strecke ‛заліз-
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нична колія’; укр. гов. цукoр – нім. der Zucker ‛цукор’; укр. гов. факел – нім. die Fackel 
‛факел’, ‛смолоскип’ та ін.;

- контракція довгого [f] до [ф]: укр. гов. трафити – нім. treffen ‛влучати’; укр. гов. 
вафля – нім. die Waffel ‛вафля’;

- відтворення в українських говірках Закарпаття німецького [l] звуками [л] або [л’], 
наприклад: укр. гов. фалда – нім. die Falte ‛складка’; укр. гов. лютра – нім. die Leiter 
‛драбина’; укр. гов. лата/латка, лайста – нім. die Latte, die Leiste ‛планка’, ‛рейка’; укр. 
гов. шуфляда – нім. die Schublade ‛шухляда’; укр. гов. бляха – нім. das Blech ‛жерсть’, 
‛листовий метал’; укр. гов. клямра – нім. die Klammer ‛скоба’; укр. гов. фляшка – нім. 
die Flasche ‛пляшка’; укр. гов. рашпіль – нім. die Raspel ‛рашпіль’; укр. гов. ванілка – 
нім. die Vanille ‛ваніль’; укр. гов. ліловий – нім. lila ‛ліловий’; укр. гов. ноль – нім. die 
Null ‛нуль’ та багато інших. 

У запозиченнях з німецьким етимоном в українських говірках Закарпаття спостері-
гаємо явище дистанктної дисиміляції r-r до р-л: укр. гов. рула – нім. das Rohr ‛труба’ та 
r-r до л-р: укр. гов. муляр – нім. der Maurer ‛муляр’.

У німецьких запозиченнях дру(и)шляк та таріл зафіксовано явище метатези, при 
якій r міняється місцями з передуючим коротким голосним: укр. гов. дру(и)шляк – нім. 
der Durchschlag ‛друшляк’, ‛друшляк’; укр. гов. таріл – нім. der Teller ‛тарілка’.

У словах бакембарди та пампух відбувся процес заміни n на м: укр. гов. бакембарди 
(біля баки/бакенбарди) – нім. der Backenbart ‛бакенбарди’, укр. гов. пампух – нім. der 
Pfannkuchen ‛пончик’.

Німецький [pf] відтворюється в українських говірках Закарпаття через [п] або [ф]: 
укр. гов. файфа – нім. die Pfeife ‛люлька’; укр. гов. феник/феніг – нім. der Pfennig ‛пфе-
ніг’; укр. гов. фунт – нім. das Pfund ‛фунт’ (міра ваги) тощо.

В українських говірках Закарпаття довгий t, як правило, зазнає контракції до [т]: 
укр. гов. рятувати – нім. retten ‛рятувати’; укр. гов. капут – нім. kaputt ‛зіпсований’, 
‛зламаний, ‛утомлений’. 

Ще й досі актуальною є дискусія про приголосний ґ/г. Цій темі присвячені статті 
М. Задорожного [2], Й. Славутич [4] та інших вчених. В українських говірках Закарпаття 
Німецький приголосний [g] передається через [ґ] або [г]. Так, німецький [g] передається 
через [ґ] в таких запозиченнях: укр. гов. ґанок – нім. der Gang ‛коридор’, ‛прохід’; укр. 
гов. ґешефт – нім. das Geschäft ‛справа’, ‛торгівельна діяльність’, ‛бізнес’; укр. гов. ґля-
зурь – нім. die Glasur ‛глазур’; укр. гов. ґріс – нім. der Grieß ‛манна крупа’; укр. гов. шваґер 
– нім. der Schwager ‛дівер’, ,шваґер’; укр. гов. ґийрок – нім. der Gehrock ‛сюртук’, укр. гов. 
ґершлі – нім. die Gerste ‛ячмінь’; укр. гов. ґіпс – нім. der Gips ‛гіпс’; укр. гов. бріґадір – нім. 
der Brigadier ‛бригадир’; укр. гов. троуґер – нім. der Träger ‛носильник’ та ін. 

Німецький ch відтворюється українських говірках Закарпаття через x: укр. гов. бля-
ха – нім. das Blech ‛жерсть’, ‛металевий лист’; укр. гов. бухта – нім. die Bucht ‛бухта’, 
‛затока’; укр. гов. кухня – нім. die Küche ‛кухня’; укр. гов. рахунок – нім. die Rechnung 
‛рахунок’; укр. гов. пех – нім. das Pech ‛невдача’ тощо. 

Щілинний звук ch [ç] зазнав в українських говірках Закарпаття трансформації, а 
тому передається як [χ]: укр. гов. ґлайховати – нім. gleichen ‛бути схожим’; укр. гов. 
ріхтовати – нім. richten (розм.) ‛упорядковувати’, ‛давати лад (чому)’ тощо. У слові 
друшляк спостерігаємо редукцію ch: укр. гов. дру(и)шляк – нім. der Durchschlag ‛реше-
то’, ‛друшляк’.

На основі фонетичного аналізу зібраного практичного матеріалу було встановле-
но, що більшість німецьких звуків мають свої еквіваленти (відповідники) у фонетичній 
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системі українських говірок Закарпаття і відтворюються останніми. Нетипові для укра-
їнських говірок Закарпаття німецькі голосні та приголосні звуки субституються, тобто 
заміщаються максимально подібними звуками мови-отримувача. 

Значна частина німецьких запозичень потрапила в українські говірки Закарпаття 
опосередковано через угорську та словацьку мови, що в певною мірою також вплинуло 
на вимову приголосних у німецьких запозиченнях.

Висновки. Німці Закарпаття впродовж 300 років проживання в поліетнічному про-
сторі вписали яскраву сторінку в німецько-українських міжмовних та міжкультурних 
взаєминах. Типовим явищем для такого роду контактів є взаємодія мовних системи на 
різних рівнях, у тому числі і лексичному, наслідком якого є німецькі запозичення. 

Одним із перспективних напрямів подальшого дослідження міжмовних контактів 
на Закарпатті є наукові пошуки на рівні лексико-семантичних груп та синтаксису.
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МОВНИЙ ПОРТРЕТ КОНСТАНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ

У пропонованій статті схарактеризовано мовні особливості текстів спогадів К. Малицької, 
циклу оповідань для дітей середнього шкільного віку «Малі герої», низки статей, а також ар-
хівних матеріалів. Проведений аналіз дає змогу розкрити особливості використання української 
мови галицькою інтелігенцією на зламі XIX – XX ст., висвітлити соціальні аспекти функціонуван-
ня української мови в Східній Галичині в окреслений період, вказати на лексико-семантичні осо-
бливості регіонального функціонування української мови на західноукраїнських землях. 

Ключові слова: мова, мовні особливості, галицька інтелігенція, Константина Малицька, 
Східна Галичина.
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LANGUAGE PORTRAIT OF KONSTANTYNA MALYTSKA

The article characterizes linguistic peculiarities of texts memories by K. Malytska, the cycle of 
stories for children of secondary school age «Small Heroes», a number of articles as well as archival 
material. The analysis allows to reveal the peculiarities of the Ukrainian language usage by the 
Galician intelligentsia at the turn of the XIX – the XX centuries, to highlight social aspects of the 
Ukrainian language functioning in Eastern Galicia in the defi nite period, to indicate the lexical semantic 
peculiarities of the regional functioning of the Ukrainian language on western Ukrainian lands. We 
consider the research of the role of the Galician intelligentsia in the formation of the Ukrainian literary 
language norms of the late XIX – the early XX centuries to be actual and the language units used by 
this social group joined the lexical fund of the Ukrainian language and they infl uenced the formation 
of the koine of the educated class of Eastern Galicia, its sociolect as an independent system-structural 
phenomenon and were refl ected in the form and meaning lexical, phraseological and grammar units of 
modern Ukrainian language.
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В предлагаемой статье охарактеризованы лексические особенности текстов воспоминаний 
К. Малицкой, цикл рассказов для детей среднего школьного возраста «Малые герои», ряд статей, 
а также архивных материалов. Проведенный анализ позволяет раскрыть особенности исполь-
зования украинского языка галицкой интеллигенцией на рубеже XIX – XX вв., а также раскрыть 
социальные аспекты функционирования украинского языка в Восточной Галичине в названный 
период, указать на лексико-семантические особенности регионального функционирования укра-
инского языка на западноукраинских землях. 

Ключевые слова: язык, языковые особенности, галицкая интеллигенция, Константина Ма-
лицкая, Восточная Галичина.

Лит. 12.

Постановка проблеми. Творча спадщина Константини Малицької – багатогранна, 
в її творчому доробку чимало творів для дітей і про дітей, народних учителів, виховате-
лів дошкільних установ (захоронок), лікарів, долю простих людей. К. Малицька автор 
низки статей на громадські та педагогічні теми, оскільки все своє життя віддала ця 
мужня галичанка педагогічній праці, а також становленню і розвитку жіночого руху в 
Галичині.

Аналіз останніх досліджень. Серед праць, які розкривають окреслені проблеми, 
можемо назвати такі наукові праці: «Внесок Галичини у формування української літера-
турної мови» Юрія Шевельова, «Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ 
– на початку ХХ ст. : монографія» Людмили Ткач, а також статті дослідниці «Реалі-
зація семантичного і структурного потенціалу лексики південно-західних українських 
говорів у літературній мові кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Західноукраїнський варіант 
літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ століття і проблема мовної спадкоємності 
в сучасній Україні» та чимало інших розвідок українських мовознавців.

Мета статті – схарактеризувати мовні особливості спогадів Константини Малиць-
кої, циклу її оповідань для дітей середнього шкільного віку «Малі герої», низки статей, 
а також архівних матеріалів (ЦДІАУЛ Ф. 206) і на їх основі визначити лексико-семан-
тичні та стилістичні особливості функціонування української мови у Східній Галичині.

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу текстового матеріалу спогадів 
К. Малицької «З дитячих споминів», «На фільмі споминів», «На хвилях світової війни», 
опублікованих у книзі «Виховниця поколінь Константина Малицька: громадська діяч-
ка, педагог, письменниця» [1], циклу оповідань для дітей середнього шкільного віку 
«Малі герої» [7], низки статей «Перша жіноча школа Рідної Школи (У ювілейне свято 
35 ліття дівочої школи ім. Шевченка у Львові)» [5], «Про захорони і діточі садки» [2], 
«Мистецтво дитини» [3], «В ювілейне свято Української Захоронки» [4] й інших, а та-
кож архівних матеріалів, встановимо лексичні особливості творів авторки, інші при-
кметні для її стилю мовні засоби, серед яких виявляємо пласт загальновживаних лек-
сичних одиниць, запозичень, суспільно-політичної лексики, що вказує на адресат цього 
тексту – людину освічену, небайдужу до перебігу подій громадського життя. Наведемо 
окремі приклади галицьких лексем (як питомих, так і запозичених), що вживаються в 
текстах спогадів Константини Малицької, як-от: бинди «Нуля надягла свій народний 
стрій, оксамитний жупан і червоні чобітки; косу з синьо-жовтими биндами…» [7, 10] 
– Бинда, діал. Стрічка (СУМ-11 І: 166); Бúнда → бінда стрічка, пов’язка (перев. для 
волосся) (ЛЛ 2012: 94); білля – «В тому часі я відвідала вперше Ольгу Кобилянську. З 
пієтизмом входила я до домівки нашої великої письменниці, яку саме застала при ви-
готівці білля до прання» [1, 54 – 55] – Білля діал. (білє) – спідня білизна, постільна бі-
лизна (ЛЛ 2012: 93); Білля, я, с., діал. – 1) білила, 2) білизна (ВТССУМ: 81); варцаби 
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«– Хочеш заграємо в доміно, – намовляв Сергій, коли переглянули всі картини. – Краще 
в варцаби, в доміно так нудно, – просила Сильва» [7, 53] – Варцаби – шашки (гра) (ЛЛ 
2012: 120); варцабниця «– Най буде! – пристав братчик, виймаючи з шафки варцабни-
цю» [7, 53] – Варцáбниця – дошка для гри в шашки чи в шахи (ЛЛ 2012: 121); відчит 
«… мав Ромко відчит про Хмельницького, відтак йшли співи …» [7, 12] – Відчит, у, ч., 
зах. Доповідь, лекція (СУМ-11 І: 661); Відчит 1. доповідь, 2. звіт (ЛЛ 2012: 156); ви-
ховниця (поколінь) [1, 46] – Вúховання – вихованість (ЛЛ 2012: 148); Виховник -а, те 
саме, що вихователь (ВТССУМ: 159); гадки «Ах! Як вона мучилася тоді цими гадками, 
як безконечно мучилася, перевертаючись по ліжечку!» [7, 9] – Гáдка, и, ж. Те саме, що 
думка 1-3 (СУМ-11 ІІ: 10); Гáдка – думка (ЛЛ 2012: 178); Гадати «думати» … 
[гадкувáти] «розмірковувати», … др. гадати «думати», п. gadać «розмовляти», ч. hádati 
«думати» (ЕСУМ І: 449); ґардероба «Мама мала того вечора чимало роботи, заки при-
вела мою ґардеробу до порядку» [1, 48] – Гардероб [гардероба], гардеробна, гардероб-
ник; запозичення з французької мови; фр. Garderobe (ЕСУМ І: 473); Гардероб, а, ч. 3. 
перен. Увесь одяг однієї людини (СУМ-11 ІІ: 30); Гардероб, -а, ч. 3) Увесь одяг однієї 
людини (ВТС СУМ: 222). Вважаємо, що запозичене слово гардероб отримало форму 
жіночого роду саме в Галичині – гардероба; гей «… гей гриби по дощі…» [1, 51] – Гей, 
гейби – ніби, наче (ЛЛ 2012: 185); гербатка «…певно, будуть годувати росолами та 
чистою гербаткою та казатимуть цілісінький день сидіти над дуже мудрою книж-
кою…» [7, 9] – Гербатка похідне від гербата (утворилося за допомогою суфікса -к-) – 
Гербáта, гарбата, и, ж., зах. Чай (СУМ-11 ІІ: 53); Гербáта → гарбáта (арбáта, гирбáта) 
чай (ЛЛ 2012: 183); Гербата «чай» (рослина і напій) – запозичення з польської мови 
(ЕСУМ ІІ: 497 – 498). Полонізм, пор. польськ. herbata; гостинець «…дійти лиш на гос-
тинець, а там вже далі простісінько в місто» [7, 30] – Гостинець 2, нця, ч., діал. Вели-
кий битий шлях; шосе (СУМ-11 ІІ: 143); Гостинець – дорога, шлях (ЛЛ 2012: 204); 
Дорога – дорога, шлях (стар. і гал.) гостинець (РУСІШ: 97); доконче «А мені таки 
доконче хотілося за всяку ціну підглянути, …» [1, 47] – Доконечно – необхідно, 
обов’язково (ЛЛ 2012: 243); завважити «Зрання вже завважила я …» [1, 46] – Заува-
жувати і завважувати, ую, уєш, недок., зауважити і завважити, жу, жиш, док. 3. пе-
рех. і без додатка, розм. Звертати на кого-, що-небудь увагу; помічати (СУМ-11 ІІІ: 
373); Заввáга – заувага, зауваження (ЛЛ 2012: 271); Завважити див. зауважувати 3) і 
без додатка, звертати на кого-, що-небудь увагу; помічати (ВТССУМ: 378; 431); заки 
«Першою моєю думкою було втікати, заки хлопці мене відкриють …» [1, 48] – Заки 
спол., діал. Поки (СУМ-11 ІІІ: 141); закутина «Пам’ять Шевченка стали обходити 
прилюдно по всіх закутинах краю, …» [1, 48] – Закутина, и, ж., діал. Закуток (СУМ-11 
ІІІ: 176); запертися «а раз треба було таки рученятами запертися об землю і рачки 
лізти» [1, 47] – Запертися 2. використати усі потенційні можливості, силу волі тощо 
для досягнення бажаного результату: Бо як був вітер, то треба було добре запертися, 
щоб втримати хоругов (Богачавський) (ЛЛ 2012: 285); конфітури «… напоївши гер-
баткою до половини з конфітурами, …» [7, 10] – Конфітýри, ів, мн., зах. Варення (СУМ-
11 V: 274); Конфітýра кул. варення (ЛЛ 2012: 381); Конфітура «цукерки, ласощі; варен-
ня спеціально виготовлене», конфітýри (зах.) «варення» – запозичене за польським і 
російським посередництвом з французької мови (ЕСУМ ІІ: 560); коритар «На кінці 
коритаря почулась чиясь хода» [7, 36] – Коритáр, я, ч., діал. Коридор (СУМ-11 IV: 291); 
Коритáр (коридáр) – коридор (ЛЛ 2012: 384). Полонізм, пор. польськ. korytarz; криївка 
«у своїй криївці» [1, 48] – Криївка, и, ж., розм. Те саме, що захисток; схованка // Місце 
таємного зберігання чогось або перебування когось; потайник, сховок (СУМ-11 IV: 
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344); Криївка – сховок (ЛЛ 2012: 393); (ВТС СУМ: 586); криючись «З того часу мину-
ло багато літ. Пам’ять Шевченка стали обходити прилюдно по всіх закутинах краю, 
не криючись з його творами і гадками» [1, 48] – Критися, криюся, криєшся, недок. 1. Те 
саме, що ховатися 1. (СУМ-11 ІV: 351); (ВТССУМ: 588); Криття – переховування (ЛЛ 
2012: 394); нотатка «… вхопила через лавку нотатку сусідки, рвучи її до себе» [7, 36] 
– Нотатки, ток, мн. (одн. нотатка, и, жін.). Короткі записи, помітки для пам’яті // рідко. 
Невеличка стаття, замітка в газеті, журналі і т. ін. (СУМ-11 V: 447); Нотатка – блокнот, 
записник || нóтес, нотéсник (ЛЛ 2012: 493); окремішність «Але Кобилянська якось 
байдуже віднеслася до тої справи і взагалі про окремішність жіночу у видавництвах 
висказалась тоді доволі неприхильно, …» [1, 55] – Окремішність, ності, ж. Абстр. ім. до 
окремішній (СУМ-11 V: 678); (ВТС СУМ: 837); полудне «Моє знайомство з Буковиною 
датується з року 1903, коли то замість іти на заслання до Бєча на захід, перенеслася 
я добровільно на полудне» [1, 50] – Полудне – 1. південь (ЛЛ 2012: 577); (ВТС СУМ: 
1038). Полонізм, пор. польськ. południe «південь і полудень»; поправа «Памятай! Від 
понеділка жду поправи» [7, 22] – Попрáва, и, ж., діал. 1. Виправлення // Можливість 
виправлення. (СУМ-11 VІІ: 222); саля «Коли дідуньо відкрив вечерок, глибока тиша 
сповнила салю»; «Ідемо прибирати салю на вечір» [7, 10] – Сáля (зáля) 1. зал (ЛЛ 
2012: 656); 2. велика кімната, вітальня (ЛЛ 2012: 656). Полонізм, пор. польськ. sala; 
святочний «… і ми майже щонеділі десь ходили або їздили на святочне відкриття» [1, 
51] – Святочний, а, е, рідко. Те саме, що святковий (СУМ-11 ІХ: 105); (ВТС СУМ: 
1301); Святочний – святковий (ЛЛ 2012: 662); стратити «… а я стративши підпору, 
зісунулася на землю у болото» [1, 48] – Стратити – втратити (ЛЛ 2012: 704); Підпора 
и, ж. 3. Те, на що хто-, що-небудь обпирається (СУМ-11 VI: 485); стрінулась «З моїми 
буковинськими товаришами-вчителями стрінулась я востаннє на великому конґресі 
всеукраїнського вчительства,…» [1, 56 – 57] – Стрінути і Стріти, стріну, стрінеш, діал. 
Те саме, що зустрічати (СУМ-11 ІХ: 781); Стрінути – 1. зустріти (ЛЛ 2012: 707); ховзь-
кий «В ховзькій від недавного розтопу землі тонули мої малі черевички по халявки… » 
[1, 47] – Ховзький, а, е, діал. Ковзкий (СУМ-11 XI: 103); Ховзький – ковзкий, слизький 
(ЛЛ 2012: 771); Ховзький, -а, -е, діал. Ковзкий (ВТССУМ: 1567). Цікавим є також слово 
розтоп, що, вважаємо, є похідним від дієслова розтопити. Полонізм, пор. польськ. 
roztop – болото, калюжі, утворені розталим снігом; цісар [1, 50] – Цісар (іст.) «імпера-
тор», псл. cĕsarъ, яке зводиться до нар.-лат. ceasárius (< лат. ceasáreus) «цісарський» 
(ЕСУМ VII: 260 – 261); Цісар -я, с. 1) Те саме, що кесар. 2) Назва імператора Австро-
Угорщини (СУМ-11 XI: 240); (ВТС СУМ: 1588); цісарський (ЛЛ 2012: 786); Госуда́рь 
– 1) воло́да́р (р. -ря́), держа́вець, госпо́да́р (р. -ря), сокращ. спода́р, пан; (неточно) цар, 
ці́сар (гал.) (РУСКЄ: 250); щадничий «Щадничих касах» [1, 51] – Щадничий, а, е, діал. 
Ощадний (див. ощадний 2) (СУМ-11 ХІ: 571); Щадничий – ощадний (ЛЛ 2012: 830).

Окрему групу складають запозичені лексичні одиниці – складники соціолекту – 
спільні для інтелігенції всієї тогочасної України, як-от: агітація «Із заснуванням ново-
го товариства почалась аґітація, …» [1, 56] – Агітувати, агітатор, агітація, агітка 
… – запозичення з німецької мови; нвн. agitíeren, Agitatión, Agitátor походять від лат. 
agitāre «рухати, збуджувати» (ЕСУМ І: 45 – 46); Агітація, ї, ж. 1. Дія за значенням 
агітувати. 2. Громадська й політична діяльність, робота серед трудящих, спрямована 
на роз’яснення політики якої-небудь партії чи організації (СУМ-11 I: 16); (ВТС СУМ: 
1162); аматорський «…що пан староста Краль брав участь у нашім українськім ама-
торськім представленні, …» [1, 51] – Амáтор, аматорство; – р. заст. аматор, бр. 
аматар, п. amator, ч. слц. amatér, болг. аматьóр, …; – запозичено, мабуть, через поль-
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ську мову з латинської; лат. amāre «любити», можливо спорідненого з гр. άμμάς, άμμα 
«мати» (ЕСУМ I: 66); 

Аматорський, а, е. Прикм. до аматор; любительський. По містах і містечках по-
чали організуватися аматорські трупи (І. Франко, XVI, 1955, 96) (СУМ-11 I: 38); (ВТС 
СУМ: 24); конґрес «З моїми буковинськими товаришами-вчителями стрінулась я вос-
таннє на великому конґресі всеукраїнського вчительства,…» [1, 56 – 57] – Конгрес 
«з’їзд, парламент» – запозичення з західноєвропейських мов; н. Kongréss «конгрес, 
з’їзд», фр. congrès, англ. congress «тс.; парламент» походят від лат. congressus «збли-
ження, сходження, спілкування» (ЕСУМ ІІ: 548 – 459); Конгрес, у, ч. 1. З’їзд, нарада 
з широким представництвом, переважно міжнародного характеру (СУМ-11 IV: 257); 
(ВТС СУМ: 563). Робимо припущення, що названа лексема могла бути запозичена за 
посередництвом польської мови, оскільки і сьогодні в польській мові слово kongres 
уживають на позначення великого наукового форуму, пор. польськ. kongres slawistów, 
kongres pedagogiczny з укр. з’їзд славістів, з’їзд учителів; пієтизм «З пієтизмом вхо-
дила я до домівки нашої великої письменниці, … [Ольги Кобилянської]» [1, 54] – Пієтет 
«глибока пошана» – запозичення з німецької мови; н. Pietät «пієтет» походить від лат. 
pietās «побожність, благочестя; відданість» (ЕСУМ ІV: 399); Пієтизм, у, ч. 2. книжн. // 
перен. Палке обожнювання кого-небудь (СУМ-11 VI: 528).

Нетранслітеровані лексеми та фразеологізми в спогадах письменниці не трапля-
ються, проте, як і в творах Уляни Кравченко, у текстах К. Малицької знаходимо юк-
стапозити, як-от: хлопців-гімназистів, товариші-вчителі [1, 46], зайди-уніяти [1, 52], 
їмості-протопопихи, огнищем-прибіжищем [1, 53], відозва-статейка, членами-робіт-
ницями [1, 55], гості-вчителі [1, 57].

Окрему групу слів складають професіоналізми, зокрема лексичні одиниці (слово-
сполуки), які використовувала К. Малицька-учитель у текстах на професійні, педаго-
гічні теми, серед них виділяємо:

– педагогічні поняття: ціль вихованя, народне вихованє, національне вихованє, 
система вихованя, моральні впливи, шкільна наука, анальфабетизм, педаґоґічно-дидак-
тичний твір, методи читаня, систематичний розвиток дитини, шкільна дисципліна;

– назви навчальних предметів: фізика, ґеольогія, астрономія, суспільні науки, лі-
тература, істория рідного краю, всемирна істория, українська мова;

– назви навчальних закладів, працівників шкіл та ін.: ясла, передшкільне вихован-
ня, народні садки, захоронки, школи (народні, середні, світські, виділові), рідношкільна 
установа, всенародні школи, повна 5-клясова школа, українська виділова дівоча школа, 
перша українська дівоча школа, школа-пансіонат, дівочий інститут, університет, ін-
ституції, шкільний інспектор, члени іспитових комісій, професори, учителі, служебни-
ці (у знач. «вихователі» – прим. наша С.Г.), предмет, учительський семінар, часописи 
(фахові, педаґоґічні, літературні, дїточі), дневник (у знач. «періодичне видан ня; газе-
та» – прим. наша С.Г. Полонізм, пор. польськ. dziennik – газета, видання, які виходять 
щоденно або кілька разів на тиждень), шкільні учебники та ін.

– слова, словосполучення, що тематично пов’язані з викладанням рідної (укра-
їнської) мови у школі: практичне опанування мови; підготовчі вправи; наука читання і 
писання; виголошування коротких речень; ділення на (склади, слова, звуки); писання за 
диктантом і відчитування написаного; граматичні поняття (без дефініцій): речення, 
слово, склад, звук (самозвук і співзвук); імена власні; великі і малі букви; примінення 
точки, протинка (полонізм, пор. польськ. przecinek «кома»); читати виразно, правиль-
но і плавно; будова речень; основні частини речення: підмет і присудок; граматика; 
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речення (висказуюче, питайне, заперечаюче, приказуюче); знак (питання, оклик, запин-
ка); вправи в уживанню співзвуків б-п, т-д, с-з, г-х, л-в – самозвуків і-ї, и-е, ьо-йо; корінь 
слова, пень, приставка, наросток; слова прості і зложені; стилістичні вправи та ін.

Висновки. У пропонованій статті ми схарактеризували особливості мови творів 
К. Малицької. Проведений аналіз дозволив нам вказати на лексико-семантичні та сти-
лістичні особливості регіонального функціонування української мови на західноукра-
їнських землях. Уважаємо, що дослідження ролі галицької інтелігенції у формуванні 
норм української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. є актуальним, а мов-
ні одиниці, використовувані цією соціальною групою увійшли до складу лексичного 
фонду української мови й впливали на формування койне освіченої верстви Східної 
Галичини, її соціолекту як самостійного системно-структурного явища й знайшли своє 
відображення у формі та значенні лексичних, фразеологічних і граматичних одиниць 
сучасної української мови.
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– Kyiv : Naukova dumka, 1970 – 1980 rr.

Статтю подано до редакції 27.02.2016 р.
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The article focuses on the linguistic and cultural analysis of Ukrainian, Russian, Polish and English 
proverbs with the verbs of movement; the author establishes that paremias of the analysed languages may 
be similar in lexical composition, communicative meaning and stylistic coloring, caused by the proverb 
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will depend on the context. The author also analyses the concept «paremia» and it comes as a special 
group of the communicative language units within the phraseological level. The question of the number 
of phraseological units and the place of paremia have been clarifi ed. The group of phraseological units 
which include motion verbs have been distinguished as well. The author defi nes that such phraseological 
units are contrary to their semantics, and do not denote movement in space, but express extreme physical, 
psychological and social situations or a person’s state or quality.

Key words: phraseology, paremias, proverbs, stable verbal complexes, aphorisms, linguistic and 
cultural specifi city, linguistic and cultural aspect.
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Постановка проблеми. Рух – це дивовижний феномен світу. Він відбувається 
скрізь і всюди, на усіх рівнях життя, у всіх галузях; рух вважається основною влас-
тивістю і основною ознакою життя. З філософської позиції можна стверджувати, що 
рух – це будь-які взаємодії, а також зміни стану об’єктів, що відбуваються в процесі цих 
взаємодій, тому рух є зміна взагалі, починаючи від простого переміщення і закінчуючи 
мисленням.

Аналіз досліджень. Паремійний корпус світових мов зацікавлює учених різних ца-
рин, і не лише лінгвістичних. На сьогодні дослідження паремій активно проводиться як 
у зарубіжному, так і у вітчизняному мовознавстві (М. Алефіренко, В. Архангельський, 
А. Дандіс, В. Жайворонок, В. Жуков, Є. Іванов, В. Калашник, А. Королькова, М. Котова, 
З. Коцюба, Т. Манякіна, В. Мокієнко, А. Назарян, Г. Пермяков, Л. Савенкова, Т. Стеф-
фенс, Т. Радзієвська, В. Ужченко, Н. Шарманова та ін.). Науковці подають міжмовну 
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класифікацію паремій в лінгвокультурологічному та зіставно-типологічному аспектах 
(української, російської, англійської, китайської, японської мов тощо) (І. Голубовська, 
В. Пирогов), аналізують структуру й поетику українських примовок і замовлянь, які 
наближаються до власне паремій за особливостями структурної організації, але від-
різняються комунікативною спрямованістю (О. Лабащук, О. Остроушко), розглядають 
особливості функціонування паремій у художніх творах (О. Мерзлікіна, Н. Пашенько). 
Образна структура паремій як джерело пізнання етнічних особливостей свідомості є 
об’єктом зацікавлення етнопсихологів (С. Таґлін). Особливий акцент зроблено на пи-
таннях семіотичної, семантичної й комунікативно-прагматичної природи відповідних 
одиниць. 

Мета статті – дослідити специфіку паремій з дієсловами руху крізь призму лінгво-
культурологічного аналізу, виявити універсальні та етноспецифічні риси обстежуваних 
етнокультур.

Виклад основного матеріалу. У лінгвістиці та пареміології загальноприйнятим є 
погляд на прислів’я і приказки як на одиниці мови, що реалізуються в мовленні, оскіль-
ки паремія, з одного боку, є текстом, а з другого, – її використання в певному мовно-
му колективі фіксоване (тобто належить мові) [6]. Паремії як особливі знаки мовної 
системи мають текстову природу і характеризуються такими ознаками, як цілісність, 
зв’язність, референційність, інформативність, і є водночас репрезентантами відповід-
ного фольклорного жанру. 

Л. Савенкова наголошує, що саме речення слугує дериваційною базою для паремії 
[8, 50]. Якщо це є концептуальним для функціонування одиниць пареміології, то вони, 
на нашу думку, посідають завершальний, надсинтаксичний рівень мови (пор.: «фразео-
логізм знаходиться між словом та приказкою / прислів’ям, а прислів’я – фразеологізмом 
та нетиповим текстом» [5, 6]. Відповідно до окресленого мовного статусу, «усі паремі-
ологічні одиниці – і народні вислови, і вислови книжного походження» (А. Назарян) 
повинні стати об’єктом пареміології.

Завдяки своїй багатогранності термін «паремія» не має чітко окресленого фор-
мулювання. Відомий американський пареміолог А. Тейлор звертає увагу на те, що 
дати прийнятну дефініцію практично неможливо. Сутність її як фольклорного тексту 
потребує окремого спеціального дослідження. Людина усвідомлює, що послугову-
ється саме прислів’ям чи приказкою за якимись невиразними ознаками, які досить 
складно оформити в одному визначенні. А. Дандіс у праці «Про структуру прислів’я» 
наводить думку іншого знаменитого дослідника в царині пареміології Б. Вайтинга: 
паремії подекуди не піддаються визначенню, та й особливої потреби в цьому немає, 
оскільки всім відомо, що це таке. Сам же А. Дандіс зауважує: «Можливо, усі ми і зна-
ємо це, проте цілком не зрозуміло, чому ніхто не може сформулювати цю загально-
відому істину» [3, 14]. 

Під пареміями розуміють предикативні структури на позначення узагальнених 
комунікативних ситуацій, які співвідносяться з прецедентними феноменами, що спи-
раються на фонові знання комунікантів та визначають стратегію моральної поведінки 
кожної людини й соціуму загалом [4, 61]. Усі одиниці пареміології (прислів’я, приказ-
ки, афоризми, примовки, «ділові» вислови, повір’я, прикмети, замовляння, нісенітниці, 
казкові формули тощо) використовуються в ролі знаків. Проблемним усе-таки залиша-
ється питання про обсяг фразеології та місце паремій у ній. 

Представники широкого тлумачення об’єкта фразеології (В. Архангельський, 
О. Кунін, О. Райхштейн, Л. Скрипник, В. Ужченко, І. Чернишова та ін.) зараховують 
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пареміологію до складу фразеології, зважаючи на загальновизнані ознаки усталеності, 
клішованості, культурної забарвленості паремій, які властиві й фразеологізмам.

Прихильники вузького тлумачення специфіки фразеологічних одиниць (Л. Авк-
сентьєв, Н. Амосова, В. Жуков, Д. Мальцева, В. Мокієнко, О. Молотков, С. Ожегов, 
В. Телія та ін.) розглядають вислови нефразеологічного типу за межами фразеології. 
Це зумовлено тим, що пареміологічні одиниці мають подвійну спрямованість: з одного 
боку, це знаки системи мови, які виявляють парадигматичні ознаки й мають певну син-
таксичну природу, з іншого, – вони є мікротекстами (малими фольклорними жанрами). 
Відмежування від об’єкта фразеології прислів’їв і приказок зумовлено їхньою «авто-
номністю, самодостатністю і за структурою, і за змістом», функціонуванням у «синтак-
сично замкнутому вигляді» [1, 143].

У нашому дослідженні об’єкт фразеології розуміється широко: це ідіоми (фразео-
логічні зрощення і фразеологічні єдності), фраземи (фразеологічні сполучення), паре-
мії (прислів’я, приказки, прикмети, крилаті вислови, афоризми, примовки, небилиці, 
нісенітниці, казкові формули), тобто континуум стійких словесних комплексів. Отож 
розглядаємо прислів’я і приказки як особливу групу мовних одиниць комунікативного 
типу в межах фразеологічного рівня.

Наша увага буде зосереджена на тих компонентах фразеологізмів, які відображають 
культуру та психологію народів – носіїв української, російської, польської та англій-
ської мов, пареміях (прислів’ях та приказках, крилатих висловах, афоризмах) зі значен-
ням руху, адже «будь-яке дослідження, яке ґрунтується на аналізі прислів’їв та приказок 
однієї чи кількох мов, <…> дає змогу простежити як національну специфіку світогляду 
творців паремійних фондів мов, так і загальнолюдські особливості мислення й універ-
сальну здатність людини до образного передавання уявлень про світ» [7, 47]. 

Континуум пересування переломлюється в українській, російській, польській та ан-
глійській мовах у відповідності до зумовленого вибору мовного матеріалу як засобами 
самої мови, так і природно-економічними та соціально-історичними особливостями іс-
нування того чи того етносу. Відповідно стійкі словесні формули зі значенням руху, 
що перевтілюють реальний світ у світ ідей, у світ духовності, містять культурологічні 
відомості не тільки визначеної мовної спільноти (національно-специфічне сприймання 
пересування людини): Біжи ж мені та на одній нозі; Біга, як Настя в конопельки; За 
дурною головою нема ногам спокою // Ездить в Тулу со своим самоваром; На кривой 
козе не объедешь // Objechał ktoś kogoś jak święty Michał diabła; Kto nię ma w głowie, 
ten ma w nogach; Przyszła kryska na Matyska // Before one can say Jack Robinson – «дуже 
швидко». Джек Робінсон замап’ятався як людина, яка мала найкоротші візити до своїх 
друзів, інколи не встигали оголосити його імені, як він уже йшов; The wind cannot be 
caught in a net (букв. ‘вітер сіткою не спіймаєш’) – «шукай вітер в полі»; The camal going 
to seek horns lost his ears – «за чужим поженешся, своє втратиш», – але й культуроло-
гічні відомості загальнолюдського характеру (інтернаціональні, міфологічні образи і 
фантазії, пов’язані з рухом (як джин з пляшки // полет на метле; Там в облаках перед 
народом; Через леса, через моря, Колдун несет богатыря…).

Чимало паремій із семантикою руху виражають ще й функцію впливу. Наприклад, 
в українській мові: одна нога тут, (а) друга там / та біжи мені бігом, щоб одна нога 
тут, а друга там! (вживається як наказ швидко кудись піти і швидко повернутися); 
ні кроку / назад / вперед / далі (заборона здійснювати пересування, рух); в російській 
мові: одна нога здесь, другая там (образний наказ швидко виконати пересування); 
шаг влево, шаг вправо – расстрел на месте (характеристика необхідного лімітованого 
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пересування, обмеження вільного пересування); y польській: ani kroku dalej; spadaj 
stąd; в англійській: watch your step! (репліку чергового на вокзальному пероні чи в ме-
тро, зауваження полісмена, що регулює рух на гомінкому перехресті сприймають бук-
вально, та все частіше цей вираз вживається в переносному значенні – як моральна 
пересторога), step lively («заходьте швидше»); come on the hot foot (букв. ‘приходити 
на гарячій нозі’) – «одна нога тут, інша там». Деякі з них можуть бути засобом ви-
раження волевиявлення мовця, якщо вони мають форму категоріального імператива 
(наказування, наполегливе прохання, необхідність) – йди туди, не знаю куди; принеси 
то, невідомо що; нога за ногою; неси все зле і лихе за собою // пойти туда, не знаю 
куда; принести то, не знаю что. 

Паремійний фонд досліджуваних мов постійно поповнюється влучними афорис-
тичними виразами, висловами-спостереженнями, що торкаються усіх сфер життя та 
діяльності людини і належать громадським діячам, митцям, літераторам, які настільки 
часто повторюють ці комунікативно-комплікативні фрази, що з часом вони втрачають 
новаторство і стають народним надбанням. Кожен вислів, перш ніж стати прислів’ям, 
повинен втратити домінанту індивідуального й органічно вплестися в лінгвально-об-
разну і світоглядно-ціннісну парадигми, які завжди несуть на собі відбиток етнічних чи 
субетнічних, а іноді й соціально-групових особливостей. … Крім того, будь-яка паре-
мія, повторюючись необмежену кількість разів, кожного разу набуватиме нових смис-
лових відтінків і її інтерпретація залежатиме від контексту [6, 14]: По волнам, по морям, 
нынче здесь, завтра – там… – «про швидке пересування морем, з часто змінюваними 
напрямками» (з відомої пісні моряків початку ХХ ст.); Там ступа с Бабою Ягой, Идет, 
бредет сама собой (А. Пушкин) – «про дивний, нетрадиційний спосіб пересування». У 
не менш популярному вислові Куда идем мы с пятачком – большой-большой секрет… 
– з відомої вітчизняної екранізації казки про Вінні-Пуха – позначено напрямок руху, 
відомий тільки суб’єкту (суб’єктам) мовної ситуації. Вислів дуже популярний у наш 
час і часто вживається в усіченій формі (тільки перша частина) без втрати загального 
змісту (завдяки фоновим знанням) і образності // Plod away on the hoof (Шекспірівський 
вислів – «іти пішки, іти на своїх двох»); Gone with the wind – віднесені вітром (про 
щось, що безслідно зникло – за назвою роману М. Мітчелл); To go to the damnition bow-
wows – букв. ‘піти до чортячих собак’ – «померти» (цитата з твору Ч. Діккенса «Ніколас 
Нікльб»). 

Особливу підгрупу складають афоризми, в яких відображена будь-яка закономір-
ність буття чи життєве правило. Наприклад, відоме рух – це життя. Рух як радість 
існування, як задоволення звучить у веселому співі бременських музикантів: Ничего 
на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету… Узагальнення певних форм 
поведінки зумовило крилатість фраз, вводячи їх у широке коло пареміологічної фразе-
ології.

Людина, як жива істота, не може не рухатися – це форма її існування, а як істо-
та розумна, вона логічно і образно осмислює способи руху, створює їх, формує пев-
не поняття, фіксує у різних словесних комплексах, які є відображенням у житті мови 
концепту руху, що існує у свідомості homo sapiens та корегується у процесі взаємодії 
його з навколишньою дійсністю, включає усілякі контакти людей і рівень розвитку ци-
вілізації: укр.: краще погано їхати, ніж добре йти; мудрі люди пішки ходять, а дурні 
їздять; рос.: лучше плохо ехать, чем хорошо идти; я еду-еду не свищу, а наеду не спущу; 
пол.: bierz nogi za pas, póki na to czas; lepiej dobrze jechać, aniż dobrze iść; psy szczekają, 
karawana idzie dalej; англ.: the furthnes way about is the nearest way home – «навкружним 
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шляхом ближче додому»; the dog barks, but the caravan goes on – «собаки гавкають, а 
караван іде».

Більшість паремій пов’язана з безпосереднім соціально-історичним досвідом на-
родних мас. Це перше і основне джерело народних прислів’їв та приказок [2, 34]: поволі 
їдеш – далеко будеш; вовка ноги годують; уліта йде – коли то буде (про дуже повіль-
ний рух – так говорять у тих ситуаціях, коли не сподіваються скоро отримати обіцяне, 
дочекатися здійснення чогось); якби все вовк лежав, то вже б досі здох, вовків (вовка) 
боятися – у ліс не ходити (не йти) // битый небитого везет; тише едешь, дальше бу-
дешь (порівняймо цікаве трактування цього прислів’я в словах пісні у виконанні М. Бо-
ярського із фільму «Людина з бульвару Капуцинів»: быстро едешь – раньше помрешь, 
тише едешь – вряд ли доедешь) (необхідність проявляти енергію, ініціативу, щоб за-
робити засоби для існування); идет бычок, шатается, вздыхает на ходу… (характе-
ристика непевної, боязкої ходи з дитячої казки); явился – не запылился (про раптову 
появу); из дому гонит мачеха, а из лесу медведь (про причину пересування у просторі) 
// jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy; nieszczęście chodzą parami // to сarry coals to 
Newcastle (паремія, пов’язана з англійськими реаліями) – «возити вугіддя в Ньюкасл», 
таке ж значення має й інша одиниця – to send (carry) owls to Athens – букв. ‘посилати 
сови в Афіни’ (пор. в тому ж значенні російське ехать в Тулу со своим самоваром); to 
take French leave – «піти по-англійськи», піти не попрощавшись; wagon must go wither 
the horses draw it – «куди коняка, туди й віз», slow and steady wins the race – «тихіше 
їдеш, дальше будеш»; the dog that trots about fi nds a bane – «вовка ноги годують», he that 
fear every bush must never go a-birding – «вовків боятися – в ліс не ходити».

Як бачимо, паремії зі значенням руху виражають найважливіші характеристики 
предметно-практичної діяльності homo sapiens стосовно способу і характеру пересу-
вання у просторі – в минулому, в теперішньому і – гіпотетично – у майбутньому: Хо-
дить, як лин по дну; Біжить, мов з шибениці зірвався; Ходить, неначе не уївши; Куди 
голова задумала, то туди й ноги несуть // За дурною головою и ногам нету покоя // I w 
sto koni nie dogoni; Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy; Wyjść na czymś jak Zabłocki 
na mydle // To beat about (амер. around) the brush – «ходити навколо»; A forgetfull head 
makes a weary pair of heals – «за дурною головою нема ногам спокою». 

Дієслова руху іти, піти, ходити, бродити, лазити, бігати, ганяти і т.п. можуть 
мотивувати зовсім інші фразеологічні значення, що не відповідають їхній семантиці, 
тобто не позначають пересування у просторі. У сукупності з іншими (не дієслівними) 
компонентами вони виступають образною основою для характерологічного позначен-
ня: а) різних дій людини; б) ситуацій, в яких може опинитися людина, в) якісної оцінки 
людини. Пор.: 

– вище колін не підскочиш, бо й коліна скачуть – порівняння життєвого досвіду, не-
можливого не зробити; танцювати під дудку чию – «беззаперечно виконувати чиї-не-
будь бажання, підкорятися в усьому комусь» // пойти другим путем – «діяти інакше»; 
прыгнуть выше головы – «зробити щось вище своїх можливостей» // poruszyć wszystkie 
sprężyny «вжити всіх заходів задля досягнення мети», wypłynąć, puścić na szerokie wody 
«почати діяти масштабно, з розмахом, сприяти комусь у такій діяльності» // go out of 
one’s way to do something – «пройти непрямим шляхом для того, щоб щось зробити», 
«прикласти зусилля для того, щоб щось зробити»; to come out dry – «вийти сухим з 
води»; 

– старий вовк до ями не лізе; за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш; 
впасти в біду як курка в борщ// за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; 
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идти вкривь и вкось // gonić za dwoma zającami; stary wilk do jamy nie wejdzi; wpaść jak 
śliwka w kompot // fl y up with Jackson’s hens – букв. ’злетіти з курми Джексона’ – «стати 
банкрутом»; to go to the wall – «зазнати матеріальної скрути, збанкротувати»; send a 
(cold) shiver down smb’s back (spine) – «мурашки по спині побігли»; he that grasps at too 
much holds nothing fast – «за двома зайцями поженешся, ні одного не спіймаєш»; the 
course of true love never did run smooth (це прислів’я, взяте як цитата із творів Шекспіра: 
«шлях справжнього кохання ніколи не біг гладко»);

– за грош погнав козу до Кракова; куди серце лежить, туди й око біжить; пішов з 
пустим міхом та на порожні клуні; як на ноги сп’явся, то й за працю взявся // за словом 
в карман не лезет – «кмітлива, спритна людина»; укатали Сивку крутые горки – про 
слабку, хвору людину; англ.: go down the line букв. ‘зійти з лінії’ – «зіпсуватися» щодо 
людини; to run with the hare and hunt with the hounds – «поводитися нещиро, вести по-
двійну гру».

Висновки. Паремійні одиниці (прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови) 
становлять значну частину фразеології і мають чимало спільних рис з іншими типами 
фразеологічних одиниць. Вони в синтезованій формі відображають усі універсальні та 
специфічні риси життєвої філософії етносу, його національно-мовну картину світу. 

Усебічне дослідження паремійного фонду сприяє виявленню універсальних та уні-
кальних одиниць тієї чи тієї мови, які є маркерами етносвідомості народу. Паремії до-
сліджуваних мов можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним зна-
ченням та стилістичним забарвленням, та все ж значна частина їх має свої особливості, 
і відповідник у порівнюваних мовах часто буває тільки приблизним.

Зіставний аналіз засвідчив, що українські приказки та прислів’я зі значенням руху 
відзначаються образністю, виразністю, значна кількість повчальних елементів має іро-
нічний характер; російський паремійний фонд збагачується крилатими виразами, цита-
тами з пісень, кінофільмів, мультфільмів; польський етнос під час складання приказок 
та прислів’їв робить їх більш образними та ефективними; специфічним поєднанням 
оптимізму й песимізму характеризуються англійські паремійні одиниці, часто вони не 
мають застиглої форми, їм притаманна широка варіативність, але при цьому одні варі-
анти використовуються частіше, ніж інші.

Перспективою нашого дослідження є зіставний аналіз паремій зі значенням руху з 
огляду на їхню прагматичну налаштованість.
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Статья посвящена рассмотрению понятий «концепт» и «художественный концепт». Про-
ведено анализ функционирования и роль художественного концепта в произведении. Также расс-
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Постановка проблеми. Вербальна реалізація ідей та думок автора дає змогу окрес-
лювати визначальну роль мови у збереженні і передачі культурного, історичного, ес-
тетичного досвіду наступним поколінням. Мова, на думку науковців, є вербальною 
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скарбницею культури нації, засобом її концентрації (І. Гальперін, Д. Ліхачов) [8, 131]. 
Відтак, центральною категорією лінгвокультурології є культурний концепт – складний 
психічний утвір, конструкт, ідея, що охоплює образний, понятійний, ціннісний та мен-
тальний компоненти [8, 131]. Активізація досліджень концептуальної системи як базо-
вого поняття когнітивної семантики загалом (А. Вежбицька, В. Карасік, О. Кубрякова, 
Е. Шейгал) та текстових концептів (О. Кагановська) зокрема, пов’язана також з сучас-
ною теорією мовної особистості [8, 132].

Сучасна практика концептології демонструє два основні підходи щодо концепту-
ального аналізу: 1) інтегрально-когнітивний, який ґрунтується на загальній сумі знань 
про галузь, що є об’єктом дослідження та опису, або на «мовній картині світу» в цілому; 
2) текстуально-дискурсивний, орієнтований на конкретний дискурс або на достатньо 
чітко визначений корпус текстів [12, 98]. Пропонована розвідка ґрунтується на друго-
му підході. Саму у цьому аспекті заслуговують на увагу особливості концепту «сум» у 
романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет.

Аналіз досліджень. У межах сучасної антропоцентричної парадигми спостеріга-
ється акцент на міждисциплінарному підході до вивчення людини у зв’язку з явищами 
мови та мовлення. Зокрема, емоційна сфера людини та способи її вербалізації, які стали 
об’єктом численних досліджень М. Красавського, В. Шаховського, В. Апресян, А. Веж-
бицької, І. Кость, призвели до виникнення нової галузі мовознавства – емотіології, клю-
човим поняття якої є емоційний концепт [13, 246].

Вивчаючи вищезгадану проблематику, не виявлено досліджень, в яких був би здій-
снений аналіз концепту «сум» у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет.

Мета статті – проаналізувати особливості втілення художнього концепту «сум» у 
романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет.

Виклад основного матеріалу. В українській лінгвістиці примітне «лавиноподіб-
не зростання кількості наукових праць, присвячених дослідженню різноманітних кон-
цептів» [3, 53], що, за словами А. Приходька, можна визначити як концептоманію [9]. 
Така увага дослідників до вивчення концептів має свої позитивні і негативні аспекти. 
З-поміж здобутків можна виділити такі: а) формування галузі в окрему науку; б) визна-
чення концепту як ключового поняття дисципліни; в) побудову типології; г) розробку 
алгоритму моделювання концептів. Серед проблем галузі на сучасному етапі переваж-
но виділяють статичний ракурс дослідження концептів без урахування змін, що від-
буваються в погляді на картину світу, а також захоплення одиничними концептами, без 
увиразнення їх зв’язків у межах концептосфери [15, 1].

Концепти, виступаючи як компоненти нашої свідомості і наших знань про світ, є 
предметом вивчення філософії, психології, логіки, когнітивної лінгвістики, лінгвокуль-
турології, літературознавства, культурології та ін. [1, 4].

На важливості динамічного ракурсу дослідження наголошує саме визначення кон-
цепту. Одним із перших про концепт та його значення заговорив С. Аскольдов. Учений 
опублікував статтю «Концепт і слово», де назвав його основною функцією заміщення: 
«Концепт – це мисленнєве утворення, яке заміщує нам у процесі міркувань невизна-
чену кількість предметів одного й того ж роду» [2, 149]. Д. Ліхачов продовжив і роз-
винув ідеї С. Аскольдова, запропонувавши лінгвокультурологічний підхід до вивчення 
концепту. Його сутність полягає в тому, що концепт є результатом зіткнення значення 
слова з особистісним і національним досвідом людства. Саме Д. Ліхачову належить 
термін «концептосфера», тобто сукупність концептів національної мови й мови кожної 
людини зокрема [11, 45].
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Ю. Гнідан у статті «Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске (на ма-
теріалі новел письменника)» зазначає: «Концепт є багатозначним терміном. Концепт 
(лат. сonceptus – «поняття») – стійка мовна чи авторська ідея, яка має традиційне ви-
раження» [4, 61].

За О. Кубряковою, концепт є оперативною одиницею пам’яті, відображеною у 
психіці людини; одиницею ментальних чи психічних ресурсів свідомості і тієї інфор-
маційної структури, яка відбиває знання та досвід людини у вигляді «квантів знання» 
[5, 90–93].

Незважаючи на різноманітність інтерпретацій поняття, мовознавці дійшли згоди, що 
концепт – це ментальна репрезентація, продукт розумової діяльності. Загалом концепт 
означає «ідею» або «поняття». У більш вузькому сенсі це абстрактна ідея чи уявний сим-
вол, побудований з іншої ідеї чи символу, які охарактеризовують концепт [17, 1].

Концепт постає центральною одиницею когнітивної парадигми дослідження ху-
дожніх текстів. Не зважаючи на розробленість термінологічного апарату концептології, 
поняття художнього концепту ще перебуває в стадії осмислення. Важливим є усвідом-
лення специфіки художнього концепту у зіставленні з концептами культури та мовними 
концептами. «Художні концепти, слушно підкреслює В. Ніконова, є базовими одини-
цями концептуальної картини світу письменника… і тому відрізняються від концептів 
культури та мовних концептів за кількома параметрами: за змістом і способом експлі-
кації, обсягом та історичною мінливістю» [7, 115]. Художні концепти – авторські, жан-
рово-зумовлені, експлікуються одиницями мови і мовлення (так, наприклад, концепт 
культури може виражатися ще й засобами мистецтва), є багатовимірними смисловими 
утвореннями з фіксованим змістом [7, 9].

В. Маслова визначає художній концепт таким чином: «По-перше, в основі зв’язку 
його лежить асоціація; по-друге, художній концепт включає в себе не лише потенцію до 
розкриття образів, а й різноманітні емотивні смисли; по-третє, художній концепт тяжіє 
до образів і включає в себе їх». Дослідниця вважає, що художні концепти «індивіду-
альні, особистісні, розмиті і психологічно більш складні; це комплекс понять, уявлень, 
почуттів, емоцій, іноді навіть вольових проявів, що виникають на основі художньої асо-
ціативності» [6, 34–35].

Особливість концепту полягає в тому, що він здатний змінювати значення залежно 
від контексту, від характеру доби. Отже, змінною є й концептосфера. Незважаючи на це, 
вона характеризується цілісністю та системністю, де кожна ланка виконує своє завдан-
ня та робить внесок у загальне семантичне наповнення. У цьому зв’язку Ю. Степанов 
зазначає: «Концепти не лише мисляться, вони – переживаються. Вони – предмет емо-
цій, симпатій і антипатій, а інколи й зіткнень. Концепт – основний осередок культури в 
ментальному світі людини» [10, 41].

Поряд з комунікативно-прагматичним підходом до дослідження поетичного тексту 
окреслилася когнітивна текстологія, головним поняттям якої є художній концепт. Тер-
мін «художній концепт», що позначає результат складного процесу інтерпретації дій-
сності письменником, запропонований С. Аскольдовим для позначення базової одиниці 
індивідуально-авторської свідомості [2, 276].

Концепти завжди інтенсивно взаємодіють з мовною системою й визначаються «об-
сягом лексико-семантичної парадигми, що формується мовними одиницями, які пере-
дають цей концепт у тексті» [12, 101].

Змістова інтерпретація концепту проектується через системне використання відпо-
відних мікроконтекстів, які забезпечують смислове наповнення концепту різними його 
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складниками. Хоча слова виступають головним засобом кодування інформації, досить 
часто трансляція повідомлення відбувається невербально [14, 312]. У ході дослідження 
виявлено, що художній концепт «СУМ» у художньому тексті теж може актуалізуватися 
невербальними засобами: «The young man whose name was Barney looked at her very 
sadly. Mary even thought she saw him wink his eyes as if to wink tears away» [16, 8] / 
«Молодий чоловік, якого звали Барні, сумно глянув на неї. Мері навіть здалося, що він 
блимнув очима, ніби змахуючи сльозу» (переклад – Н. Р.); «Dickon followed her with 
a queer, almost pitying, look on his face» [16, 50] / «Дікон провів її дивним, сповненим 
співчуттям поглядом» (переклад – Н. Р.); «What an unhappy face he had! His black eyes 
seemed as if they scarcely saw her, as if they were seeing something else, and he could hardly 
keep his thoughts upon her» [16, 57] / «Яке ж засмучене обличчя було в нього! Його чорні 
очі, здавалося, бачили її, або ж бачили ще щось, і йому важко було думати про щось 
інше, окрім неї» (переклад – Н. Р.). 

У структурі аналізованого концепту виділено також невербальний елемент, що від-
творюється лише описово без жодної згадки імені концепту: «I have no friends at all» 
– said Mary. «I never had. My Ayah didn’t like me and I never played with any onе» [16, 23] 
/ «А я зовсім не маю друзів» – мовила Мері. «Та й ніколи не мала. Моя няня не надто 
мене любила, і я ні з ким не бавилася» (переклад – Н. Р.); «If I had a raven or a fox cub 
I could play with it» said Mary. «But I have nothing, nothing» [16, 28] / «Якби ж я мала 
ворона чи мале лисеня» – промовила Мері. «Але у мене нікого нема, нікого» (переклад 
– Н. Р.). Попри те, що в наведених прикладах назва почуття «суму» відсутня, реципієнт 
розуміє, що йдеться саме про це почуття, адже героїня з сумом говорить про те, що не 
має друзів.

Кожен автор/письменник виступає носієм своєрідних національно-культурних 
цінностей та образного бачення світу, що продовжують свій розвиток у його творчо-
му асоціативно-образному мисленні й стають невід’ємною частиною його індивіду-
альної художньої картини світу [14, 313]. Категоріальною рисою концепту є не його 
ізольованість, а зв’язок з іншими концептами, що репрезентують фрагменти концеп-
тосфери «СУМ». Аналіз твору Ф. Г. Бернет засвідчує, що концепт «СУМ» нерозривно 
пов’язаний із концептами САМОТНІСТЬ, ПЛАЧ, ПЕЧАЛЬ: «Since she had been living in 
other people’s houses and had had no Ayah, she had begun to feel lonely» [16, 10] / «З того 
часу, як вона жила в чужому їй будинку і поряд не було її Аї, вона відчувала себе само-
тньою» (переклад – Н. Р.); «The tears were streaming down his face and he shook all over» 
[16, 86] / «Сльози котилися щоками і все тіло тремтіло» (переклад – Н. Р.); «Oh, I know 
I ought!» she cried. « What a fool I was!» [16, 7] / «Ох, я знаю, я повинна була!», вона 
розплакалась. «Якою ж дурепою я була!» (переклад – Н. Р.); «A terrible sorrow had fallen 
upon him when he had been happy and he had let his soul fi ll itself with blackness…» [16, 
134] / «Печаль огорнула його, коли він був щасливий, він дозволив душі наповнитись 
чорнотою…» (переклад – Н. Р.).

Висновки. Художній концепт як енергетичний згусток культури у колі авторських 
асоціацій митця постає продуктом динамічного розвитку. У художньому дискурсі 
концепт «СУМ» виступає складною національно-культурною й індивідуально-автор-
ською домінантою. Художній концепт репрезентує уявлення, емоції, почуття автора, 
тобто визначає специфіку авторського світобачення в етнокультурному контексті. 
Основним завданням даної статті було уточнення поняття «концепт» та розгляд осо-
бливостей вираження концепту «СУМ» у художньому тексті. В романі «Таємний сад» 
Ф. Г. Бернет використала три способи його висвітлення: 1) невербальний; 2) описо-
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вий, тобто без жодної згадки імені концепту; 3) заміщення концептами «печаль», «са-
мотність», «сльози». 
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ЛІНГВІСТИЧНА КОГНІТОЛОГІЯ ЯК НОВА ПАРАДИГМА 
ВИВЧЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ

У статті аналізуються початки когнітивної лінгвістики у лінгвоісторіографічному ключі. 
Автор наголошує , що в наш час склався не лише авторитетний напрям, а й провідна парадигма, 
методологія лінгвістичних досліджень, яка претендує на найбільшу ефективність. Серед завдань 
когнітивної лінгвістики чільне місце займають дослідження когнітивної діяльності людини у про-
цесах породження, сприйняття й розуміння мовлення, пізнавальних процесів і ролі природних мов 
у комунікації. Саме цей напрям когнітивної лінгвістики видається найбільш важливим для лінг-
вокультурної інтерпретації мовленнєвих явищ взагалі й функційних особливостей використання 
власних імен у живому мовленні.

Ключові слова: лінгвістична когнітологія, когнітивна функція мови, онімографія, онім, конек-
ціонізм, лінгвоісторіографічний.
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LINGUISTIC COGNITOLOGY AS A NEW PARADIGM OF STUDYING 
COGNITIVE FUNCTION OF LANGUAGE

The article analyzes the bases of cognitive linguistics in linguohistoriographic approach. Some 
scientists consider that this trend in linguistics was originated in the 70s of the 20th century by the 
American linguist W. Chafe who devoted works to the word order in the structure of the English sentences 
and their intonation, tried to explain their features by character of the cognitive powers directed to the 
actualization of the given information in the sentence. To the development of cognitive linguistics of those 
times belonged the views of N. Chomsky who analyzed the structures of consciousness as mechanisms of 
creation of the language phenomena. Under the infl uence of his ideas there were formed the principles 
of cognitive linguistics according to which the theoretical hypotheses are of psychological character 
but the linguistic phenomena need further analysis and explanation. Nowadays there appear not only 
the authoritarian approach but also leading paradigm, methodology of the linguistic researches that 
claims to be the most effective. Among the tasks of cognitive linguistics the prominent place there occupy 
the results of the cognitive activity of man in the process of creating, establishing and understanding 
speech, cognitive processes and the role of natural languages in the process of communication. It is the 
very direction of cognitive linguistics that is the most important for linguocultural interpretation of the 
language phenomena in general and the functional peculiarities of using proper names in alive speech 
in particular. 

 Key words: linguistic cognitology, cognitive function of language, onymography, onym, 
connectionism, linguohistoriographic. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОГНИТОЛОГИЯ КАК НОВАЯ 
ПАРАДИГМА ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

В статье анализируются начала когнитивной лингвистики в лингвоисториографическом 
ключе. Автор отмечает, что в наше время сложилось не только авторитетное направление, 
но и ведущая парадигма, методология лингвистических исследований, которая претендует на 
наибольшую эффективность. Среди задач когнитивной лингвистики главное место занимают 
исследования когнитивной деятельности человека в процессах порождения, восприятия и по-
нимания речи, познавательных процессов и роли естественных языков в коммуникации. Именно 
это направление когнитивной лингвистики представляется наиболее важным для лингвокуль-
турной интерпретации речевых явлений вообще и функциональных особенностей использования 
собственных имен в живой речи.

Ключевые слова: лингвистическая когнитология, когнитивная функция языка, онимография, 
оним, коннекционизм, лингвоисториографический.

Лит. 12.

Постановка проблеми. Таке суспільне явище як мова тісно пов’язане з культурою 
та історією того чи іншого народу. Особистість носія мови можна розкрити через дослі-
дження мови, яка віддзеркалює духовну сутність, мотивацію та ціннісну ієрархію, існу-
ючу у свідомості носія мови. Мова аналізується в людині та людина в мові, аналізують-
ся ті звороти і вирази, які носій мови найбільш часто вживає, до яких у нього виявля-
ється найвищий рівень емпатії. Людину так саме як її інтелект неможливо уявити поза 
мовою і мовною здатністю, здатністю до творення і сприйняття мовлення. Звернення 
до вивчення лінгвальних ознак когнітивної діяльності людини сприяло появі лінгвіс-
тичної когнітології. Вона почалася зі спроб критики комунікативної метафори, у якій 
пізнавально-мисленнєва діяльність людини була уподібнена комп’ютерним операціям. 
Оскільки при цьому ігнорувались майже всі власне людські характеристики мовлення 
й мови і, що для нас особливо важливо, культура в будь-яких проявах, лінгвісти визна-
чили в когнітивізмі механістичність і технократизм, які спрощували погляд на мову, але 
водночас визнали високу пояснювальну спроможність деяких його постулатів. 

Аналіз досліджень. Представниками когнітивного підходу в мовознавстві є пере-
важно американські вчені Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р. Джекендофф, Ч. Філлмор, Л. Тал-
мі, А. Гольдберг, Дж. Тейлор, Ж. Фоконьє, Б. Рудзка-Остін, А. Ченкі. У вітчизняному 
мовознавстві проблемами когнітивної лінгвістики займаються М. Болдирев, І. Бровчен-
ко, О. Воробйова, С. Жаботинська, В. Карасик, Т. Луньова, В. Манакін, М. Полюжин, 
Т. Радзієвська, Ю. Апресян, М. Кочерган, Й. Стернін, Г. Уфімцева. Як завжди в науці, 
на зміну першим когнітивним теоріям прийшли нові: наприклад, прийшлась до впо-
доби давно відома теорія конекціонізму, яка кваліфікувала структури знань як адек-
ватні фізіологічному устрою вищої нервової системи (Д. Румельхарт, Д. Мак-Клеленд, 
Д. МакКей та ін.) [1; 9]. Конекціонізм зіграв значну роль у різноманітних когнітивних 
теоріях 1990-х років. Для нашого часу є характерною поява численних теорій конекці-
оністського типу, призначених для прояснення когнітивної проблематики, у тому числі 
й таких, які трактують імпліцитне навчання мові, розуміння мовленнєвих повідомлень, 
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штучний інтелект тощо. 
Мета статті. Мета нашого дослідження – не стільки вивчення явищ заявлених на-

звою статті як таких, скільки те, як саме ці явища вивчались і продовжують вивчатися 
різними науковцями в різні часи існування донаукового й власне наукового періоду. 

Виклад основного матеріалу. Про початок когнітивної лінгвістики існують різні 
думки. Так, деякі вчені вважають, що цей напрям у мовознавстві започаткував у 70-х 
роках минулого століття американський лінгвіст У. Чейф, який у працях, присвячених 
порядку слів у структурі англійських речень та їх інтонуванню, спробував пояснити їхні 
якості характером когнітивних зусиль, спрямованих на актуалізацію наданої в реченні 
інформації [11]. Він увів до наукового обігу поняття глибини пам’яті, з якої набуваються 
знання щодо подій, про які повідомляє речення; запропонував, виходячи з використан-
ня визначеного/невизначеного за допомогою артиклів, інтерпретувати інформацію не з 
точки зору контексту мовлення, а з суто когнітивних позицій; для трактування мовних 
явищ запропонував низку гіпотез про структуру пам’яті й засоби поводження з нею. 

До розвитку когнітивної лінгвістики того часу мали відношення й погляди батька 
генеративної лінгвістики Н. Хомського, який розглядав структури свідомості як меха-
нізми породження мовних явищ [10]. Під впливом його ідей сформувалися методоло-
гічні принципи когнітивної лінгвістики, за якими теоретичні гіпотези когнітивізму ма-
ють психологічний характер, а лінгвістичні явища та їх описи виступають у якості екс-
пландума, тобто того, що потребує з’ясування й роз’яснень. Пізнавальною настановою 
когнітивної лінгвістики стала думка про недоступність ментальних структур і процесів 
безпосередньому спостереженню та необхідність моделювання засобів представлення 
й переробки знань для їх дослідження. Суттєву роль у таких дослідженнях відіграють 
інтроспекція та мовна інтуїція, метою використання яких має бути верифікація когні-
тивних тверджень.

О. Селіванова [7, 213–214] хоч і пов’язує становлення когнітивної лінгвістики як 
окремої галузі мовознавства з Міжнародним симпозіумом у Дуйсбурзі (1989 р., Ні-
меччина), на якому було започатковано видання журналу «Когнітивна лінгвістика» й 
створено Міжнародну асоціацію когнітивної лінгвістики, самий початок когнітивної 
лінгвістики відносить у 60-ті роки минулого століття, коли в Гарвардському універси-
теті працювали психологи Дж. Міллер і Дж. Бруннер, а останній читав курс лекцій про 
когнітивні процеси.

Пізнавальна цінність теми «мова і мислення» пов’язана з особливою, «внутріш-
ньою» та фундаментальною роллю мови й мислення в самому феномені людини. Із 
точки зору семіотики, мова – це самобутня знакова система, якій притаманний свій 
зміст і свій спосіб передачі цього змісту. План змісту мови – це своєрідна антропоцен-
трична картина світу. Із точки зору філософії мова – це форма суспільної свідомості в 
ряді інших форм відображення світу у свідомості людей. Сюди належать мистецтво, 
філософія, мораль, право, повсякденна свідомість, різноманітні галузі науки, технології 
тощо. Мова виступає як передумова й універсальна форма, оболонка всіх інших форм 
суспільної свідомості. Мова – універсальний засіб, техніка спілкування. Мовознавство 
останнього десятиріччя ХХ-го століття та початку ХХІ-го змінило парадигму й стало 
переважно когнітивним [6; 8]. Мовознавству, яке знаходиться в руслі цієї парадигми, 
властиві певні риси [3, 36]. Його цікавить вже не мова як вона є, а свідомість її носія та 
глибинна структура цієї свідомості. Крім того, для когнітивного мовознавства характер-
ною рисою є активне наближення до інших гуманітарних наук (антропології, психоло-
гії, гносеології тощо). Унаслідок цього мовознавство почало використовувати не тільки 
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їхній категоріальний апарат та методи дослідження, але й проблематику. У зв’язку з 
цим кожен лінгвіст, якого логіка здійснюваного дослідження поставила перед пробле-
мою когнітивного мовознавства, повинен відповісти на кілька делікатних запитань.

Перше запитання: чи варто заглиблюватись у проблему «мова і мислення», яка 
впродовж тисячоліть привертала до себе увагу багатьох учених різноманітних напрям-
ків, але так і не набула загальноприйнятого вирішення? Не можна не звернути увагу на 
той факт, що в традиційних словниках, граматиках і підручниках описується не мова як 
вона є, а наслідки її функціонування, тобто тексти, їхня структура та складові одиниці. 
Мова ж, навпаки, живе в людині своїм життям, і без засвоєння стилю й образу цього 
її життя багато традиційних і звичних лінгвістичних тверджень стають немовби неза-
вершеними, незакінченими, обірваними в найцікавішому місці. До того ж граничний 
характер проблеми «мова і мислення» спричиняє цікаву лінгво-філософську пробле-
му – проблему системного шву [4, 22]. Поняття «системний шов» співвідноситься з 
ситуацією, коли кожне явище однаковою мірою можна віднести до різних когнітивних 
сфер, які існують між собою в стосунках суміжності. Явища, які є в системному шві, 
розглядаються в межах кожної з вищезазначених сфер. Стосовно нашої проблеми пра-
вило системного шву застосовується так: лінгвіст повинен вважати її лінгвістичною, 
філософ – філософською, фізіолог – фізіологічною тощо.

Друге запитання ще більш делікатне – який результат можна вважати достатнім 
щодо виправдання витрачених на обговорення проблеми зусиль? Зрозуміло, якщо б ми 
не мали загальної ідеї такого результату, це обговорення було б позбавлене наукового 
смислу, оскільки воно звелося б до перерахування вже відомих у науці точок зору. Од-
нак можна припустити, що правильний підхід до визначення кожного поняття, вибір 
невипадкових орієнтирів дадуть змогу побудувати таку теоретичну базу, яка дозволить 
вирішувати не лише теоретичні, а й сугубо практичні завдання лінгвокультурно орієн-
тованої онімографії. 

Як би там не було, але в наш час уже склався не лише досить авторитетний на-
прям, а й провідна парадигма, методологія лінгвістичних досліджень, яка претендує на 
найбільшу ефективність. Серед завдань когнітивної лінгвістики чільне місце посіда-
ють дослідження когнітивної діяльності людини в процесах породження, сприйняття й 
розуміння мовлення, пізнавальних процесів і ролі природних мов у комунікації. Саме 
цей напрям когнітивної лінгвістики видається найбільш важливим для лінгвокультур-
ної інтерпретації мовленнєвих явищ узагалі й функційних особливостей використання 
власних імен у живому мовленні. Вважаючи головною вадою сучасних когнітивних до-
сліджень згадуване вище широке використання інтроспекції й мовної інтуїції при тео-
ретичному обґрунтуванні й верифікації мовленнєвих явищ (поряд із верифікацією тут 
завжди можливі фальсифікації), ми повинні використовувати напрацювання когнітоло-
гів, які стосуються культурних феноменів мовлення й мови, в онімографічних студіях.

У нашому обговоренні залишилось невизначеним одне з важливих питань: яким 
чином відбувається накопичення інформації в мові та її одиницях а також передача пев-
ного запасу знань кожній новій мовній особистості даного етносу? Очевидно, що від-
бувається це завдяки величезній кількості мовленнєвих творів, у яких етнос здійснює 
своє історичне буття й спілкування з оточуючим світом. Оскільки мовленнєвих творів, 
які описують діяльність етносу, нескінченно багато, то в семантиці слів відкладається 
безліч ознак, що реєструють здобуті етносом знання про відповідні об’єкти. Передача 
цього знання кожному новому членові етносу відбувається в процесі соціалізуючого 
спілкування через навчання правильному розумінню та вживанню одиниць і катего-
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рій рідної мови. При цьому у свідомості мовної особистості формуються семантичні 
«лекала-конфігурації», подібні до співвідносних із матеріальною оболонкою таких у 
свідомості інших, хто говорить тією ж мовою. 

У мовленнєвих актах і творах слово, як правило, реалізує в кожному з них не весь 
свій зміст, а тільки деяку його частину. Тому лише в значній кількості вживань вияв-
ляється його значення. Чим у більшій кількості фраз вживається слово, тим більший 
об’єм знань про відповідний об’єкт «охоплює» ця звукова послідовність, а значить, у 
свідомості людини відбувається більш глибоке інформаційне засвоєння слова. А якщо 
ж прийняти до уваги той факт, що в процесі соціалізації та спілкування мовна осо-
бистість засвоює та освоює десятки тисяч лексичних одиниць, то можна собі уявити, 
наскільки велике й різноманітне в якісному та й у кількісному відношенні знання, яке 
етнос передає кожному своєму новому членові через посередництво мови. Важливо 
підкреслити, що в разі, коли рідна мова засвоюється в установлений природою час і 
з дотриманням достатніх умов, залучення до знання, відбитого в одиницях і катего-
ріях мови, здійснюється абсолютно природним і практично непомітним для людини 
чином. Із цього витікає, що всі знання, властиві мовній особистості, тією чи іншою 
мірою зумовлені мовою. Знання, яке індивід отримує з практичної діяльності, пов’язане 
з мовою, оскільки для того, щоб бути засвоєним свідомістю, цей досвід повинен бути 
представлений у перетвореній формі, тобто у вигляді інформаційних утворень, що без 
мови неможливо.

Зумовленість знання, отримуваного нами з текстів мовою, є самоочевидним фактом. 
Тут корисно торкнутися одного моменту. Наявність тексту (мовленнєвого твору) перед-
бачає наявність його творця (відправника) й одержувача (адресата). Отримання знання 
здійснюється унаслідок такого текстового впливу відправника мовлення на одержувача, 
яке призводить до зміни інформаційного стану останнього. 

Варто зауважити, що мислення, як зазначав іще Платон, – це внутрішній діалог лю-
дини з самою собою, а будь-який діалог, як відомо, можливий тільки за допомогою 
мови. Дж. Ройс з цього приводу писав: «Коли ми розмірковуємо, ми говоримо самі з 
собою, повідомляючи собі про свої відповіді на все нові питання, які ставить перед 
нами оточуючий світ. Це твердження є правильним для будь-якого типу мислення, у 
тому числі й найабстрактнішого та найвеличнішого. Тонкі інструментальні заміри до-
зволяють фіксувати легкі рухи м’язів гортані та голосових зв’язок, які супроводжують 
процес думання, що можна розглядати як доказ тези, згідно якої навіть коли ми мовчи-
мо, ми говоримо самі з собою» [12, 97].

Нарешті, знання, яке людина отримує внаслідок оволодіння рідною мовою та за-
своєння її одиниць і категорій, – це власне мовне знання. Рідна мова, і перш за все 
її лексика, – найпотужніше джерело знання етнічної людини. «Істинні архіви, у яких 
тільки й може бути вивчено розвиток людського розуму, суть архіви мови, і ці архіви 
в безперервній лінії протягуються від нашої останньої думки до першого слова, яке 
промовили наші пращури. Саме тут людський розум залишив нам те, що може бути 
назване його істинною автобіографією…» [5, 61]. Зосереджуючи в собі й передаючи 
кожному новому членові етнічної спілки безмежну кількість інформації про світ, іс-
торію та розумову діяльність попередніх поколінь, рідна мова має непереборну силу 
впливу. «Мова <…> як закон зумовлює функції розумової сили людини» [2, 314]; вона 
відбиває в мозку людини способи вбачання та позначення окремих предметів і явищ 
навколишнього світу; вона бере активну участь у засвоєнні людиною традиційної сис-
теми етичних, естетичних та інших оцінок. Під впливом рідної мови продукт природи 
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під назвою людська істота перетворюється на артефакт певної культури та цивілізації, 
тобто на етнічну мовну особистість.

Висновки. Вивчення в лінгвістичній когнітології когнітивної функції мови й мов-
лення дали змогу висловити не лише наше ставлення до нової і в наш час, безумовно, 
однієї з найавторитетніших парадигм у лінгвістичних дослідженнях, а й «з’ясувати від-
ношення» між ономастикою та онімографією як науковою дисципліною в низці оно-
мастичних досліджень і когнітологією, експасіонізм якої вже відчувається й у цьому 
напрямку. Зрозуміло, що розв’язання цих питань без попереднього огляду праць, які 
стосуються когнітивної функції мови й мовлення, було б неможливим. Вивчення їх 
спричинило певні висновки, конче необхідні в подальшому для нашого дослідження. 
По-перше, ще в так званих «протокогнітивістських» працях доводилося, що мовні зна-
ки спроможні не лише вказувати або виконувати функції ярликів певних предметів та 
явищ, але й передавати в процесі обміну знаннями накопичений комунікативний до-
свід, включати, крім конкретно-речових ознак позначуваного, певний комплекс уявлень 
щодо соціального й культурного існування знаку. Звідси підтримувана нами ідея про 
зв’язок Слова як феномена, як прояву людського духу з історією та культурою народу 
є аксіомою мовознавства. У власних імен цей зв’язок виявляється в їхній конотативній 
аурі, а також в емоційно-експресивному та оцінному фонах. На тлі попередніх роздумів 
увиразнюється роль лінгвістичної когнітології як нової парадигми у філології. Серед 
завдань когнітивної лінгвістики чільне місце посідають дослідження когнітивної діяль-
ності людини в процесах народження, сприйняття й розуміння мовлення, пізнавальних 
процесів і ролі природних мов у комунікації. Саме цей напрям когнітивної лінгвістики 
видається найбільш важливим для лінгвокультурної інтерпретації мовленнєвих явищ 
узагалі й функційних особливостей використання власних імен у живому мовленні.
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МОВНИЙ ОБРАЗ БАТЬКА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 
І. ФРАНКА

У статті розглянута мовна характеристика образу батька в художньому дискурсі Івана 
Франка. Виявлено особливості представлення цього образу в різних за етнічною належністю 
типах сімей: українській, польській, єврейській. З’ясовано лексико-семантичні засоби вираження 
віку, соціального статусу, зовнішнього вигляду, рис характеру, особливостей внутрішньо-сімейної 
комунікації. Виявлено спільні та відмінні риси, що характеризують батька у різних типах сімей.

Ключові слова: мовний образ, лексико-семантичні засоби, сема, етнічна належність сім’ї, 
художній дискурс Івана Франка.
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LINGUISTIC IMAGE OF FATHER IN 
THE ARTISTIC DISCOURSE OF I. FRANKO 

The lingual characteristic of father image in the artistic discourse of Ivan Franko is considered 
in the article. The features in this image are revealed in different ethnic types of families: Ukrainian, 
Polish, Jewish. The lexical-semantic means, that express age, social status, appearance, character traits, 
characteristics of intra-family communication are ascertained. Common and different features that 
characterize father in the diverse types of families are revealed.

Key words: linguistic image, lexical-semantic means, same, ethnicity family, artistic discourse of 
Ivan Franko.
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ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ ОТЦА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
И. ФРАНКО

В статье рассмотрена речевая характеристика образа отца в художественном дискурсе 
Ивана Франко. Выявлены особенности представления этого образа в разных по этнической при-
надлежности типах семей: украинской, польской, еврейской. Выяснены лексико-семантические 
средства выражения возраста, социального статуса, внешнего вида, черт характера, особен-
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ностей внутри-семейной коммуникации. Выявлены общие и отличительные черты, характеризу-
ющие отца в различных типах семей.

Ключевые слова: языковой образ, лексико-семантические средства, сема, этническая принад-
лежность семьи, художественный дискурс Ивана Франко.

Лит. 14.

Постановка проблеми. У лінгвістиці під мовним образом розуміють комплексне 
відображення елементу дійсності засобами мови [5, 101]; вербальні відповідники мен-
тальних образів певних предметів, абстракцій чи явищ, що формуються на основі на-
ціональних концептуально-структурних канонів і лексико-семантичних особливостей 
відповідної мовної системи [12, 68]. Характеристики образу (його соціальність, індиві-
дуальність та оцінність) у мові художнього твору представлені дескриптивно (описово) 
й оцінно, що виявляється за допомогою трансформації словникової дефініції через до-
давання до неї умовної конструкції зі словом загальної оцінки «і це добре/і це погано» 
[1, 16, 23; 9, 102].

Аналіз досліджень. Особливості актуалізації мовного образу різних фрагментів 
дійсності вивчають на матеріалі фольклорних та художніх текстів (О. Барабаш-Ревак, 
О. Войцева, Н. Івлюшкіна, О. Левчук, Т. Скорбач, М. Шленьова, С. Ярмоленко). Образи 
членів сім’ї привертають особливу увагу дослідників: Н. Венжинович розкрила осо-
бливості вербального наповнення концептів батько та мати на матеріалі відібраних із 
творів Т. Шевченка фразем української мови, О. Породько-Лях, використовуючи дані 
суспільно-політичних видань, проаналізувала концепт-тріаду батько-мати-батьки, 
А. Чернова розглянула мовні одиниці, що репрезентують концепти батько та мати і 
специфіку їх функціонування в українській лексико-фразеологічній системі, В. Яковлє-
ва дослідила вербалізацію концепту сім’я в українській мовній картині світу, зокрема 
систему назв спорідненості і свояцтва [3; 7; 11; 14]. Проте лінгвістичні дослідження 
образу батька у зв’язку із позамовними чинниками на матеріалі художнього дискурсу 
залишилися поза увагою.

Мета статті – виявити засоби представлення мовного образу батька у різних за 
етнічною приналежністю сім’ях на матеріалі художнього дискурсу Івана Франка.

Українська сім’я. Аналіз творів І. Франка дозволяє виділити декілька типів укра-
їнських сімей (бідна, заможна та реміснича). Об’єктом дослідження обираємо замож-
ну українську сім’ю, що відповідає соціальному статусу польської та єврейської сімей. 
Цей тип сім’ї перебував на соціальній драбині вище, ніж прості селяни, не відробляв 
панщини та інших повинностей, володів землею і мав право голосу в місцевих сейми-
ках [8, 10].

Образ батька формують прикметники заможний («Василь Півторак був свого часу 
один із найзаможніших газдів на ввесь Борислав» [22, 307], «Старого Петрія поховано 
з сільською парадою, звичайною в тих сторонах для заможного селянина» [25, 485]) 
та славний («Батько був славний коваль на всі околишні села» [26, 161]), що у спо-
лученні із іменниками газда, селянин, коваль вказують на високий соціальний статус. 
Також статус батька підкреслюють прикметники зі значенням позитивної оцінки бла-
городніший та особливий [24, 7] та характеризують його як такого, що ‘відрізняється 
від інших, відзначається високими моральними якостями та гарними рисами, є чесний, 
порядний, пройнятий високим поривом, ідеєю, має аристократичне походження’ [2, 86, 
862].

Відомості про вік батька виражені за допомогою словосполучення «чоловiк уже в 
лiтах» [21, 65] та вказують на ‘старість’.
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Особливості зовнішнього вигляду передають іменники ріст, лице, вуса [24, 7] у 
сполученні із: 1) прикметником та прислівником міри вияву ознаки підсадкуватий 
трохи, 2) дієприкметником підголений, 3) дієприкметником та якісно-означальним 
прислівником підстрижений коротко. Одяг батька порядний, гарний, гаптований, 
тонкий, украшений і т. д. (стрій – ‘порядний’, камізелька – ‘з гарного гаптованого сук-
на’, сорочка – ‘з тонкого полотна’, ‘старанно і зо смаком вишиваної’, торба – ‘борсу-
кова’, ‘украшена’, палиця – ‘з твердого дерева’, ‘з гарними срібними співками’ [24, 7]).

Риси характеру також відповідають статусу, ознакою якого є стійкий індивідуалізм, 
упертість, самостійність, спротив зовнішнім впливам, освіченість [13, 271; 4, 54]. Так, 
іменники воля, енергія, свобода духу/рівновага духу у сполученні із прикметника-
ми зі семами позитивної оцінки сильний та сознательний [24, 7, 9] характеризують 
батька як людину, що має ‘твердий, стійкий, вольовий характер’, ‘виявляє рішучість, 
наполегливість у чому-небудь, непохитність духу’, ‘правильно розуміє та оцінює на-
вколишню дійсність’ [2, 1314, 1515]. Дієслова усмирив (похоті і страсті), умів па-
нувати (над життям), ступати (з твердою вірою, постоянно і сміло, з певністю 
себе) [24, 7] позначають ‘скромність’, ‘стриманість’, ‘впевненість у собі та у своїх 
діях’, ‘сміливість’ та ‘послідовність’. Семантика іменника доброта [24, 17] вказує на 
‘чуйність, привітність, ласкавість’ [2, 308].

Словосполучення «зжитися зі старими порядками сільського життя» [26, 164] 
позначає батька як ‘людину, що звикла жити в селі’, приписуючи йому певний консер-
ватизм.

Прикметники працьовитий, ощадливий ілюструють ‘сумлінне ставлення до робо-
ти, бережливість’ [2, 1103, 873], а предикат любити порядок [22, 308] – ‘прихильність 
до чистоти, прагнення виконувати усе як слід, відповідно до певних вимог, правил’ [2, 
1074], тобто батько є ‛добрим господарем’. Батько є гостинним та людяним [20, 443]. 

Ставлення батька до дітей передає прикметник дбайливий [26, 170], що характеризує 
чоловіка як такого, що ‘дбає, піклується про сина, виявляє турботу’ [2, 274]. Дієслова 
втішатися, любити та оцінні атрибутиви «…каже, що він чудово розумна дитина… 
все вона у нього золота, і розумна, і гарна» [21, 65] позначають ‘виконання батьком 
позитивних дій щодо сина’ [2, 209, 630]. 

Ознакою батька є його сміх як вияв щастя, радості, задоволення, вдячності, за-
хоплення та інших позитивних почуттів щодо сина («По батьковім лиці перебіг 
усміх»/»Батько зареготався» [21, 69]).

У взаємодії батько → дорослий син спостерігаємо рівноправність, що виражає фра-
зеологічне словосполучення «як без правої руки» [22, 310], актуалізуючи увагу на тому, 
що ‛батько не може обійтися без допомоги сина; син є його помічником, довіреною 
особою’ [10].

Польська сім’я. Як правило, героями творів І. Франка виступають шляхтичі, що 
поверталися із еміграції і купували галицькі села («Пан Евзебій Трацький був колись 
дідичем обширних дібр в конгресовій Польщі. Але кинувшися з шаром до повстання 
1863–64 року, він стратив усе і мусів емігрувати за границю. По п’ятилітнім житті 
в Парижі він прибув з родиною до Галичини, де за останки колишньої фортуни закупив 
убоге гірське село» [23, 331]).

Образ батька актуалізують іменники на позначення соціального статусу в 
теперішньому часі дідич, пан, польський шляхтич, а етнічного походження (українець) 
і віросповідання (належність до руського обряду) в минулому, оскільки він перейшов 
із однієї соціальної групи до іншої: «Пан Антін Субота, дідич села Грушатич… Хоч 
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русин з роду, він представляв із себе те, що називають «гарний тип польського шлях-
тича»; та й належність до руського обряду не перепиняла йому ані на хвилю бути 
польським паном…» [17, 229]. Його поведінка також відповідає новому статусу: «лю-
бити шляхетську традицію, придержуватися шляхетських «старопольських» 
форм життя і вважати селян бидлом…» [17, 229].

Батько поважного віку: 70-літній, старий [19, 217].
Опис його зовнішнього вигляду ілюструють дієприкметник збудований у сполученні 

із прислівником крепко, прикметники здоровий, статний, заживний [17, 229].
Риси характеру батька розкривають дієприкметник склонний (до хвилевих поривів 

енергії під впливом розбудженого чуття), у значенні якого є сема ‘імпульсивна, 
емоційна, позбавлена раціоналізму людина’, дієслово улягати (усякому проявові 
енергічної волі) [18, 194] із семою ‘відсутність власної думки у батька, його здатність 
потрапляти під вплив інших’.

Діяльність батька позначають дієслово провадити (господарство) та особовий за-
йменник сам («Пан дідич Пшестшельський… провадив господарство сам…» [19, 217]).

Батько ‘не бере участі у вихованні сина, не впливає на його дії та погляди’ (запе-
речна частка не у сполученні з дієсловами давати, заходити (у розмову), прислівник 
ніколи [23, 332]). Стосунки між ними є ‘конфліктними’ (предикат бували суперечки [19, 
218], де значення іменника суперечки позначає незгоду між ким-, чим-небудь [2, 1414]). 
Дієслова гримати, сердитися [19, 224] позначають негативні дії батька щодо сина: 
він ‘голосно лає, дорікає синові’ та ‘виражає щодо нього гнів, роздратування’ [2, 261, 
1308]. Батько ‘висловлює свою незгоду із діями та поглядами сина’: «…виясняв йому, 
що він підкладає підпал під власну хату», «Старий пан дуже не рад був тій синовій 
політиці», «…батько вважав синові погляди хибними, для шляхти небезпечними, 
згубними, комуністичними» [19, 217–218].

Єврейська сім’я. Засобами вираження образу батька у єврейській сім’ї є інформація 
про його високий соціальний статус: багач [15, 401], аристократ, мільйонер [16, 110], 
оскільки майже вся торгівля в тогочасній Галичині і весь промисел були в руках євреїв 
[6, 78]. 

Усі дії батька спрямовані на примноження свого багатства («Поволi в його душi 
розгорялася страшна, гаряча, слiпа жадоба грошей, заглушувала всякi інші чуття, 
закривала перед його очима всi завади i манила його тiльки одною метою – багат-
ством» [16, 141]).

Батько виявляє свої розумові здібності лише в практичній діяльності, тобто в 
фінансових операціях, поза ними йому характерні недостатнє розуміння та кмітливість, 
що передають лексеми тупий, непам’ятущий, неповертливий [15, 382].

Діяльність батька, яка спрямована на заробіток грошей, визначає риси його харак-
теру, Він вирахований, діловий, практичний, твердий, холодний [15, 404, 409, 441]. 
Також батькові характерні безсердечність та нелюдяність [15, 433].

Особливість світосприйняття батька полягає в його ‘забобонності’ («Вiн був забо-
бонний, i йому в тiй хвилi причувалися тiльки тисячi проклять, котрi найшли на його 
голову» [16, 127]).

На формування світогляду та поведінки батька, як і усіх представників цієї етнічної 
групи, також великий вплив мала релігія: вона сприяла утворенню уявлень про трудову 
діяльність у цілому та цінність конкретних професій зокрема; про власність, багатство, 
бідність; розвиток індивідуалізму, практицизму і релігійного мислення [6, 79]. Так, 
іменники відраза, ненависть характеризують негативне ставлення батька до бідних 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   197

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Òðóìêî Î. Ìîâíèé îáðàç áàòüêà â õóäîæíüîìó äèñêóðñ± °. Ôðàíêà

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

людей («сама гадка о них запирала йому дух в грудi, наповнювала його вiдразою, глухою, 
смертельною ненавистю до всього, що бiдне, обдерте, нужденне, повалене в грязь, 
придавлене нещастям» [15, 374–375]).

Стосунки між батьком та сином позначає заперечна частка не у сполученні із 
дієсловом дбати, прислівник ніколи, що ілюструє ‘відсутність впливу батька на фор-
мування світогляду сина’ [16, 186].

Висновки. Мовний образ батька в українській, польській та єврейській сім’ях пред-
ставлений лексемами, які вказують на його високий соціальний статус сім’ї та багатий 
зовнішній вигляд. В українській сім’ї образ батька доповнює інформація про позитивні 
риси характеру та передають інформацію про відмінність від інших селян. Стосунки 
між батьком та дітьми є демократичними. Він засвідчує свою турботу про них, впливає 
на формування світогляду. У польській та єврейській сім’ях інформацію про харак-
тер батьків актуалізують лексеми з негативним значенням. Стосунки між батьками та 
дітьми є конфліктними. Батько постає як людина, що перебуває поза сім’єю, усі його дії 
спрямовані на заробіток грошей, вони не беруть участі у вихованні дітей, не поділяють 
їх поглядів, засуджують їх дії тощо. 

Отже, мовний образ батька в українській, польській та єврейській сім’ях представ-
лений різними мовними засобами, що відображає взаємодію мовний образ – етнічна 
належність сім’ї.
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РУХУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено питання про значення спостереження над дієсловом при вивченні 
української мови, схарактеризовано видові особливості дієслів односпрямованого руху і дієслів 
різноспрямованого руху у сучасній українській мові. У статті здійснена спроба опису параметрів 
перфективації дієслів різноспрямованого руху та параметрів перфективації дієслів односпрямо-
ваного руху. Наводяться приклади, які доводять, що вербальні дієслова функціонують як назви 
трьох ономасіологічних сутностей, а саме як назви дій, процесів, станів.

Ключові слова: категорії дієслова, дієслова односпрямованого руху, дієслова різноспрямова-
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PECULIARITIES OF CO-OCCURANCE WITH PREFIXES OF VERBS 
OF UNIDIRECTIONAL MOTION AND VERBS OF MULTIDIRECTIONAL 

MOTION IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

The article studies the issue about the meaning of the observation of the verb while learning 
the Ukrainian language; specifi c features of verbs of the unidirectional motion and verbs of the 
multidirectional motion in the modern Ukrainian language are determined. The article is an attempt to 
describe parameters of the perfectivation of verbs of the multidirectional motion and parameters of the 
perfectivation of verbs of the unidirectional motion. There are examples, proving that verbals function as 
names of three onomasiological entities, specifi cally names of actions, processes and states. The article 
determines peculiarities of the co-occurance with prefi xes of verbs of the unidirectional motion and verbs 
of the multidirectional motion of the modern Ukrainian language, and also it determines peculiarities of 
the realization of the category of aspect by verbals and limits of the perfectivation in the system of such 
verbs.

The article proves that the perfectivation of verbals of motion and the movement among verbs of other 
lexical-semantic groups are distinguished by the fact that they, combining with prefi xes, are beyond the 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   201

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×óáàíü Ò., Ëåâ÷åíêî Ò. Îñîáëèâîñò± ñïîëó÷óâàíîñò± ç ïðåô±êñàìè...

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

aspective correlation. Their one-way nature is primarily caused by no boundedness of lexical meanings 
of verbs of the multidirectional motion, combining with which, prefi xes can perform only grammatical 
and word formation function, and also it is caused by the ability of locative verbal prefi xes to determine 
different parameters of diatopical semantics of verbs of the unidirectional motion.

Key words: categories of verb, verbs of unidirectional motion, verbs of multidirectional motion, 
verbals, specifi c features.
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РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье исследован вопрос о значении наблюдения над глаголом при изучении украинского 
языка, охарактеризованы видовые особенности глаголов однонаправленного движения и глаголов 
разнонаправленного движения в современном украинском языке. В статье предпринята попытка 
описания параметров перфективации глаголов разнонаправленного движения и параметров пер-
фективации глаголов однонаправленного движения. Приводятся примеры, доказывающие, что 
вербальные глаголы функционируют как названия трех ономасиологических сущностей, а именно 
как названия действий, процессов, состояний.

Ключевые слова: категории глагола, глаголы однонаправленного движения, глаголы разнона-
правленного движения, вербальные глаголы, видовые особенности.

Лит. 3.

Постановка проблеми. Серед основних питань морфології – питання про специфі-
ку вираження самостійних та похідних категорій дієсловами сучасної української літе-
ратурної мови. Категорії часу, способу, виду дієслова здавна привертали і продовжують 
привертати увагу дослідників. Сучасний стан розвитку морфології тісно пов’язаний з 
ідеєю про необхідність аналізу внутрішньої структури власнедієслівних категорій, зо-
крема категорії виду як основної загальнодієслівної категорії.

Категорія виду характерна для всіх вербальних дієслів. Залежно від особливостей її 
реалізації вони поділяються на три основних групи:

1. Непарновидові, або неспіввідносні за видовою ознакою дієслова, які в свою чергу 
поділяються на дві підгрупи: 1) дієслова, що виражають тільки значення недоконаного 
виду, або одновидові дієслова недоконаного виду; 2) дієслова, які вживаються лише із 
значенням доконаного виду, або одновидові дієслова доконаного виду.

2. Парновидові, або співвідносні за видовою ознакою в межах видової пари дієс-
лова.



202   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

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

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

3. Двовидові дієслова.
Видова непарність є визначальною рисою видової структури вербальних дієслів у 

сучасній українській мові. Її виявляють дві категорії дієслів: 1) безпрефіксні вербаль-
ні дієслова недоконаного виду, які не можуть формувати перфективних видових ко-
реляцій; 2) префіксальні вербальні дієслова доконаного виду, що не мають імперфек-
тивних відповідників. Залежно від цього вони поділяються на одновидові вербальні 
дієслова недоконаного виду та одновидові вербальні дієслова доконаного виду. Отже, 
за відношенням до категорії виду дієслова поділяються на одновидові, парновидові 
та двовидові. З цим поділом можна було б погодитися, якби всі дієслова були одно-
значними, виражали б одне лексичне значення. 

Вербальні дієслова сучасної української мови мають великий потенціал видо-
творчих засобів, які поділяються на засоби творення виду до відповідних вербальних 
дієслів недоконаного виду та засоби творення корелятів недоконаного виду до вер-
бальних дієслів доконаного виду. У першій групі видотворчих засобів визначальна 
роль належить префіксам. Лексико-семантичні групи вербальних дієслів української 
мови мають свої особливості у сполучуваності з префіксами як реалізаторами слово-
твірно-граматичної та граматичної функції. Вони зумовлені семантичною ознакою 
граничності / неграничності, яку дієслова різних лексико-семантичних груп виявля-
ють неоднаково.

Аналіз досліджень. Описано особливості українського дієслова, видову струк-
туру вербальних дієслів у працях «Словотвірна структура слова» (автори : Городен-
ська К. Г., Кравченко М. В.) [1], «Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці» 
(автор : Загнітко А. П.) [3], «Аспектологічні характеристики дієслів руху, переміщен-
ня» (автор : Городенська К. Г.) [2].

Мета статті: встановити особливості у сполучуваності з префіксами дієслів од-
носпрямованого руху і дієслів різноспрямованого руху сучасної української мови, а 
також виявлення особливостей реалізації категорії виду вербальними дієсловами та 
межі перфективації у системі таких дієслів.

Виклад основного матеріалу. Проведені спостереження над префіксальними 
вербальними дієсловами сучасної української мови засвідчили те, що найактивніше 
сполучаються з префіксами дієслова лексикосемантичної групи руху, переміщення, 
передусім дієслова односпрямованого руху , до яких належать іти, їхати, бігти, по-
взти, пливти, лізти, нести, везти, котити, сунути та ін. Це пояснюють сумісністю 
їх значень з локативними значеннями первинних префіксів в-/у-, уві-, ви-, від-, з-, за-, 
до-, під-, над-, о-/об-.

Дієслова односпрямованого руху здебільшого вважають граничними. Справді, їх 
діям властива спрямованість до своєї внутрішньої межі, але вона обов’язково кон-
кретизується за допомогою просторових поширювачів, які вказують на напрям руху, 
пор: бігти (до фінішу), їхати (з Києва), пливти (від берега), летіти (на південь) і 
т.д. Оскільки у формуванні граничності дієслів односпрямованого руху бере участь 
не тільки їх семантика, а й значення просторового поширювача, то її точніше було б 
кваліфікувати як відносну граничність. Незважаючи на це, вони мають статус одно-
видових дієслів недоконаного виду: з жодним із префіксальних дієслів доконаного 
виду співвідносні безпрефіксні дієслова не можуть утворити видову пару, бо всі пре-
фікси змінюють не тільки їх граматичне, а й лексичне значення, вказуючи на: а) рух 
зсередини чого-небудь, з меж якогось просторового орієнтира назовні (вибігти, ви-
йти, виповзти, вилізти, викотити); б) рух від чого-небудь у простір на якусь від-



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   203

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×óáàíü Ò., Ëåâ÷åíêî Ò. Îñîáëèâîñò± ñïîëó÷óâàíîñò± ç ïðåô±êñàìè...

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

даль (відбігти, відповзти, відпливти, відлізти, відкотити); в) рух у простір на велику 
віддаль (забігти, залетіти, запливти); г) контактну локалізацію кінцевої точки руху 
з внутрішніми межами просторового орієнтира (вбігти, увійти, вповзти, влетіти, 
внести); ґ) дистантну локалізацію кінцевої точки руху з просторовим об’єктом (до-
бігти, дійти, доповзти, допливти, долетіти, підбігти, підійти, підповзти, підплив-
ти); д) рух згори вниз (збігти, зійти, сповзти, злізти, знести); е) рух знизу вгору 
(збігти, зійти, знести, злізти); є) рух через якийсь просторовий орієнтир (перебігти, 
перейти, перепливти, перелетіти); ж) рух навколо просторового орієнтира (оббігти, 
обійти, облетіти, обвезти). Такі перфективи формують видові опозиції з дієслова-
ми недоконаного виду, утвореними за допомогою суфіксів імперфективації та інших 
супровідних засобів – чергування голосних або приголосних у коренях дієслів, зміни 
наголосу, пор.: вибігти – вибігати, винести – виносити, відкотити – відкачувати, 
ввезти – ввозити, доповзти – доповзати, підпливти – підпливати, злізти – злазити, 
перелетіти – перелітати і т.д.

У сучасній аспектології дискусійним залишається питання про виділення пре-
фіксальних дієслів доконаного виду з просторовою семантикою в окремий спосіб 
дії. Услід за іншими дослідниками, ми вважаємо, що різні типи префіксальних ді-
єслів з просторовою семантикою не становлять окремих способів дії, тому що се-
мантичні ознаки, на основі яких вони виділяються, є більш абстрактними, ніж по-
няттєві ознаки дій дієслів. Просторові значення префіксів не характеризують спо-
сіб здійснення дій безпрефіксних дієслів на позначення односпрямованого руху, а 
вказують здебільшого на спрямованість цього руху до того або іншого просторового 
орієнтира. Дієслова типу увійти (до класу), переїхати (майдан), відбігти (від авто-
мобіля) означають якісно особливі дії, які служать засобом досягнення результату, 
що відрізняється від результату дій співвідносних безпрефіксних дієслів, пор.: іти 
(до класу) і входити (до класу), бігти (від автомобіля) і відбігти (від автомобіля). 
Тут маємо справу не з модифікаційними, а з словотвірними значеннями префіксів, 
під впливом яких змінюється значення дій, виражених безпрефіксними дієсловами, 
а також їх синтаксичні особливості, що свідчить про утворення дієслів, які озна-
чають специфічні дії щодо дій, виражених вихідними безпрефіксними дієсловами. 
Тому-то дієслова з префіксами просторової семантики є об’єктом дослідження де-
риватології, а не аспектології.

Окремі дієслова односпрямованого руху можуть приєднувати префікс над-, який 
надає їм одночасно локативного й темпорального значень, що конкретизується як 
«дистантна локалізація кінцевої точки руху щодо просторового орієнтира» та «часова 
наступність», пор.: надбігти, надлетіти, надповзти, надпливти та ін. Напр.: Надбіг 
(Лис Микита) до калюжі, скочив у воду, щоб одмитися з фарби (І. Франко); Наче моря 
дух солоний, Жагучий вітер надлетів (М. Рильський).

Дієслова різноспрямованого руху означають рух, що відбувається в різних на-
прямках, у різні боки, рух повторюваний і тривалий. Саме тому їх лексичні значення 
не передбачають досягнення внутрішньої межі. Неграничний характер семантики 
дієслів різноспрямованого руху спричиняється до того, що вони перебувають поза 
видовою співвіднесеністю, маючи статус одновидових дієслів недоконаного виду.

Усі дієслова різноспрямованого руху мають пару серед дієслів односпрямовано-
го руху, пор.: бігати і бігти, ходити і йти, плавати і пливти, літати і летіти, по-
взати і повзти, носити і нести, возити і везти, качати і котити, совати і сунути 
та ін.
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Довготривалий характер руху зумовлює сполучуваність таких неграничних дієс-
лів з префіксами, що виражають обмежувально-часове значення. До них належать 
префікси по- і про-. Перший обмежує рух коротким проміжком часу, який встанов-
люється з контексту, тобто є неактуалізованим, або конкретизується лексичними та 
морфологічними засобами, зокрема прислівником недовго, числівниково-іменнико-
вими сполученнями, а також частками тільки, лише, всього лише в поєднанні з чис-
лівниково-іменниковими сполученнями. Цей спосіб вираження часового обмеження 
дії називають актуалізованою делімітативністю, пор.: побігати (недовго, кілька хви-
лин, понад три години, тільки, всього лише десять хвилин і под.), аналогічно походи-
ти, поплавати, політати, полазити, поносити, повозити, посовати, покачати та ін. 
Напр.: Інші хлопці й дівчата приходять до школи раніше, щоб побігати перед урока-
ми (П. Автомонов); Хотілося полазити по деревах, поплавати в річці (О. Іваненко); Де 
вже нам було до книжок, Дмитре Захаровичу, дві зими в школу походив, ото і вся наука 
(І. Цюпа). Актуалізована делімітативність може модифікуватися за допомогою при-
слівника ще, який вказує на обмежену тривалість додатково здійснюваного руху щодо 
основного, напр.: (Кіндрат) Боюсь я , все вона книжки про усякі мандрівки читала. Чи 
не скочила в поїзд? (Ольга) Коли навіть так, то поїздить ще два-три дні і повернеться 
(О. Корнійчук); Він у душі навіть радий був, що ще якісь півгодини походить по волі 
(М. Стельмах).

Префікс про- обмежує рух певним (точно, неточно, приблизно визначеним) від-
тинком часу. Ця темпоральна актуалізація здійснюється за допомогою числівниково-
іменникових сполучень, пор. пробігати (десять хвилин, дві години, кілька годин), 
проплавати (один день, десять років, декілька місяців), іменників з темпоральною се-
мантикою, таких , як хвилина, година, день, ніч, доба, тиждень, місяць, рік і под. пор.: 
пробігати (годину, день, добу), проплавати (годину, день, добу, рік), пролітати (ніч, 
тиждень, місяць, рік), а також цілого ряду прийменників, зокрема біля, близько, понад 
та інших, частки майже у поєднанні з числівниково-іменниковими сполученнями або 
темпоральними іменниками, пор.: пробігати (близько двох годин), пробігати (майже 
дві години), пробігати (майже добу), проплавати (близько десяти років), проплавати 
(майже рік), пролітати (понад місяць), пролітати (біля п’яти років) і т.д. Напр.: Ма-
кар пробігав по багнюці і під дощем дві години (Ю. Смолич); Голова колгоспу тільки 
недавно демобілізувався із військово-морського флоту, проплавав по морях і океанах 
понад десять літ (Ю. Смолич); Надовго ж? – аж злякавшись, спитала Галочка. – Так 
що, може, неділі дві або три проїжджу: не близька сторона (Г. Квітка-Основ’яненко).

У структурі деяких дієслів різноспрямованого руху, зокрема бігати та ходити, 
префікс про- в межах свого обмежувально-темпорального значення, що невіддільне 
від значення способу здійснення дії, перетинається з префіксом пере-, пор. проходити 
і переходити зиму в благенькому пальтечку; пробігати і перебігати літо босоніж.

Виразниками двох інших обмежувально-темпоральних значень у структурі дієс-
лів різноспрямованого руху, зокрема його початку та завершення, виступають префік-
си за-, від- та ви-. Початкову стадію тривалого руху префікс за- визначає обмежено, 
лише з деякими дієсловами, пор.: забігати, заходити, засовати. Напр.: Слуги забіга-
ли, загомоніли, забрязкотіли ключами (І. Нечуй-Левицький); Антін урвав (розповідь). 
Встав знову з крісла і заходив по хаті важким, виразним кроком (М. Коцюбинський). 
У решти дієслів різноспрямованого руху ця стадія виділяється аналогічним спосо-
бом – за допомогою фазового дієслова почати, пор.: почати літати, почати лази-
ти, почати плавати, почати возити, почати носити, почати качати. Напр.: В цей 
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час Ігорьок , світячи білками чорних очей , убіг до хати й почав лазити під столом 
(Є. Гуцало); ...вона (Франка) сама «мармуриним поїздом» почала їздити до Турки, до 
Гната Яворського… (С. Чорнобривець); Юрко безтурботно почав ковзатися по льо-
ду. (М. Стельмах). Інакше виражається це значення в дієслів односпрямованого руху. 
Єдиним засобом його реалізації є префікс по-, який на відміну від префікса за- до-
сить регулярний. Щоправда, його темпоральне значення початку односпрямованого 
руху невіддільне від локативного значення шляху або напрямку руху, пор.: побігти, 
полетіти, поповзти, попливти, полізти, повезти, понести. Напр.: Сахно й Чіпаріу 
виплигнули з машини й побігли навпростець до кущів (Ю. Смолич); Пташка знялася 
і полетіла (Г. Тютюнник); Усіх (рідних) одірвали від Кармеля, укинули його у візок і 
повезли шляхом (Марко Вовчок). 

На припинення різноспрямованого тривалого руху послідовно вказує префікс від-
. Особливість його фінітивного значення полягає в тому , що він передає припинення 
тієї дії, яка вже вичерпала себе, пор.: відбігати, відходити, відлітати, відносити, 
відвозити і т.д. Напр.: – Я вже своє відбігав (Словник Грінченка); Я вже відходив 
своє (Словник Грінченка); – Відносила вона своє, дитино! Вже більше не понесе! – з 
слізьми в очах каже жінка (М. Коцюбинський). Оскільки семантика дієслів різно-
спрямованого руху не передбачає досягнення результату, то вони здебільшого не по-
єднуються з тими фінітивними префіксами, які визначають завершення довготрива-
лої дії як досягнення результату, зокрема з такими, як ви-, на-, пере- та ін. Виняток 
становлять дієслова бігати та ходити, яким фінітивний префікс ви- надає також ре-
зультативного значення, пор.: вибігати – довго бігаючи, придбати, дістати що-небудь; 
виходити – багато разів ходячи, дістати що-небудь, домогтися успішного розв’язання 
якоїсь справи. Напр.: (Гапка) З самого ранку товчусь, обід зварила, заполочі вибігала 
(Ю. Яновський).

На противагу дієсловам односпрямованого руху дієслова, що означають різно-
спрямований рух, поєднуються з редуплікованим префіксом попо-, який надає їм 
кількісно-темпорального значення, суть якого полягає в збільшенні кратності дій, що 
в свою чергу спричиняється до їх подовження, пор.: попобігати, попоходити, попо-
їздити, пополітати, пополазити, повозити, попоносити і т.д. Напр.: – Скільки я по-
походила, скільки я попоносила , поки (землю) тоді оддали, – згадувала Мотря (Панас 
Мирний); Попоїздили по світах, поки Бачура служив (М. Чабанівський); Довелося 
Михайлові чимало пополазити по одеських покрівлях, поки обснували дротами все 
місто (В. Кучер); (Куць).

Нарешті, дієслова різноспрямованого руху досить активно приєднують подвійні 
префікси типу пов-, пови-, повід-, поз-, поза-, пона-, пооб-, попід-, попере-, які нада-
ють їм кількісного значення, вказуючи, що відповідні дії здійснюються багатьма або 
всіма, пор.: повбігати, повибігати, повідбігати, позабігати, понабігати, попідбіга-
ти, поперебігати; повлітати, повилітати, повідлітати, позалітати, поналітати, 
пооблітати, поперелітати. Напр.: Молодиці повибігали в гостинну за ділом і без діла 
(І. Нечуй-Левицький); З Оленчиної хати теж повибігали діти та босоніж бігали по 
двору (А. Турчинська); Всі ведмеді позабігали за сто миль (Г. Хоткевич); Усі попере-
бігали на цей бік (Словник Грінченка).

Префіксальні дієслова доконаного виду, утворені від дієслів різноспрямованого 
руху за допомогою префіксів з обмежувально-темпоральним та кількісним значення-
ми, не можуть мати співвідносних та імперфективних форм, тому що вони виражають 
обмежену в часі або в кількісному вияві дію, яку не можливо представити в розгор-
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танні, як тривалу. Вони перебувають поза видовою співвіднесеністю як одновидові 
дієслова доконаного виду. Словотвірно-граматична функція їх префіксів спричини-
лася до виділення семантико-граматичних груп префіксальних дієслів доконаного 
виду, які в аспектології кваліфікуються як відповідні способи дії. Загал одновидових 
префіксальних дієслів доконаного виду із значенням руху, переміщення належить до 
фазових, або часових, способів дієслівної дії, серед яких виділяються:

1. Починальний спосіб дії, що охоплює дієслова односпрямованого руху з пре-
фіксом по-, який вказує на початок дії та її подальше продовження (побігти, піти, по-
летіти, попливти, поповзти), а також дієслова різноспрямованого руху з префіксом 
за-, який визначає лише початкову фазу дії (забігати, заходити, засовати).

2. Обмежувальний, або делімітативний, спосіб дії, що об’єднує дієслова різно-
спрямованого руху з префіксом по-, який обмежує дію коротким проміжком часу (по-
бігати, походити, політати, поплавати, повозити, поносити).

3. Тривало-обмежувальний, або пердуративний, спосіб дії, до якого належать ді-
єслова різноспрямованого руху з префіксом про-, що вказує на обмеження дії певним, 
здебільшого тривалим проміжком часу: пробігати (цілий тиждень), проходити (весь 
день), проплавати (рік), пролітати (п’ять років).

4. Фінітивний спосіб дії, який представляють дієслова різноспрямованого руху з 
префіксом від-, що визначає кінець дії як наслідок її повної вичерпаності (відбігати, 
відходити, відлітати).

Одновидові префіксальні дієслова доконаного виду із значенням різноспрямова-
ного руху утворюють два кількісних, або кількісно-темпоральних, способи дієслівної 
дії, а саме :

1. Багатократний (ітеративний) спосіб дії, який репрезентують дієслова з префік-
сом попо-, що виражає значення багато разів виконуваної дії (попобігати, попоходи-
ти, попоїздити, пополітати, поповозити, попоносити).

2. Розподільний (дистрибутивний) спосіб дії, що об’єднує дієслова з подвійними 
префіксами, які вказують на те, що дія здійснюється багатьма або всіма (повходити, 
повиходити, повідходити, позаходити, попідходити, попереходити).

Результативний спосіб дієслівної дії представлений кількома дієсловами різно-
спрямованого руху з префіксом ви-, що акцентує на досягненні результату внаслідок 
багато разів здійснюваної дії: вибігати (довідку), виходити (путівку), виїздити (до-
помогу).

Висновки. Таким чином, перфективація вербальних дієслів руху, переміщення 
з-поміж дієслів інших лексико-семантичних груп вирізняється тим, що вони, най-
активніше поєднуючись з префіксами, перебувають поза видовою співвіднесеністю. 
Їх одновидовий характер зумовлений насамперед неграничністю лексичних значень 
дієслів різноспрямованого руху, поєднуючись з якими префікси можуть виконувати 
лише граматико-словотвірну функцію, а також здатністю локативних дієслівних пре-
фіксів визначати різні параметри просторової семантики дієслів односпрямованого 
руху. Словотвірні значення префіксів, яких вони надають дієсловам руху, переміщен-
ня, унеможливлюють імперфективацію префіксальних дієслів на другому етапі ви-
дотворення. Це спричинилося до послідовно одновидового характеру префіксальних 
дієслів доконаного виду із значенням руху та переміщення.

У рамках отриманих результатів можна намітити перспективу подальшого студі-
ювання у цьому напрямку: простеження засобів видотворення у дієслів односпрямо-
ваного руху та у дієслів різноспрямованого руху.
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ДЖЕРЕЛА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ МОТИВАЦІЇЇ 
ФОЛЬКЛОРНО-КАЗКОВИХ ОНІМІВ

У статті аналізуються джерела формування фольклорного ономастикону, яке відбувало-
ся на різних етапах розвитку кожного етносу, його національно-культурних традицій і мови. 
Зроблено припущення, що оніми як знаки первинної (одиниці мовної системи) і вторинної (сим-
волічно-образні утворення) номінації у казковому просторі мають різноманітні джерела похо-
дження, щодо яких у гуманітарній науці ще не досягнуто одностайності. Унаслідок тривалої 
дискусії багатьох представників фольклорних шкіл: міфологічної з її двома напрямами, мігра-
ційної, антропологічної і ритуально-міфологічної було встановлено, що джерела казкових сю-
жетів 1) криються в міфології, 2) є запозиченнями з різних культур Заходу та Сходу, 3) мають 
національно-культурну природу і є витвором народної свідомості на різних стадіях її розвитку, 
4) сягають ритуалу і є відображенням його дійства, віддаючи пріоритет ритуалу, а не власне 
міфу. Відповідно, казкові оніми в народних творах мотивовані вказаними джерелами і містять 
інформацію про історичні події, обряди, традиції, культуру, ритуали, міфологію, рослинний і 
тваринний світ тощо. 

Ключові слова: онім, фольклорна ономастика, джерела походження казок, мотивація, каз-
ковий онім, міф.
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SOURCES OF LINGUISTIC-CULTURAL MOTIVATION 
OF FOLKLORE FAIRY-TALES

The article analyses the sources of folklore onomasticon formation which took place at different stages 
of each ethnic group development, its national and cultural traditions and language. Supposition was 
made that onims like signs of primary (units of language system) and secondary (fi gurative and symbolic 
formations) nomination in a fairy-tale space. They have different sources of origin and the unanimity of 
their birth has not been reached yet. As a result of a long discussion of many representatives of folklore 
schools: mythological with its two directions, migration, anthropological and ritual-mythological it was 
determined that sources of fairy-tales plots are hidden 1) date to the mythology, 2) they are borrowings 
from different cultures of West and East, 3) they have national-cultural origin and the product of national 
consciousness at different stages of its development, 4) they represent the ritual act and they appear to be 
the refl ection of its actions. They give their preference to the ritual and not to the myth itself. Accordingly, 
tale onims in folk fairy-tales are motivated by mentional sources and contain information about historical 
events, ceremonies, traditions, culture, rituals, mythology, plants’ and animals’ world etc. That’s why such 
classes of onim lexicon as mythonims, toponyms, hydronims, zoonims, anthroponims, etc are used more 
frequently in fairy-tales and they are both real and invented ones.

Key words: onim, folklore onomastics, sources of fairy-tales formation, motivation, tale onims, myth.
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ИСТОЧНИКИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ МОТИВАЦИИ 
ФОЛЬКЛОРНО-СКАЗОЧНЫХ ОНИМОВ

В статье анализируются источники формирования фольклорного ономастикона, которое 
происходило на разных етапах развития каждого этноса, его национально-культурных традиций 
и языка. Сделано предположение, что онимы как знаки первичной (единицы языковой системы) 
и вторичной (символически-образные свернутые тексты) номинации в сказочном пространстве 
имеют различные источники происхождения, по отношению к которым в гуманитарной науке 
до сих пор не достигнуто единства. В результате длительной дискуссии многих представите-
лей школ фольклористики: мифологической с ее двумя направлениями, миграционной, антропо-
логической и ритуально-мифологической было установлено, что источники сказочных сюжетов 
1) восходят к мифологии, 2) являются заимствованиями из разных культур Запада и Востока, 
3) имеют национально-культурную природу и являются продуктами народного сознания на 
разных стадиях его развития, 4) отражают акт ритуала и его действия, отдавая предпочтение 
ритуалу, а не собственно мифу. Соответственно, сказочные онимы в народных произведениях 
мотивированы указанными источниками и содержат информацию об исторических событиях, 
обрядах, традициях, культуре, ритуалах, мифологии, растительном и животном мире и т. д.

Ключевые слова: оним, фольклорная ономастика, источники происхождения сказок, моти-
вація, сказочный оним, миф.

Лит. 32.

Постановка проблеми. Сучасна лінгвомотивологія (О. Л. Березович, В. Г. Гак, 
В. В. Калько, Т. Р. Кияк, О. С. Кубрякова, О. О. Селіванова, Т. А. Сидорова, С. М. Тол-
стая та ін.) зорієнтована на дослідження ономасіологічної природи первісних смислів 
мовних одиниць, які зберігають релікти міфолого-фольклорної свідомості, актуалізу-
ючи невичерпний потенціал семасіологічної площини мовного знака і розкриваючи у 
такий спосіб джерела його мотивації. Найбільш дискусійними у цьому плані залиша-
ються власні назви (А. Т. Хроленко, У. М. Сартаева), і насамперед ті, що є продуктами 
фольклору і міфології, адже «людина завжди прагнула пояснити незвичайні явища або 
події, створюючи історії з правдоподібним сюжетом і надаючи іменування персонажам 
цих подій, які передавалися наступним поколінням» [23, 48].

Зазвичай, в такі історії додавали повчальний елемент або елементи драматургії. Так 
виникли казки, які спочатку існували в усній формі і складали значну частину фолькло-
ру всіх народів світу. Згодом вони зайняли важливе місце в літературній творчості як 
окремий жанр [23, 48].

Казка пройшла тривалий шлях від відтворення фантастичної дійсності до символіч-
ного (іноді філософського) переосмислення. Як одно з перших джерел, за допомогою 
яких дитина пізнає світ і себе, казка дає змогу пізнати особливості національного ха-
рактеру, динаміку розвитку суспільства, його культурні цінності, а особливо менталітет 
[23, 62].

Аналіз досліджень. Найбільшою мірою менталітет народу, його культурно-істо-
ричні й міфологічні витоки (у нашому розумінні джерела мотивації) у казковому про-
сторі відтворює ономастикон (О. Афанасьєв, О. Веселовський, Н. Годзь, О. Горбачо-
ва, С. Лавриненко, Є. Лутовіна, В. Міллер, О. Потебня, О. Порпуліт, О. Соболевський, 



210   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

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

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

М. Соколов, О. Тиховська, Н. Тяпкіна, О. Хомік, О. Юдін). Ономастикон казки, транс-
формуючись у часі, дає змогу реконструювати як архетипні смисли всього сюжету каз-
ки та й самих власних назв, так і стереотипні механізми нашарування нових соціальних, 
емоційно-експресивних та ідеологічних відтінків у семантику казкового оніма.

Мета статті – реконструювати джерела лінгвокультурної мотивації фольклорно-
казкових онімів як знаків первинної і вторинної номінації. 

Виклад основного матеріалу. Фольклор, або усна народна творчість, виник у про-
цесі продуктивного розвитку мови та міфології і на сьогодні уже викристалізувався як 
естетична система [20, 352]. Як безпосередній спадкоємець найдавніших форм люд-
ської культури, фольклор доніс до наших днів естетичні уявлення минулих поколінь, 
вивірений століттями художній досвід. Фольклор виражає рівень свідомості й світо-
відчуття народу, зберігаючи в кожну історичну епоху значення первинної художньої 
переробки сукупного чуттєво-практичного досвіду, і є складним естетичним, художнім 
і соціальним явищем [25, 3].

Фольклорні твори, а зокрема такий його жанр, як казка, є духовною спадщиною 
народів, де акумульований багатовіковий життєвий досвід, що становить невпинний 
процес пізнання навколишнього світу людиною і містить цінний матеріал для вивчення 
особливостей світосприйняття того чи іншого народу (О. М. Афанасьєв, В. Є. Гусєва, 
Т. Н. Кондратьєва, М. І. Кравцова, Є. М. Мелетинский, О. С. Новик, В. Я. Пропп та ін.).

Казка, за визначенням Т. Г. Леонової, – це епічний, найчастіше прозовий твір з уста-
новкою на вигадку, твір з фантастичним сюжетом, умовно-фантастичною образністю, 
стійкою сюжетно-композиційною структурою, орієнтованою на слухача [17, 7]. Оскіль-
ки казки, на думку В. Гнатюк, «належать до найдавніших витворів людського духу і 
сягають далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія» [6, 198–203], то і 
ономастичний простір казкових сюжетів є найскладнішим для вивчення.

На сьогодні єдиного погляду щодо джерел походження казок загалом та мотивації у 
них ономастикону зокрема на сьогодні ще не сформульовано.

Кожен із фольклористичних напрямів вирішував цю проблему по-своєму. Так, при-
хильники міфологічної школи (Ф. Буслаєв, М. Грушевський, Ґ. В. Крайцер, Є. М. Ме-
летинський, В. Пропп, М. Чумарна Ф. В. Шеллінг та ін.) вважали основою казки міф 
та систему давніх уявлень. Навіть у цій школі існували два погляди на джерела казки: 
1) символічно-міфічний, який розглядав міфологію як низку символів, а символіку й 
образність мови в усіх народів як вияв релігійно-міфічних ідей, міфів, відображува-
них через символи, насамперед, у казках; 2) порівняльно-міфологічний, де вважали, що 
жанри усної словесності походять з міфу, від якого розвивається казка, епічна пісня, 
легенда тощо.

Як зазначав Ф. Буслаєв, що аналізував казку з позиції міфологічного напряму, цей 
жанр тісно пов’язаний із народною епічною поемою, вважаючи казку модернізованою 
формою героїчної билини. Тим часом М. Грушевський розглядав героїчний та казковий 
епос як паралельні явища, кожне з яких має свій специфічний характер, форму, шлях 
еволюції. Цікавим у цьому плані видається погляд В. Проппа у тому, що казка виявляє 
зв’язок з системою давньої релігії (зокрема обрядом ініціації) та системою первісних 
суспільних інституцій: «казка народжується, звичайно, з життя. Всяке архаїчне, сьогод-
ні відмерле релігійне явище більш давнє, ніж його використання в сучасній казці» [31, 
12]. Але, на його думку, цей жанр генетично пов’язаний з давніми формами оповіді, 
«коли герой втрачає своє справжнє ім’я, а розповідь втрачає свій сакральний характер, 
міф і легенда перетворюються на казку» [31, 12–14]. Саме так відбувається символіза-
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ція власного імені у казці, джерела якого сягають міфології, а трансформація казково-
го імені відбувається під впливом уже інших сучасних для певного часу факторів. На 
думку Т. О. Сироткіної, поява у власних назв символічних значень – процес тривалий, 
який відбувається століттями, він пов’язаний з історією та культурою народу, його тра-
диціями [26, 87].

У період розвитку міфологічної школи було започатковано порівняльний аналіз 
фольклору, міфології та літератур різних народів, їх взаємозв’язки, які стали засадничи-
ми підвалинами у виникненні казкового простору та його ономастикону. Міфологічна 
школа сприяла розвитку міґраційної та історичної шкіл фольклористики.

Міграційна школа (Т. Бенфей, О. М. Веселовський, Е. С. Ґартленд, А. Б. і Л. Б. Ґомм, 
М. С. Грушевський, А. Дітеріх, М. П. Драгоманов, В. Манґардт, Р. Р. Маретт, О. Ф. Міл-
лер, Дж. Дж. Фрезер, Г. К. Узенер, Е. Роде, С. Рейнак і Е. Дюркґейм) розвинула теорію 
запозичень, поширення казкових сюжетів зі Сходу (зокрема Індії). Учені помітили, що 
схожі сюжети та образи фольклору трапляються у різних народів, зокрема і у казках. 
Її основоположник німецький сходознавець Т. Бенфей у 1859 видав збірку індійських 
казок і притч «Панчатантра». У передмові було сказано про схожість казкових сюжетів 
у світовому фольклорі і на прикладі долі «Панчатантри» розкрито картину культурно-
го впливу Сходу на європейський Захід. В. Г. Бєлінський, розділяючи російські казки 
на богатирські й сатиричні, підкреслював у статті «Про народні казки» (1842 – 1844): 
«Перші впадають в очі своїм іноземним походженням; вони налетіли до нас і зі Сходу, 
і з Заходу [...]. У казках західного походження помітний характер лицарський, в казках 
східного походження – фантастичний» [3]. 

Згодом концепцію Т. Бенфея почали піддавати ревізії. Так, В. В. Стасов у статті «По-
ходження російських билин» вказує на вразливі місця міграційної школи, припустивши, 
що сюжети російських билин і образи богатирів запозичені зі Сходу, поставивши під 
сумнів загалом ступінь самобутності російської культури. Як наслідок, виникла гостра 
дискусія, у ході якої було підсумовано, що «в чистому вигляді» міграційна теорія існу-
вати не може, бо необхідно враховувати національний і конкретно-історичний контекст. 
Саме в цьому напрямку розробляв теорію міграційної школи О. М. Веселовський, який 
вважав причиною запозичень типологічний універсалізм світового культурного розви-
тку і сформулював положення про так звані «зустрічні течії», що виникають унаслідок 
подібності «основ» літературних або фольклорних творів різних етносів. 

Інший протилежний погляд на джерела фольклору і передусім казки сформулювали 
представники антропологічної школи (Е. Гартленд, А. Гомм, Е. Дюркгейм, О. Котля-
ревський, А. Ланг, Р. Маретт, В. Мангардт, Е. Роде, С. Рейнак, Е. Б. Тейлор, Г. Узенер, 
Дж. Фрезер (у ранніх працях)), які висунули припущення про самозародження казкових 
сюжетів на певному етапі розвитку різних народів, адже кожен народ самостійно ство-
рює свою культуру і збагачує загальну культуру людства. Її виникнення було зумовлено 
розвитком історичної науки. Як і представники міфологічної школи, вони відводили 
велику роль у первісному світогляді віруванням і магії і вважали, що міфи є основою 
багатьох фольклорних творів. Але міфи вони розглядали як вторинне явищем, якому 
передував анімізм – одухотворення людиною сил природи. Ця школа, на відміну від 
міфологічної і міграційної, була прогресивнішою. Вона дійшла висновку, що всі на-
роди проходять загальні етапи розвитку культури і що наступні її періоди зберігають в 
собі релікти попередніх культур. Але вона не могла дати пояснення схожості казкових 
сюжетів, оскільки відривала творчість народів від їх соціально-економічного розвитку 
і конкретної історії [5, 236–237].
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Чимало дослідників (К. Аксаков, М. Грушевський, Ю. Соколов та ін.) розглядають 
казку як фантастичну розповідь, не вдаючись до її давніх історичних джерел походжен-
ня, коли все те, що зараз здається вигадкою, для первісної людини видавалось реаль-
ним, можливим. «Ймовірно, що казка була в ті далекі часи тісно пов’язана з міфами, з 
різними ритуальними актами, обрядами та всілякими забобонами, відзначалася своїми 
жанровими особливостями, функціональними рисами, і була не такою, як вона відома 
нині» [32, 11–12]. Як указує Дж. Фрезер, «народні казки є зліпком зі світу в тому ви-
гляді, в якому він поставав у свідомості первісних людей, і всі їхні уявлення, якими б 
абсурдними вони не здавались, у свій час були звичними догматами» [32, 11–12].

Е. Тейлор («Первісна культура», 1871) уважав, що міфологія була породженням мі-
фопоетичної фази в історії людства, пережитки якої можна знайти в дитячому світо-
сприйнятті, у мареннях хворих […] тощо.

Такі позиції учених узгоджуються із поглядами представників ритуально-міфо-
логічного напряму (Г. Р. Леві, Е. Миро, Ш. Отран, Ф. Реглан, П. Сентив, Е. Хайман, 
Н. Фрай, Р. Чейз, Ф. Уотс), які шукали джерела казки у системі давніх язичницьких релі-
гійних ритуалів. В основі їхньої доктрини було багато ідей міфологічної школи, але тут 
утверджувалась перевага ритуалу над міфом. Ритуалові відводилось першорядне зна-
чення в походженні культури, мистецтва, літератури, філософії, соціальних інституцій.

Спираючись на К. Г. Юнга, вони поширили ритуальний підхід на всю історію мис-
тецтва, включаючи сучасність, шукаючи не лише міфологічні мотиви, символи, мета-
фори, але, перш за все, відображення певних ритуальних схем, особливо обрядів ініці-
ації. В українській фольклористиці це вчення простежується у працях О. О. Потебні, 
який був прихильником ідей міфологічної школи, вбачаючи у них сприятливий ґрунт 
для подальшого вивчення фольклорного матеріалу [16, 9].

У кожному з цих поглядів простежуються джерела мотивації казкових сюжетів, 
оскільки казкова традиція пов’язана з багатьма явищами минулого. А тому в ній зафік-
совані елементи міфологічного, ритуально-обрядового, релігійного, історичного, соці-
ального характеру, відгомін давніх епох, нашарування пізніших часів, запозичення та 
перегуки з іншими не казковими жанрами [31, 12–14].

Безумовно, у ході свого розвитку казка значно видозмінилась, змінились її функ-
ції: якщо первісно вона виконувалася з магічно-заклинальною метою (накликати удачу 
на полюванні, вберегти від ворогів, забезпечити перемогу в битві тощо), то з часом, 
втративши ритуальне призначення, казка набуває естетичного, повчально-дидактично-
го, розважального характеру. Змінюється і ставлення людини до казкової оповіді: вона 
вже не сприймається з точки зору її сакральності, віри в магічну силу сказаного слова, 
замовляння природних явищ та духів. Незвичайні події, герої та явища вже не мають 
такого магічного трактування, а набувають символізації, образності тощо. 

Символічне навантаження, у першу чергу, виконують у казці власні назви та імена, 
акумулюючи у собі всі згадані вище джерела мотивації казкового сюжету загалом: істо-
ричні, соціальні, культурні, міфологічні, релігійні тощо та відображаючи традиції того 
чи іншого народу.

Для казок дуже важливий вибір і номінація героїв, оскільки цей факт суттєво впли-
ває на розвиток сюжету. Загалом, за спостереженнями дослідників, номінативне поле 
казки складається з апелятивних назв та конструкцій, їх замінників та власне імен, які 
і створюють ономастикон тексту [15, 56]. С. І. Сотникова класифікувала власні імена, 
представлені в казках, на такі лексико-семантичні групи: 1) прізвиська людей; 2) власне 
імена; 3) назви-міфоніми; 4) зооніми [28, 131–135].
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Як бачимо, ці класи казкових онімів відображають джерельну основу казкових сю-
жетів і мотивовані ними, бо містять у своїй внутрішній формі й образно-символічному 
змісті інформацію про історичні події, моральні погляди, обряди, особливості матері-
альної і духовної культури народу, серед якого побутує та чи інша казка. 

Так, зокрема антропоніми пов’язують людину з її оточенням та суспільством 
загалом, вони створюють особливий клас ономастичної лексики зі збереженням 
історії, культури та традицій. У кожного народу існує своя система імен та назв, 
звичаї, які дають змогу визначити функції власних імен як національного і соціаль-
ного символу в мові. За допомогою імен можливо виявити особливості культури 
народу, його цінності, які передаються від покоління до покоління [22, 3]. А тому 
мотиваційною основою антропонімів у казках є їх знакова природа, що виявляється 
в призначенні називати тип героя, а не індивіда. Онім бере участь у створенні каз-
кового символічного образу й об’єктивно не просто відображає, а й характеризує 
іменованого казкового персонажа, розкриває ту чи іншу його властивість і тим са-
мим долає свою власне номінативну природу, умовно перетворюючись на загальне 
позначення. 

У процесі розвитку людства сформувалися різні типи казкових героїв, які відобра-
жають уявлення про особу, її характер, поведінку, мораль тощо. Дослідники спосте-
рігали чарівне перетворення людини у птахів, звірів, риб, дерева, квіти [7]. В. Пропп, 
який дослідив казку за функціями персонажів, визначає в чарівній казці сім основних 
персонажів: шкідник (шкодить герою, його сім’ї, змагається з ним, переслідує його), 
дарувальник (передає герою чарівний предмет), помічник (переміщає героя, допомагає 
йому у боротьбі з шкідником), цариця (персонаж, якого шукають), відправник (відправ-
ляє героя), герой, несправжній герой [23, 75–77]. Саме ці функції є мотиваційною осно-
вою позначення казкових героїв.

Погоджуємося із В. Кам’янець, яка вважає, що у казках використовуються і звичай-
ні («природні»), і вигадані імена. Природні імена вказують на походження, а вигадані не 
лише вказують на походження, а й характеризують його [12, 262–270].

Серед природних і вигаданих імен найбільше навантаження виконують власні на-
зви людей (антропоніми) і тварин, тобто зооніми. Мотиваційною основою останніх є 
трансформація якостей людини у поведінку казкової тварини, шо мотивувала її імену-
вання: це ті якості, які цінуються у народу найбільше, ті вчинки, що характеризуються 
як негативні або позитивні, і, нарешті, асоціації, які закріпилися за тим чи іншим зо-
онімом. На думку О. Смирнова, «навіть при першому знайомстві з зоонімами можна 
помітити їх зв’язок з антропонімікою» [27, 300].

Майже кожен зоонім має три «рівні» значень, тісно пов’язаних між собою. Пер-
ше значення може бути умовно названо «буденним» – це іменування тварини, друге 
– «міфологічним», що мотивоване міфами і фольклором. На підставі цих двох «рівнів» 
формується стереотипне значення або стереотипний образ, який актуалізується при ви-
користанні зоонімов для зооморфної характеристики людини [1].

А. Лосєв вважає, «що тварини протягом тривалого часу служили наочною пара-
дигмою, відношення між елементами якої використовувалися як певна модель життя 
людського суспільства і природи в цілому» [18, 78]. Образ тварини, пише Н. Жерибко, 
«був визначальним для людини під час формування уявлення про себе і перш за все як 
важливий етап на шляху до самоіндентифікації» [11, 145].

Чимало казкових зоонімів є продуктом не лише фольклорних і міфологічних тради-
цій як відображення міфологічного мислення людства загалом. 
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Основним джерелом міфонімів є фольклорні тексти і казки в тому числі. Міфоні-
ми часто мають затемнену внутрішню форму, тобто непрозору мотивацію, зберігаючи 
релікти давніх іншомовних запозичень (про що говорили представники міграційної 
школи вивчення джерел фольклору). До складу міфонімів входять імена людей, назви 
тварин, рослин, народів, географічних і космографічних об’єктів, різних предметів, які 
ми знаємо із казок і міфів, створених завдяки уяві людства [29, 281].

Імена, мотивовані міфологією, використовуються як позначення певних фізичних 
або моральних характеристик чи дій, які притаманні казковому герою. При цьому імена 
міфологічних персонажів, які створені завдяки фантазії, не є відображенням реально-
існуючих об’єктів. У ході історичного розвитку вони сприймаються уже з новим зна-
ченням і часто не мають нічого спільного з першоджерелом, тобто з міфологією. 

Як вважає більшість дослідників (Д. І. Єрмолович, М. В. Карпенко, В. І. Супрун, 
В. В. Червоних), у творах казкового жанру майже не існує стилістично немаркованих, 
нейтральних власних імен, набагато частіше зустрічаються смислові (символічно-об-
разні) оніми [4, 76], серед яких наявні й топоніми.

За спостереженнями Д. І. Єрмолович, «топоніми, маючи складну смислову струк-
туру, унікальні особливості етимології і форми, зв’язки з іншими одиницями мови, є 
складними знаками у сприйнятті фольклорного тексту, в якому вони, як правило, ви-
конують важливе змістове навантаження» [10, 115].

У казковому жанрі тополексеми є символами, які відображають специфіку народної 
самосвідомості, рефлексію нації на власну історію і культуру. Простір географічних 
назв фольклорної казки слід розглядати як особливий мікросвіт, в якому відображається 
реальна дійсність, знайома кожній людині. Вони тісно пов’язані з національним мен-
талітетом і вплетені в сюжетну лінію казкового твору. Топоніми надають додатковий 
особливий колорит казкам, сприяють кращій передачі їх змісту, створюючи своєрідний 
національно-культурний фон [30].

Л. В. Доровських розрізняє дві групи географічних назв: 1) реальна топонімія, назви 
реально існуючих географічних об’єктів; 2) вигадана топонімія, власні назви, створені 
оповідачами для позначення казкових міст, сіл, річок, гір. Серед реальних топонімів 
протиставлені один одному географічні назви, які використовуються для позначення 
місця казкової дії, і географічні назви, що відображають життєвий досвід, світогляд 
казкарів і не мають до казкової дії жодного відношення. Не всі власні географічні на-
зви однаково широко представлені; слід розрізняти топоніми, що вживаються багатьма 
казкарями, і топоніми індивідуальні. Перші вживаються в казках, записаних від різних 
осіб, в різний час і в різних місцевостях. Другі характерні для творчості окремих каз-
карів і побутують у місцевості, де живе оповідач. Ці індивідуальні топоніми і надають 
казкам місцевий колорит [9, 28].

У деяких випадках введення географічних назв супроводжується порушенням іс-
торичної та географічної точності, що свідчить про умовність їх використання [9, 45].

Висновки. Фольклорний текст казки – це відображення культури й історії народу, а 
тому формування фолькльорного ономастикону відбувалося на різних етапах розвитку 
суспільства, його національно-культурних традицій і мови. Оніми як знаки первинної 
і вторинної (символічно-образної) номінації у казковому просторі мають різноманітні 
джерела походження, щодо яких у гуманітарній науці ще не досягнуто одностайності. 
Перш за все, їх пов’язують із джерелами походження фольклору загалом та казок зокре-
ма і розглядають крізь призму поглядів представників різних фольклористичних шкіл: 
міфологічної з її двома напрямами, міграційної, антропологічної і ритуально-міфоло-
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гічної. Унаслідок тривалої дискусії було зроблено припущення, що джерела казкових 
сюжетів 1) криються у міфології, 2) є запозиченнями з різних культур Заходу та Сходу, 
3) мають національно-культурну природу і є витвором народної свідомості на різних 
етапах її розвитку, 4) сягають ритуалу і є відображенням його дійства, віддаючи пріори-
тет ритуалу, а не власне міфу. 

Відповідно, казкові оніми в народних творах мотивовані вказаними джерелами і 
містять інформацію про історичні події, обряди, традиції, культуру, ритуали, міфоло-
гію, рослинний і тваринний світ тощо. Тому в казках найчастіше побутують такі класи 
онімної лексики, як міфоніми, топоніми, гідроніми, зооніми, антропоніми тощо і є як 
реальними іменами (на зразок антропоніма Іван, Василь), так і вигаданими (Котиго-
рошко), виконуючи функції знаків первинної (одиниці мовної системи) і вторинної (но-
сії культурно-історичної і символічної інформації) номінації.

Перспективами подальших досліджень є реконструкція мотиваційної основи казко-
вих зоонімів як найбільшого фрагмента ономастикону казки. 
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СИМВОЛІКО-МОТИВАЦІЙНА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ АНГЛІЙЦІВ І УКРАЇНЦІВ ПРО 

ПАТРІОТИЗМ

У статті здійснено символіко-мотиваційну реконструкцію етнокультурних автостерео-
типів англійців та українців про їх національний характер шляхом розкриття внутрішньої і зо-
внішньої форми та образного значення фраземних знаків. На прикладах фразеоформул обох мов 
реконструйовано стереотипні уявлення англійців та українців про Батьківщину, рідний дім, край, 
іноземців, за результатами яких сконструйовано такий стереотипний портретний профіль їх-
нього характеру, як патріотизм.

Реконструювавши етнокультурні стереотипні уявлення англійців і українців про патріотизм, 
які зафіксовані в образній семантиці фразеологізмів, зроблено припущення, що фразеологічний 
фонд англійської і української мов найбільшою мірою відбиває особливості світосприйняття носі-
їв цих мов, зумовлені національним менталітетом. Аналіз етнокультурних символічних смислів та 
джерел формування англійського і українського національного характеру дає змогу констатува-
ти, що їх мотиваційною основою є соціальні, культурні, історичні, релігійні чинники, які вплинули 
на менталізацію і стереотипізацію уявлень англійців і українців про патріотизм.

Ключові слова: етнокультурний стереотип, символіко-мотиваційна реконструкція, фразео-
формула, стереотипні уявлення, національний характер, менталітет, патріотизм.
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SYMBOLIC AND MOTIVATIONAL RECONSTRUCTION
OF ENGLISH AND UKRAINIAN ETNO-CULTURAL STEREOTYPES 

ABOUT PATRIOTISM

The symbolic and motivational reconstruction of English and Ukrainian ethnic and cultural 
autostereotypes about their national character are carried out. The stereotypes about the English and 
Ukrainian homeland, home, native country, foreigners are reconstructed on the idiomatic examples by 
the disclosing internal and external forms and fi gurative meanings of phraseological stock of the both 
languages. As the result of such reconstruction, the stereotypical portrait of English and Ukrainain 
patriotism as their feature of character is designed. 

By rebuilding ethnocultural stereotypes of English and Ukrainian patriotism, recorded in the 
fi gurative semantics of idioms, it was assumed that phraseological thesaurus of English and Ukrainian 
languages refl ects the outlook features of these languages due to the national mentality. The analysis of 
ethno-cultural symbolic meanings and sources of English and Ukrainian national character formation 
makes it possible to state that their motivation is the basis of social, cultural, historical and religious 
factors that infl uenced the mental and stereotyping perceptions of British and Ukrainian patriotism.
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СИМВОЛИКО-МОТИВАЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

АНГЛИЧАН И УКРАИНЦЕВ О ПАТРИОТИЗМЕ

В статье осуществлена символико-мотивационная реконструкция этнокультурных стерео-
типов англичан и украинцев об их национальном характере путем раскрытия внутренней и вне-
шней формы и образного значения фраземних знаков. На примерах фразеоформул обоиз языков 
реконструированы стереотипне представления англичан и украинцев о Родине, родном доме, 
земле, иностранцах, по результатам которых сконструирован такой стереотипный профиль их 
характера как патриотизм. 

Реконструировав этнокультурные стереотипные представления англичан и украинцев о 
патриотизме, которые зафиксированы в образной семантике фразеологизмов, сделано предпо-
ложение, что фразеологический фонд английского и украинского языков в наибольшей степени 
отражает особенности мировосприятия носителей этих языков, обусловленные национальным 
менталитетом. Анализ этнокультурных символических смыслов и источников формирования ан-
глийского и украинского национального характера позволяет констатировать, что их мотиваци-
онной основой являются социальные, культурные, исторические, религиозные факторы, которые 
повлияли на ментализацию и стереотипизацию представлений англичан и украинцев о патрио-
тизме.

Ключевые слова: этнокультурный стереотип, символико-мотивационная реконструкция, 
фразеоформула, стереотипные представления, национальный характер, менталитет, патрио-
тизм. 

Лит. 26.

Постановка проблеми. Нація, національний характер – це ті явища, які людський 
розум здатний пізнавати, а гуманітарна наука перебуває ще на шляху проникнення в 
їх глибинну сутність, з-поміж яких і когнітивно-семіотична лінгвістика (що вивчає 
організацію структур свідомості, а оскільки національний характер пов’язаний із са-
мосвідомістю, то, вочевидь, мовне віддзеркалення останньої, її інтерпретація за до-
помогою мовних феноменів становить одне із завдань цієї сфери гуманітарного зна-
ння), і компаративна етнолінгвістика (предметом аналізу якої є реконструкція мовних 
феноменів із етнокультурним компонентом семантики, перш за все, тих, що маркують 
різні національні почуття).

Аналіз досліджень. Сучасна лінгвокультурологія у її тісних контактах із етно-
лінгвістикою продовжує пошуки відповіді на питання щодо взаємозв’язків мови і 
культури, мови й етносу, мови й історії, які тісно пов’язані з феноменами колективної 
та індивідуальної свідомості, архетипів, стереотипів тощо. Обговорення питання про 
сутність національного характеру продовжує перебувати у площині дискусії пред-
ставників різних сфер гуманітарного знання (Т. Ванханен, М. Гримич, П. Гнатенко, 
J. Taylor), яка зводиться до застереження в тому, що, досліджуючи окремих індивідів, 
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не можна скласти об’єктивне уявлення про націю в цілому [1; 4; 5; 26]. Зважаючи 
на ці складові, дослідники ще остаточно не диференціювали національний характер 
у плані віднесення його до конкретної сфери наукового осмислення, зокрема ані до 
сфери соціальних явищ, ані до сфери культури, ані до етнографічного опису його рис 
[1; 11; 26] тощо.

Мета статті – здійснити символіко-мотиваційну реконструкцію архетипів наці-
онального характеру англійців і українців, які є підґрунтям етнокультурних стерео-
типних уявлень цих народів про патріотизм.

Виклад основного матеріалу. За свідченням Дмитра Донцова, англійці, що є 
представниками нордійської раси, мають прагнення змінювати світ, давати йому свої 
закони, свою правду. Їм притаманне почуття честі, завойовницький дух, вміння ко-
мандувати, витривалість, любов до порядку, певність у собі, – це прикмети державот-
ворчої раси. Нордієць цінує свою свободу понад усе. Нордієць – людина мужня, від-
верта, з високим почуттям обов’язку, власної гідності, аристократичними нахилами 
[6].

На формування душі українця, крім геопсихічних факторів, впливали і впливають 
ще й історико-культурні й політико-ідеологічні чинники. Так, історично склалося, що 
«межовість» України була нічим не захищена, приваблюючи одночасно своїм над-
звичайним багатством і врожайністю простору завойовницький Захід і степово-хи-
жацький Схід, і тим самим непомірно збільшувала тиск «межових ситуацій» кожної 
української людини. Україна постійно зазнавала нападів, зазіхань, загарбань. Через 
це в українців спочатку сформувався дружинницький, а згодом лицарсько-козацький 
тип людини, підпорядкований ідеалові оборони, честі, волі й віри, географічній формі 
життя. Характерним для козацького типу було те, що під впливом історичних чинни-
ків центр ваги їхнього життя перенісся із турботи про саме життя на збереження ли-
царської честі, на завдання оборони своєї землі. Таких козаків, як Б. Хмельницький, 
П. Сагайдачний, козак Мамай, О. Кульчицький називає прикладом козацько-лицар-
ського ідеалізму [10].

Лицарство англійців та сформовані у свідомості носіїв англійської мови сучасні 
стереотипи про цю їхню якість – це винятково нордичні риси [25, 228]. Натомість 
сучасні українці – динарський тип складають природжені вояки, але воюють і по-
встають вони у крайніх випадках. На думку В. Щербаківського, цей тип зберігся до 
наших днів [20]. 

Розглянемо на прикладах обох мов стереотипні уявлення українців та англійців 
про Батьківщину, рідний дім, землю, край, а отже, проаналізуємо таку рису характеру, 
як патріотизм англійців і українців. 

Концепт Батьківщина належить до абстрактних лінгвокультурних концептів [12]. 
У філософсько-теоретичному осмисленні батьківщина розглядається як «країна, що 
історично належить даному народові; освоєне цим народом географічне середовище, 
відображене в його матеріальній і духовній культурі; економічне, соціальне, політич-
не і культурне середовище, що історично склалося і освоєне людьми» [19, 83].

У Великому тлумачному словнику української мови знаходимо: Батьківщина: 
1. Країна стосовно до людей, які народилися в ній та є її громадянами; вітчизна // 
Місце народження кого-небудь. 2. перен. Місце зародження, походження або виник-
нення чого-небудь [3, 39].

Загалом українське слово семантично відповідає словам в багатьох інших мовах: 
рос. отечество, пол. ojczyzna, лат. patria, а також англ. fatherland й нім. Vaterland. 
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Поняття батьківщина та його мовне позначення є поширеним в багатьох індоєвро-
пейських мовах. 

Дослідники, які аналізували концепт БАТЬКІВЩИНА, зробили висновок, що в 
багатьох культурах цей архетипний символ демонструє спільні смисли з концептом 
ДІМ (смислова зона «рідна земля»), зокрема і в англійській мові (пор.: homeland) [13, 
11].

Україна з її безкраїми, родючими землями завжди була спокусою для загарбників. 
Тому й не дивно, що стеретипізовані фразеоформули захищати Батьківщину; Бать-
ківщина у небезпеці набули стійкості і стали регулярно відтворюваними в українській 
мові. Цим і багатьом іншим фразеоформулам відповідає єдине нейтральне англійське 
слово country, яке є компонентом таких фразеоформул, як For God and my country – За 
Бога, Батьківщину. A man without a country – Людина без роду / без племені. 

В англійській мові хоча і існують лексеми motherland та fatherland, але вони май-
же ніколи не використовуються англійцями на позначення своєї власної Батьківщини. 
Цікаво, що в англійців уявлення про батьківщину пов’язані ще і з матір’ю. В українців 
також такі уявлення є, коли йдеться про матір-землю (рідну землю – батьківщину).

Для українця типовим є дуже емоційне ставлення до своєї Батьківщини, Матері-
Землі. Фразеологія української мови свідчить про це: Нема в світі другої України, 
другого Дніпра; Рідний край – земний рай; Людина без Вітчизни, як соловей без пісні; 
Рідна землі, як колиска золота. В англійській мові не зафіксовано жодного фразеоло-
гічного вислову зі словом motherland.

І хоча лінгвокультурний концепт БАТЬКІВЩИНА дослідники [12] відносять до 
абстрактних, загальнолюдських концептів, утім, як показує глибша його реконструк-
ція, він має яскраве виражене етнокультурне маркування. Як уже зазначалося, по-
няття «батьківщина» відоме в багатьох індоєвропейських мовах, хоча у деяких із мов 
існують також ще й інші синоніми, похідні від слова «матір» (англ. motherland) зі зна-
ченням «рідні, свої місця, рідний дім» англ. homeland, нім. Heimat, швед. fosterland(et) 
тощо.

Батьківщина – це рідна країна, в якій народилася і проживає людина. Для нас це 
Україна. Кожен має також «малу» батьківщину: край, землю, де прийшов у світ, рідне 
місто або село. У сучасних умовах Батьківщина пов’язується з поняттям «держава». 
У такому разі вона охоплює соціальний та державний устрій, систему політичних 
відносин, культуру, духовні цінності, особливості мови, побуту, звичаїв [12, 16]. Бать-
ківщина – «земля батьків», етнічна територія, тобто територія, освоєна кількома поко-
ліннями певного етносу, середовище проживання. Певне природне середовище (зем-
ля з її лісами, луками, річками та озерами, прилеглими морськими просторами тощо) 
виступає в ролі батьківщини тоді, коли воно оцінене культурою, осмислене як своє, 
як свідчення історичного минулого етносу й сукупність його історичних пам’яток, як 
джерело індивідуальних та спільних для етнічної групи спогадів і переживань [19, 
84].

Етимологія слів Motherland та Батьківщина підтверджує їх єдине джерело по-
ходження. Motherland в англійській мові походить від праіндоєвропеського кореня 
*mater– мати [22]. Батьківщина є похідним від отець, що, у свою чергу, має індоєв-
ропейський корінь *atta «старша сестра, мати» [8, т. 4, 233]. 

Стереотипний образ батьківщини у свідомості носіїв англійської мови форму-
вався на основі їхніх уявлень про рідну землю, що стали мотиваційною основою 
творення в англійській мові таких композитних номінацій, як motherland, fatherland, 
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homeland, компонентом яких є лексема land – земля. Це свідчить про зв’язок з архе-
типом рідної землі (native land), так само як і в українській мові (рідна земля). Пер-
ші компоненти англійських композитних найменувань «mother», «father», «home» 
швидше передають ставлення до батьківщини як до матері, батька та власне дому і 
мають яскраво виражену родову приналежність. Безпосередньо архетип матері екс-
плікований у лексемі motherland. У той час як в українській мові є лише компонент 
батько, від якого утворено лексему Батьківщина і який маркує чоловіка як родове 
(архетипне) начало. 

Застосовуючи одну з поширених методик дослідження концепту батьківщина в 
англійській мові, а саме: аналіз словникових дефініцій, російська дослідниця Ж. Єс-
мурзаєва дійшла висновку, що в його змістовій структурі виділяються ті компоненти, 
що характеризують його цінність для носіїв англійської мови. Так, лише motherland 
і mother country збігаються зі значенням «батьківщини» як країни народження або 
предків, як місця виникнення чого-небудь: «як колиски». Позначення країни, в якій 
людина народилася і громадянином якої вона є, у концептосфері англійської мови 
виражається лексемами fatherland, homeland, і саме вони, на думку дослідниці, вира-
жають патріотичну сутність англосаксонської свідомості [7]. Єдине значення, в яко-
му збігається весь синонімічний ряд одиниць motherland, fatherland, mother country, 
homeland, є «край отців» (місце, де людина народилася, де живуть її рідні та близькі). 
На думку В. Телії, дане значення відображає простір як історично-сформовану «ко-
лективно-свою» геополітичну територію[16, 411].

За свідченням С. Тер-Мінасової, нових конотацій зазнала лексема рос. отчизна, 
нові похідні почали утворюватися від нього в національних мовах після розпаду Ра-
дянського Союзу. Колись поширене слово рос. советский у багатьох контекстах змі-
нилося на отечественный: отечественная история / литература / продукция / произ-
водство [17]. В українській мові на позначення вітчизняного здебільшого вживається 
ад’єктив українське: українське виробництво, українська література, культура тощо.

Англійці ж у цих контекстах не вживають слова motherland, fatherland, patriotic. 
Наприклад, Велику Вітчизняну війну вони називають Great Patriotic War тільки в пря-
мому перекладі з російської мови. Для англомовного світу ця війна має тільки одну 
назву The Second World War – Друга світова війна [17]. В Україні також починають 
ламати стереотипи про Велику вітчизняну війну, характеризуючи її як Друга світова 
війна.

Для українців ставлення до своєї країни, землі, Батьківщини – близько-інтимне. 
В українській мові стереотипізовано чимало символічних, метафоричних фразеофор-
мул: Мати-земля, рідна ненька Батьківщина, матінко-земля, рідний край, Вкраїна-
мати. 

Для англійців стосунки з рідною країною більш дистантні, віддалені, що 
об’єктивно підтверджує сформовані стереотипи про їх національні характери, домі-
нантою яких є стриманість. Тимчасом українці – це емоційні люди, часом лірично-
сентиментальні.

Навіть окремі субстантивні словосполучення підтверджують стриманість англій-
ців у проявах своїх почуттів. Вони називають свою країну підкреслено-нейтрально 
This country. Для українців вислів Ця країна має зневажливо-негативний контекст 
(пор.: Моя країна). Так можна сказати тільки у випадку, коли співрозмовник не вва-
жає себе громадянином країни у значенні «в цій країні жити неможливо». Натомість, 
український патріот називає свою Батьківщину рідним краєм, рідною країною, вико-
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ристовуючи ад’єктив-мотиватор рідний, що походить від старослов’янського «род» і 
має д.-індоєвропейській корінь vrādhant – «висхідний» [8, т. 5, 90]. 

Цікаві факти наводить В. Телія у своїй праці «Наименование РОДИНА как часть 
социального концепта PATRIA в русском языке». Основні концептосфери поняття 
«батьківщина», на її думку, це завжди особистісне, персональне сприйняття «свого» 
демографічного простору, яке відображає наступну структуру знання: 1. Місце, де 
суб’єкт Х народився і з дитинства відчуває кровні відносини з іншими людьми та з 
минулими поколіннями; 2. У цьому місці Х вперше відчув себе частиною середовища 
(мікро- та макрокосму); 3. Уперше познайомився із друзями і близькими людьми і 
став частиною неформального соціуму; 4. Опанував рідну мову; 5. Відчув емоційно-
позитивне ставлення до рідних місць, батьків і родинних зв’язків, традицій, рідної 
мови.

Батьківщина – це завжди «персональне», «своє» («моє») особистісне місце, архе-
типно протиставлене «чужому», чужині. Це рідний край, рідна сторона, рідні люди, 
рідні могили, гаї, повітря. Батьківщина асоціюється з рідною землею як годувальни-
цею, а тим самим – з матір’ ю-прародителькою (про що свідчить реконструкція лексе-
ми батьківщина, див. вище). Звідси, образ батьківщини-матері, висхідній до архетипу 
праматері (див. архетипи К. Юнга) як початку і джерела всього живого і як кінця 
життєвого шляху – повернення в лоно матері сирої землі. Концепт рос. ОТЧИЗНА 
фокусує загальний простір, яке належить усьому народу, орієнтований на контекст 
державно-історичної єдності не тільки території, але й соціуму, який на ньому про-
живає [16, 78].

Українська лексико-семантична система містить такі ряди лексем- синонімів: рід-
на країна, вітчизна, отчизна, колиска; антоніми: чужина, чужениця, чужий край [14, 
48]. Як синонімічні, так і антонімічні відношення набувають означення, які зумовлю-
ють різноманітні асоціативні реакції носія тієї чи іншої мовної системи. Так, БАТЬ-
КІВЩИНА дорога, друга, улюблена, міцна, могутня, найкраща, наша, прекрасна, 
рідна, чудова, щаслива. Такі характеристики підкреслюють позитивну оцінну харак-
теристику, яку містить цей концепт. Через те на Батьківщині можна бути, жити, ви-
ростати, залишатися, зростати, знаходитися, перебувати. Можна відчувати любов 
до Батьківщини, обов’язок перед Батьківщиною, тугу за Батьківщиною [14]. Саме ці 
спостереження показують механізм стереотипізації уявлень українців про Батьківщи-
ну, які демонструють їхні асоціації.

Для представника українського етносу Батьківщина – це не тільки земля, на якій 
він проживає, це, насамперед, Україна, Дніпро, хата, верба, калина, які набули статусу 
символів, а ширше концептів. Так, у розумінні Тараса Шевченка, у поезії якого сло-
ва-концепти утворюють лексико-семантичне поле з надзвичайно широким спектром 
поетичних значень, Україна – це не лише місце, територія чи країна. «Це стан душі, 
стан буття, екзистенціальна категорія у теперішньому часі, а в майбутньому – форма 
ідеального існування» [9, 79].

В англійській мові любов до Батьківщини виражається через неприховану ан-
типатію до іноземців і всього іноземного. Відповідно, слова foreign (іноземний) і 
foreigner (іноземець) мають негативні конотації. Ці відтінки неприязні такі силь-
ні, що навіть зовсім, здавалося б, нейтральне термінологічне словосполучення the 
faculty of foreing languages (факультет іноземних мов) витіснене у сучасній англій-
ській мові більш нейтральним: the faculty of modern languages (факультет сучасних 
мов). 
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Прокоментуємо спостереження дослідників щодо негативних конотацій англій-
ських слів foreign і foreigner. В ілюстративній фразеології словників англійської мови 
знаходимо:

He has a distrust of foreigners – Він не довіряє іноземцям (Longman Dictionary of 
Contemporary English – ілюстрація до слова distrust «недовіра»).

Foreigners are not allowed to own land – Іноземцям не дозволяється володіти зем-
лею (LDOCE foreigner).

Anne’ s father would not consent to her marrying a foreigner – Батько Анни не пого-
диться на її шлюб з іноземцем (LDOCE consent «погоджуватися»).

Вивчаючи стереотипні фразеоформули англійської мови, було виявлено, що най-
більш уживаним етнонімом (назви етнічних груп людей: племен, племінних союзів, 
народностей, націй) як їх компонентом є Dutch (голландський). Цей факт пояснюється 
історичним суперництвом Великобританії з Голландією у війнах на морі, адже у дру-
гій половині XVI століття масштаби колоніальної активності Англії набули розмаху. 

Тому й невипадково, що майже у всіх значеннях стереотипних фразеоформул з 
етнонімом Dutch простежується негативно-оцінна характеристика голландців. Най-
частіше компонент Dutch символізує щось «погане, несправжнє, ненадійне».

Наприклад, Dutch comfort – cold comfort; useless consolation (слабка розрада); 
Dutch defence – an ostensible defence (уявний захист); Dutch gold – false gold (фальши-
ве золото); Dutch treat – an entertainment, meal, etc., where each person pays for himself 
(частування, при якому кожен платить сам за себе) [23].

В окремих етнокультурних фразеоформулах спостерігається стереотипне уяв-
лення про голландців як про любителів спиртних напоїв: Dutch bargain – a bargain 
stricken with a bottle of wine (угода, супроводжувана випивкою); Dutch courage – 
courage or confi dence that one gets by drinking alcohol (сміливість під хмелем); Dutch 
feast – a party at which the master gets drunk the fi rst (гулянка, на якій господар напива-
ється раніше гостей) [24].

Французи – найближчі сусіди Англії на континенті. З ними в англійців історично 
склалися дуже своєрідні стосунки любові-ненависті: Our sweet enemy, France [21, 92]. 
Причиною цьому було те, що англійська і французька концептосфери у більшості по-
зицій виявляються несумісними [21, 92].

Для фразеологізмів з компонентом French стереотипною є асоціація з нечемністю: 
French leave – піти по-англійські; pardon my French – невихований, грубий, нецензур-
ний вислів; з розкутістю, іноді з розбещеністю French kiss – французький поцілунок; 
French postcard – порнографічна листівка.

У результаті аналізу фразеологічних одиниць з етнонімами, російською дослід-
ницею М. Вострих було встановлено, що переважають фразеологізми з негативною 
оцінкою, що свідчить про не зовсім доброзичливе ставлення англійців до представни-
ків інших народностей [2] і як підтвердження їхньої нетерпимості до всього іноземно-
го. Крім того, що в мові закріпилося негативне ставлення до голландців, про що було 
згадано раніше, не залишилися осторонь й ірландці: To get somebody’ s Irish up – to 
make somebody angry (розсердити кого-небудь). За допомогою ціє фраземи англійці 
виcловили не добре ставлення до своїх сусідів – ірландців. 

Українському національному характеру властиві підвищений інтерес, цікавість і 
доброзичливість до іноземців та іноземного способу життя, культури, бачення сві-
ту. Відповідно, слова іноземний і іноземець не мають негативних конотацій, скорі-
ше, навпаки. Це слова, що збуджують інтерес і підвищену увагу, налаштовують на 
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сприйняття чогось нового, цікавого, невідомого, хоча й містять конотації недовіри й 
оборежливості, уявляючи іноземців чужими людьми, тобто, відносячи їх до категорії 
чужих. ІНОЗЕ́МЕЦЬ, мця, ч. Громадянин, підданий іншої держави, країни; чужозе-
мець, чужинець [15, т. 4, 32].

На основі історичних стосунків з представниками інших етносів, з якими най-
тісніше спілкувалися українці, – росіянами, євреями та ромами (циганами), склалися 
їхні іноетнічні стереотипні уявлення про ці етноси. Українці традиційно послуговува-
лися власними назвами цих народів – москаль (кацап), жид, циган.

Паремійні тексти на тему українських міжетнічних стереотипів, які належать до 
етнокультурних стереотипних фразем, потрапляли під перо тогочасних записувачів – 
В. Смирницького, М. Закревського, О. Марковича та інших, проте найбільший успіх 
випав на долю збірки М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (1864), 
яка посіла почесне місце серед фундаментальних праць у світовій пареміографії. 
В опублікованому Матвієм Номисом корпусі прислів’їв та приказок знаходимо безліч 
фразеологізмів про стосунки українців з різними етносами. Так, наприклад, брехли-
вість москаля займає значну тематичну ланку: Казав москаль право, та й збрехав 
браво. Москаль тоді правду скаже, як чорт молицьця стане. Бов, бов по московські 
брехні. У йому стільки віри, як у москалеві правди [18, 391].

Окрема увага приділена лайці москаля, яка була неприйнятна українському на-
родові, вихованому на інших морально-етичних принципах. Звідси і вислів «по-
московському лаять» [18, 391].

В українському фольклорі москаль зображується як винятково негативний пер-
сонаж, що має історичне та ментально-психологічне підгрунтя. Наприклад, Москаль 
не свій брат – не помилує. Од чорта одхристисся, а од москаля не одмолисся. З мос-
калем дружи, а камінь за пазухою держи. Від москаля поли вріж та тікай [18, 393]. 
Отже, навколо образу москаля як шкідливого чужинця формується стійкий комплекс 
етнокультурних стереотипів, в основі яких – прагнення до відмежування та психоло-
гічного захисту.

Ще одним іноетнічним образом в українському фольклорі є образ жида, з яким 
пов’язана низка етнокультурних стереотипів. Єврейська меншина в Україні – одна з 
найдавніших. Це й знайшло відбиток у фольклорі, де образ єврея (жида) зайняв специ-
фічне і значне місце в різних жанрах: колядках, легендах християнського змісту, вертеп-
ній драмі, думах, історичних піснях, казках і анекдотах, прислів’ях та приказках.

Етнокультурний стереотипний образ єврея – це «жид-корчмар, лихвар, визискувач 
бідного селянина». Відгомін народного гніву та образу еврея як ошуканця звучить у 
наступних фразеоформулах: Жид не сіє, не оре, а обманом живе. Жид як не обшукає, 
то навіть і не пообідає. Жид і молячи вчиться обманювати. Жида вбий – сорок гріхів 
з душі [18].

Проте українці прагнуть до об’єктивності і помічають й позитивні риси євреїв: 
Горобці в очерет, а жиди в кучки. Над жида нема кріпкого в вірі [18].

Як бачимо, культурно-символічна реконструкція етнокультурних фразеоформул 
дає змогу розкрити джерела образності, законсервовані історико-психологічні стерео-
типи негативного сприйняття євреїв, в основі яких лежать не національні чи релігійні 
протиріччя, а соціальні, пов’язані з визискуванням українського селянина.

Загальне ставлення українців до циганського народу з огляду на його нужденність 
та простоту більш пом’якшене, ніж до москалів та жидів, хоча і не позбавлене крити-
ки. Не робив жид на хліб, то й циган не буде. Крутить, як циган сонцем. Цікавий, як 
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циган до бджіл. Як циганська кобила: день біжить, а три дні лежить [18]. В осно-
ві цих етнокультурних гетеростереотипних фразеоформул можна побачити соціальне 
підґрунтя – бідний український селянин співчував бідному циганові, хоча й іноді міг 
засуджувати, висміювати, або по-доброму кепкувати.

Висновки. Ці та чимало інших стереотипів як авто-, так і гетеростереотипів, да-
ють змогу констатувати, що уявлення англійців і українців про патріотизм, їхнє став-
лення до Батьківщини, до представників інших етносів є різними. Символічні сте-
реотипи про національний характер англійців відображають стримане ставлення як 
до свого рідного, зокрема до патріотизму, так і неприховану нетерпимість до всього 
нерідного, чужого, іноземного. 

Етнокультурна символіка стереотипних уявлень українців про національний ха-
рактер характеризується такими домінантами, як відверта любов до свого, зокрема, 
до рідної землі, Батьківщини, рідного краю, емоційне вираження цих почуттів, помір-
коване ставлення до іноземців, здебільшого цікавість, хоча з окремими негативними 
конотаціями до деяких етнічних груп сусідніх народів, зумовлені соціальними факто-
рами, а не релігійними, національними чи іншими.

Перспективами подальших досліджень є експериментальна перевірка здобутих 
результатів реконструкції етнокультурних стереотипних фразеоформул і складання 
стереотипно-мовного паспорту англійців і українців.
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ГЕНЕЗА, ДЕФІНІЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ХУДОЖНЬОЇ БІОГРАФІКИ МАРТІНА ЕМІСА

У статті з’ясовано ґенезу, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біогра-
фіки Мартіна Еміса стосовно реперезентації понять «образ автора» та авторського «Я» в по-
стмодерністському тексті. Проаналізовано теорії Ю. Айхенвальда, О. Галича, Т. Ємельянової, 
Д. Карачова, Ш. О. Сент-Бева, І. Стоуна, І. Тена, Т. Черкашиної, М. Блейзінга, Г. Ніколсона та 
Л. Стречі 

Вивчення художньої біографіки Мартіна Еміса дало можливість виявити верхню і нижню 
межі спроектованих змістів щодо оптимального розуміння та інтерпретації соціального й куль-
турного контексту, розгорнутого в його творах.

Ключові слова: біографіка, ґенеза, дефініції, жанрова ідентифікація, образ автора, Мартін 
Еміс, англійська література, постмодернізм.
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Zoryana DUBRAVSKA,
Ph. D in Philology, Senior Lecturer of Practice English Department

Drohobych Ivan Franco State Pedagogical University
(Ukraine, Drohobych) Dubravskazoryana@rambler.ru

GENESIS, DEFINITIONS AND PROBLEMS OF GENRE 
IDENTIFICATION OF MARTIN AMIS’S FICTION BIOGRAPHY 

The article dwells on the genesis, defi nitions and problems of genre identifi cation of Martin Amis’s 
fi ction biography. The author plays the role of the translator, who infl uences the recipient. The image of 
the author is considered as an immediate component of the biographical and memoir prose. M. Amis uses 
duplicative confi gurations of the «self» in his descriptions. This is demonstrated in such novels as «The 
Rachel Papers» and «Money: A Suicide Note».

The theories of Yu. Aikhenvald, O. Halych, T. Iemelianova, D. Karachov. Sh. Sent-Bev, Y. Stoun, 
Y. Ten, T. Cherkashyna, M. Blasing, H. Nicolson and L. Strachey are analyzed.

The sense of fi ction biography as the totality of the documents, connected with the text of narration, 
gives the opportunity to follow the genesis of the writing of the biographical work, to reveal the sources of 
the biography of the writer and his genre identifi cation. It also helps to outline corresponding defi nitions. 
With these defi nitions the tendencies related to the literary development of the XX – XXI centuries are 
connected. This discourse is typical of postmodern writing, the great representative of which is Martin 
Amis.

Key words: biography, genesis, defi nitions, genre identifi cation, image of the author, Martin Amis, 
English literature, postmodernism.
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английского языка Дрогобычского государственного педагогического университета 
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ГЕНЕЗИС, ДЕФИНИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЖАНРОВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БИОГРАФИКИ 

МАРТИНА ЭМИСА

В статье предпринята попытка выяснить генезис, дефиниции и проблемы жанровой иден-
тификации художественной биографики Мартина Эмиса относительно репрезентации понять 
«образ автора» и авторское «Я» в постмодернистском тексте. Проанализировано теории 
Ю. Айхенвальда, О. Галыча, Т. Ємельяновой, Д. Карачова, Ш. О. Сент-Бева, І. Стоуна, І. Тена, 
Т. Черкашиной, М. Блейзинга, Г. Николсона и Л. Стречи. 

Изучение художественной биографики М. Эмиса дало возможность уточнить верхнюю и 
нижню границы спроектированных смыслов относительно понимания и интерпретации соци-
ального и культурного контекстов, развернутых М. Эмисом в его произведениях.

Ключевые слова: биографика, генеза, дефиниции, жанровая идентификация, образ автора, 
Мартин Эмис, английская литература, постмодернизм.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Осмислення художньої біографіки як сукупності доку-
ментів, пов’язаних із текстом наративу, дає можливість прослідкувати ґенезу напи-
сання біографічного твору, виявити джерела стосовно біографії письменника та його 
жанрової ідентифікації, а також окреслити відповідні дефініції. З ними пов’язані 
тенденції, що й були примітними для літературного розвитку на зламі ХХ – початку 
ХХІ ст. Цей самоцінний дискурс характерний для постмодерністського письма, ак-
тивним виразником якого був М. Еміс.

Вдаючись до прийомів розрізненого дискурсу, він творив основу для реально очі-
куваної ситуативної зустрічі з читачем його художньої біографіки, що потверджуєть-
ся такими персонажами, як Чарльз Хайвей («Записки про Рейчел» [13]), Джон Селф 
(«Гроші: записка самогубця» [12]). Цим виокремлюється самоідентичність суб’єкта, 
що примітна для спогадового письма (щоденники, біографічні й мемуарні твори, за-
писники, епістолярні тексти). Вони позначені різними типами цього дискурсу (фік-
ційний, документальний, автобіографічний, есеїстичний (Р. Нич), що творять спе-
цифіку розгортання текстової структури з урахуванням автоінтерпретації, жанрову 
проблематику творів М. Еміса та поетику його ідіостилю. 

Аналіз досліджень. Наявні терміни на означення творів художньо-біографіч-
ної прози свідчать про розмаїтість її самобутності. Цей факт неодноразово підкрес-
лювався в працях багатьох дослідників (С. Аверинцев, М. Бахтін, О. Валевський, 
Л. Гінзбург, І. Зимомря, Г. Колесник, Г. Померанцева, Т. Потніцева, В. Чишко; Б. Ной-
ман, Ш.-О. Сент-Бев, M. Блейзінг, Ж. Гюсдорф, Ф. Лежен, Дж. Олні). Ідеться про 
такі дефініційні спектри, як біографія, художня біографія, белетристична біографія 
(Ф. Наркир’єр, С. Павличко, І. Ходорківський); романізована біографія, біографіч-
ний жанр та документально-біографічний жанр (О. Гладков, В. Жданов, Я. Кумок); 
історико-революційна проза (Д. Деркач, І. Скачков); історико-біографічні твори, до-
кументально-художні твори, художні документально-біографічні твори, художньо-
біографічні твори, біографема (у сенсі «біографічний факт»), біографічна лакуна (на 
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позначення недосліджених або маловивчених фактів з життя головного героя), біогра-
фічна мозаїка (розпорошення розрізнених біографічних фактів на сторінках вигаданої 
романізованої історії (М. Моклиця, М. Федунь, Т. Черкашина). Масив біографічної й 
мемуарної прози, що проектується на дослідження творчості М. Еміса, розглядається 
крізь призму культурно-історичного контексту. Що ж до англійської літератури, то 
в ХХ ст. розквіт художньої біографії і біографічного роману пов’язаний передусім з 
творчістю Літтона Стречі, Вірджинії Вулф та Мартіна Еміса. 

Мета статті – з’ясувати жанрову ґенезу, дефініції та функціонування стильової 
манери Мартіна Еміса стосовно реперезентації понять «образ автора» та авторського 
«Я» в постмодерністському тексті.

Виклад основного матеріалу. Питання вивчення самоідентичності автора як 
суб’єкта викристалізувалося на тлі системного бачення сутності літературного про-
цесу в історичному розвитку. Це зумовлено конкретною суспільною ситуацією, що 
склалася на рівні пізнання та освоєння художньої дійсності в умовах нових викликів 
упродовж першої третини ХХІ ст., коли певним чином знівелювалося право людини 
на вибір вільного саморозкриття її природного єства. Цим пояснюємо інтерес бага-
тьох дослідників до розширення простору літературознавчого аналізу. Завдяки йому 
втягнуті у сферу словесної науки такі твори, які залишалися за її межами, зокрема 
– щоденники, біографії, мемуари, автобіографії, нотатки, листи, хроніки. За остан-
ні десятиліття біографічна художня література збагатилася численними жанровими 
різновидами та модифікаціями. Поділяємо думку Тетяни Черкашиної про те, що» все 
частіше автори починають відходити від загальноприйнятих норм і канонів побудови 
художньо-біографічного твору, основними серед яких є зображення образу видатної 
особи, високохудожність оповіді, опора на справжні документи та факти, безпри-
страсність біографа, глибоке занурення у психологію головного героя й таке інше; та 
звертати свою увагу на альтернативні й фіктивні життєписи, в яких органічно пере-
плелися правда та вимисел» [11, 5]. 

У науковому вжитку застосовуються численні визначення художньо-біографічної 
прози – біографія, біографічна проза, художня біографія, белетристична біографія 
(Ф. Наркир’єр, С. Павличко, І. Ходорківський), романізована біографія, біографічний 
жанр та документально-біографічний жанр (О. Гладков, В. Жданов, Я. Кумок), іс-
торико-революційна проза (Д. Деркач, І. Скачков), історико-біографічні твори, доку-
ментально-художні твори, художні документально-біографічні твори, художньо-біо-
графічні твори, біографема (у значенні «біографічний факт»), біографічна лакуна (на 
позначення недосліджених або маловивчених фактів з життя головного героя), біо-
графічна мозаїка (тобто розпорошення розрізнених біографічних фактів на сторінках 
вигаданої романізованої історії) (Т. Черкашина [10 – 11]) та ін. 

Поняття «документально-художня проза» (похідним виступає поняття «художні 
документально-біографічні твори») використовується, за словами О. Галича, комп-
лексний термін, «що базується на реальних історичних документах і фактах й охо-
плює три найважливіших напрямки: мемуаристику, художню біографію та художню 
публіцистику» [2, 20]. 

Окреслення специфічних рис та властивостей біографії як художнього відтворен-
ня життєпису конкретної особистості, без сумніву, демонструє оперування задоку-
ментованими фактами. У цьому аспекті характерні праці таких учених, як С. Аве-
ринцев, О. Астаф’єв, М. Бахтін, М. Блейзінг, О. Валевський, О. Галич, Л. Гінзбург, 
Ж. Гюсдорф, Г. Колесник, Ф. Лежен, Б. Нойман, Дж. Олні, Г. Померанцева, Т. По-
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тницева, Ш.-О. Сент-Бев, Т. Черкашина, В. Чишко. Примітним є дослідження «Біо-
графічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України» В. Чишка. За 
спостереженнями автора, теоретичне вивчення художньо-біографічної прози як доку-
менталістики активно розпочалося в ХІХ ст. Цей процес пов’язується передусім з іме-
нами Д. Стенфілда та Ш.-О. Сент-Бева. Французькому літературознавцеві належить 
первинне введення до обігу сполуки «біографічний метод» [7].

Свої основні теоретичні положення «біографічного методу» Ш.-О. Сент-Бев на-
очно проілюстрував у критичних нарисах «Літературні портрети» (1844 – 1862) [6]. 
Тут поглиблена думка про формування творчої особистості митця, а також його твору, 
написання якого відбувається під впливом генеалогії, літературного оточення. Йдеть-
ся про «політичний або літературно-критичний центр, на тлі якого сформувався та-
лант» конкретного носія художньо-біографічної прози [5, 44]. Ш.-О. Сент-Бев розро-
бив власну модель побудови біографічного твору, що охоплював сім основних етапів: 
характеристика родинного кола, виховання та освіта, опис суспільного оточення, ана-
ліз становлення й занепаду таланту, детальний опис побуту, визнання сучасниками, 
наявність послідовників та ставлення до зображуваної особистості нащадків.

«Праці Д. Стенфілда та Ш.-О. Сент-Бева, за словами Тетяни Черкашиної, стали 
першими теоретичними роботами, що стосувалися художньо-біографічної прози, 
вони заклали методологічні основи написання та вивчення біографій відомих осіб і 
дали поштовх до подальшого розвитку теорії художньої біографії» [11, 8]. Теоретичні 
міркування названих вчених викликали широкий розголос. Серед їхніх послідовників 
значаться І. А. Тен (1828 – 1893), Г. М. Брандес (1842 – 1927), Г. Лансон (1857 – 1934), 
Ю. Айхенвальд (1872 – 1928).

Заслуговують на увагу спостереження Тетяни Ємельянової [3] про виміри інтер-
претації життєвих подій у світлі тверджень І. А. Тена, Г. М. Брандеса, Г. Лансона. 
Вони перетинаються в різних площинах, коли «мистецькі твори виникають і зника-
ють разом з певними течіями у сфері мислення та звичаїв, з якими вони пов’язані» 
[9, 6]. 

Портретно-біографічний метод Г. Брандеса передбачає залучення історико-куль-
турних фактів як основи психобіографічної конструкції письменника. В його осмис-
ленні література – це не книги, а живі люди, не твори, а їхні автори. 

Г. Лансон тлумачить сутність культури епохи, поєднуючи з аналізом змістових 
структур, стильових ознак, а також з біографічними та бібліографічними коментаря-
ми. На підставі конкретних даних він робив підступи до цілісного сприйняття особис-
тості, творчості конкретного автора, поєднуючи документальність, насиченість фак-
тичним матеріалом з індивідуальними характеристиками. Натомість, Ю. Айхенвальд 
фіксував важливість «іманентної критики», зважаючи на закономірність літературних 
явищ та місце автора як джерела смислу в літературному процесі [3].

Визначальні підвалини української біографіки заклав М. Ковалинський працею 
«Життя Григорія Сковороди» (1794). Стосовно психологічного типу письменника як 
творця, то доцільно виокремити об’єктивні спостереження М. Костомарова, М. Пе-
трова та, у першу чергу, І. Франка.

В англомовному культурному просторі біографіка набула сталої традиції. Поши-
рення цієї традиції з огляду на творення художньої біографії, а водночас і біографіч-
ного роману в англійській літературі ХХ ст. пов’язаний передовсім з іменами Літтона 
Стречі (1880 – 1932) та Вірджинії Вулф (1882 – 1941). Так, автор студії «Відомі ві-
кторіанці» («Eminent Vicorians», 1918) [16] відіграв суттєву роль у реформуванні ху-
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дожньої біографіки та її жанрових засад. Доречно підкреслити, що Д. Карачов у статті 
«Розвиток вікторіанської біографії» зазначає: головною заслугою Л. Стречі «є те, що 
він зробив біографію художньою літературою, підкреслив важливість психологічного 
початку в зображенні життя героя та зміг перебороти обмеженість вікторіанської біо-
графії, вказавши нові шляхи розвитку та можливості жанру» [4, 89].

До розвитку документальної біографії як жанру активно спричинився Г. Нікол-
сон, перу якого належить праця «Розвиток англійської біографії» (The Development of 
English Biography) [15]. За його оцінкою, «чиста біографія» містить в собі три крите-
рії – істину, індивідуальність, мистецтво. 

Зважаючи на ґенезу, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої 
біографіки, то особливу позицію засвідчив А. Моруа у праці «Аспекти біографії» 
(«Aspects de la biographie», 1928) [14]. Вона складається з шести розділів: «Сучасна 
біографія», «Автобіографія», «Біографія як засіб вираження», «Біографія й роман», 
«Біографія як наука» та «Біографія як мистецтво». Тут широко закроєний розгляд ви-
значальних рис нової якості біографії, для якої примітний пошук правди, суб’єктивне 
ставлення біографа, дидактичне спрямування зразка художньої біографіки. Сюди ж 
належать, за спостереженнями Тетяни Черкашиної, також «всебічне дослідження 
особистості головного героя, включаючи глибокий психологічний аналіз, намагання 
зобразити складність та багатоманітність людської особистості, критичне відношення 
до документа, наявність у творі авторської здогадки, естетика та домислу, зображення 
життєпису головного героя на основі суворо хронологічного розташування біографіч-
ного матеріалу тощо» [11, 10–11].

Реалізувати зображення образу автора персонажа сприяє психобіографія, що по-
єднує «біографічний метод» Ш.-О. Сент-Бева та психоаналіз З. Фройда. До того ж 
творець «Біографічної повісті» І. Стоун (1903 – 1989) розробив низку правил [8]: їхня 
сутність полягає у членуванні засад. Стосовно першого правила, то історію не слід 
розглядати як служанку, оскільки історія є володарем. Автор біографічної повісті, 
згідно другого правила, покликаний бути дослідником, оскільки існує засада: «якщо 
автор не знає в дев’ять разів більше за те, що він пише, надруковане буде виглядати 
бідно: бо саме ті вісім дев’ятих, які він не відкриває, саме вони дають можливість 
створити ціле, насичують сторінки необхідним ароматом, саме тим неповторним аро-
матом, який змушує читача почувати себе вільно та легко» [8, 337].

У відповідності до третього правила ставиться вимога: «автор біографічних по-
вістей має бути твердо переконаний: правда – рано чи пізно – відкриється. Отже, 
коли він знайде три різноманітні версії щодо однієї й тієї ж події […], мусить конче 
вірити: продовжуючи пошуки, він знайде й четверту, підкріплену достовірними доку-
ментами». Четверте правило фіксує норму: «оскільки автор більше часу проводитиме 
з книгою, він повинен любити її, «він має глибоко увірувати в те, що «спочатку була 
Книга». Автор має панівне становище над біографікою, що і стверджується у п’ятому 
правилі. У шостому правилі співвідноситься час і простір; одне слово, читач підвлад-
ний обчисленню, що охоплює дієвість, яка розігрується в актах драми. 

Представники постмодерністського письменства, зокрема М. Еміс, забезпечували 
таку сподівану комунікативну ситуацію стосовно біографіки в англомовному літера-
турному просторі. Біографія стала відповідним носієм згаданої ситуації завдяки сте-
тикату, монтажу та розрізненому художньо-документальному дискурсу. 

Висновки. Осмислення художньої біографіки як сукупності документів, 
пов’язаних із текстом наративу, дає можливість прослідкувати ґенезу написання біо-
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графічного твору, виявити джерела стосовно біографії письменника та його жанрової 
ідентифікації, а також окреслити відповідні дефініції. З ними пов’язані тенденції, що 
й були примітними для літературного розвитку на зламі ХХ – початку ХХІ ст. Цей 
самоцінний дискурс характерний для постмодерністського письма, активним вираз-
ником якого був М. Еміс.
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Постановка проблеми. В українському письменстві, що розвивається в органічно-
му взаємозв’язку з художніми досягненнями представників споріднених і неспорідне-
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них літератур, окреме місце належить тим авторам, які відстоюють традиційні підходи 
до зображення дійсності. Йдеться передусім про творців слова, які прагнуть задоволь-
нити потребу «звичайного» читача, щоб замислитись над сутністю життя й водночас 
створити підґрунтя для власного творчого імпульсу з проекцією на реципієнта. 

З-поміж багатьох знаних репрезентантів сучасної української літератури (Ю. Ан-
друхович, С. Жадан, Л. Дереш, Д. Кешеля, П. Ходанич, В. Греба, М. Рошко, В. Федини-
шинець, В. Шкіря) виокремлю Андрія Дурунду. У своїй розмаїтій творчості він свідомо 
утримується від реконструкції структури оповіді, що має типову зав’язку, динаміку дії 
та кульмінацію. Для нього важливо, щоб література не відходила від запитів й очікувань 
широкого читацького загалу. Одне слово, Андрій Дурунда не з тих майстрів пера, які 
стан ізоляції від аудиторії сприймають на рівні підтвердження значущості свого до-
робку. Радше навпаки. Так, письменник постійно націлений на передбачення обрисів 
«горизонту сподівань» (Г.-Р. Яусс) з боку реципієнта.

Аналіз досліджень. Творчий доробок Андрія Дурунди здобув високу оцінку у пра-
цях Петра Скунця, Петра Угляренка, Івана Яцканина, Михайла Ряшка, Василя Попа, 
Миколи Зимомрі, Івана Хланти, Василя Густі, Омеляна Довганича, Галини Зварич, Іллі 
Заячука, Михайла Носи, Василя Маровді, Василя Пилипчинця. Проте питання жанро-
во-стильових особливостей малої прози письменника, у тім числі характерні риси сти-
лю, мови та тематики, залишається недостатньо дослідженим.

Мета статті – висвітлити питання творчої об’єктивізації особистісного «Я» у малій 
прозі Андрія Дурунди.

Виклад основного матеріалу. Андрій Дурунда народився 5 листопада 1956 року 
у багатодітній сім’ї Ілька та Марії (в дівоцтві – Бушко; 1919 – 2013) Дурундів. Його 
дитинство минуло у верховинському селі Рекіти, що на Міжгірщині. Тут, звісно, по-
при красу карпатських краєвидів, панувала скрута. Відтак, як і його старша сестра Єва, 
Андрій Дурунда був змушений від семилітнього віку наймитувати чотири роки. Цей 
період ліг згодом в основу повісті в новелах з метафоричною назвою «Сльозинка на 
зеленім листку» [3]. Її знаки: зелений листок символізує безрадісне дитинство, а сльо-
зинка – наймитування. У десятилітньому віці йому судилося стати сиротою: 1966 року 
помер батько Ілько Дурунда (1911 – 1966).

В інтерв’ю з автором цих рядків митець поділився спогадом матері про подію, що 
символічно окреслює сутність його покликання: у Новоселицькій дільничній лікарні 
медсестра вклала між пальчики немовлятка шматочок паперу, бажаючи йому щасли-
вої творчої долі. І це побажання стало для Андрія Дурунди пророчим: уже у п’ятому 
класі він розпочав описувати реалії життя людей в Карпатах, де, за його словами, 
«легко дихати та тяжко жити». Свої замальовки він надсилав у газети «Радянська Вер-
ховина» (нині – «Верховина»), «Молодь Закарпаття», «Закарпатська правда», «Зір-
ка», «Юний ленінець», журнал «Піонерія». Проте знакова подія для Андрія Дурунди 
трапилася 1971 року, коли у часописі «Зірка» з’явилася його розповідь про маму-
страдницю Марію. Власне, тоді він уперше відчув, якою потужною силою наділене 
публічне слово. Перша ж публікація його літературного твору датована 24 вересня 
1970 року: в обласній газеті «Закарпатська правда» побачив світ вірш «Струни осе-
ні» семикласника Голятинської середньої школи. У цьому зв’язку примітний факт: на 
момент закінчення школи у доробку Андрія Дурунди було вже понад три сотні дру-
кованих праць у газетах, журналах, збірниках і книжках. Звідси – прагнення посту-
пити на факультет журналістики Львівського університету. Однак, як призер обласної 
олімпіади з української літератури, він отримав пропозицію вступати на філологічний 
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факультет Ужгородського університету. Відтак, від 1974 року Андрій Дурунда поєд-
нав свою долю з містом над Ужем.

Рідним для Андрія Дурунди став Ужгород. Завдяки світлим людям, яким не були 
байдужі творчі пошуки молодого літератора. З-поміж них він особливо виокремлює 
постать Василя Попа (1933 – 2008), відомого культурно-освітнього діяча Закарпаття. 
Упорядник книжки «Закарпатські новели» (1959), який в Ужгородському університеті 
на громадських засадах керував літературною студією імені Юрія Гойди, запримітив і 
творчі поривання Андрія Дурунди.

Примітний факт: Василь Поп сприяв становленню цілої плеяди закарпатських ху-
дожників слова й літературознавців, у тім числі лауреатів Шевченківської премії Дми-
тра Креміня, Петра Мідянки, а також Дмитра Кешелі, Володимира Фединишинця, Ва-
силя Густі, Христини Керити, Василя Кузана, Михайла Рошка, Тетяни Ліхтей, Мар’яни 
Нейметі. Відрадно, що у видавництві «Карпати» світ побачила перша збірка новел та 
оповідань «Не карай самотністю» (1988) Андрія Дурунди саме зі вступним словом Ва-
силя Попа [5, 21]. До того ж, редактором видання був Дмитро Федака, в упорядкуванні 
якого вийшло друком чимало книжок знаних закарпатських письменників. Що ж до 
змістового наповнення передмови Василя Попа, то відзначу наступні слова літературоз-
навця: «Пошуки прозаїка багатообіцяючі. Вони спрямовані на розкриття особливостей 
художніх моделей світобачення Андрія Дурунди. Його художні оповідання позначені 
живими рисами реальної дійсності. Націленість автора на зображення народного по-
буту, морально-етичних сфер, безпосередність оповіді не залишають нас байдужими» 
[1, 6].

Знаковою видається творча взаємодія Андрія Дурунди з Василем Густі, якому су-
дилося очолювати Закарпатську обласну організації Національної спілки письменників 
України (2001 – 2005; 2012 – й понині). Ось як згадує письменник обставини зустрічі, 
що припала на 1979 рік: «Після закінчення філологічного факультету я отримав ске-
рування на роботу у Дніпропетровську область. Вчителювати. Незадовго до цього у 
Миколаївську область відправили Дмитра Креміня, з яким я мешкав в одному блоці 
гуртожитку на вулиці Північній в Ужгороді. Зрештою, й інших земляків-закарпатців 
відправляли подалі від отчої Срібної Землі. Я ж хотів працювати журналістом. Це була 
мрія мого дитинства. Зусиллями Василя Густі, який знав, що мене вабить творча робо-
та, Закарпатський обком комсомолу дав мені клопотання для київських можновладців, 
аби я отримав відкріплення з подальшим працевлаштуванням у газету «Молодь Закар-
паття». З цим та іншими документами я поїхав до Києва, де на першій же аудієнції 
виконуючий обов’язки міністра освіти України порвав мої папери зі словами: «Підете 
працювати туди, куди Вас послала партія і уряд». Загалом я тричі мав розмову з «не-
зламним» чиновником. Переконала ж його, мабуть, моя відчайдушність і рішучість 
займатися улюбленою справою. Зрештою, я отримав рятівне відкріплення й розпочав 
працювати в газеті «Молодь Закарпаття». Втім, з новим редактором видання, який праг-
нув бачити у штаті передусім журналістів, а не випускників філфаку, віднайти спільну 
мову було непросто…».

Художні вкраплення про ці перипетії присутні в багатьох зразках малої прози Ан-
дрія Дурунди [4, 521]. Власне, йдеться про самобутню творчу об’єктивізацію свого 
особистісного «Я», коли автор втілює себе в образах зовнішнього світу. Пізнання його 
доробку дає читачеві змогу простежити чи не увесь життєвий шлях митця. Так, йому 
довелося працювати державним службовцем на різних посадах: інструктором Закар-
патського обласного виконкому (1984 – 1988), відповідальним секретарем Закарпат-
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ської організації Національної спілки журналістів України (1988 – 1995), керівником 
прес-центру Карпатської регіональної митниці (1996 – 2001), головним консультантом 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Так, безумовно, у творах Андрія Дурунди природно діють характерні персонажі-
чиновники. У цьому зв’язку доцільно згадати роман «Сльози Святої Марії» (1999) [2], 
в якому автор реалістично змалював діяльність можновладців радянської доби. Ідей-
но-змістову сутність цього прозового полотна влучно розкрив видатний український 
поет Петро Скунць (1942 – 2007) у вступному слові «І ніякий він не герой – герой 
твору»: «Про малу людину, що не втратила душу серед надутої партійно-радянської 
мілкоти, котра вдає, що вершить народну долю, – про це й написав свій твір Андрій 
Дурунда. І ще – про душу, котра силкується не піддатися тій задушливій атмосфе-
рі…» [8, 7].

Доробок Андрія Дурунди охоплює різножанрові тексти. Крім згаданих творів, перу 
лауреата міжнародної літературної премії ім. Б. Лепкого та Закарпатської обласної лі-
тературної премії імені Федора Потушняка належать повісті «Невидимі пута» (1993), 
«Вікторія регія» (2011), роман «Дерево на вітрах» (2005, 2011), нариси «Замах на Пага-
ніні» (2002), збірка малої прози «Сім янголів затрубили…» (2013), а також художньо-
документальні оповіді під узагальненим заголовком «Роде наш красний».

Відрадний факт: у 2016 році Андрій Дурунда має намір запропонувати увазі чи-
тацької аудиторії нову книжку «Укус чорної мамби». Мені судилося отримати рукопис 
праці, що увібрала в себе вибрані твори малої епічної форми. У цій збірці Андрій Ду-
рунда репрезентує п’ятдесят шість текстів. Чотирнадцять з них об’єднано в окремому 
розділі «Дитячий куточок». Вони датовані різними роками, охоплюючи часовий відрі-
зок від 1994 до 2015 рр. Звісно, упродовж такого тривалого періоду свою дикцію у твор-
чість письменника вносили розмаїті настроєві відтінки. Допитливий читач відшукає у 
книжці прозові замальовки, серед яких зустрічаються і філософсько-осмислені («Ко-
рольков», «Коли свої з’їдають…», «Жахливо і страшно», «Бідна душа без гроша…», 
«Щастя», «Нездійсненна мрія», «Гіппократка», «Усе в нормі», «Крихтинку з народного 
добра...», «Революція»), і гумористичні («Перша ластівка», «Як лейтенант доповідав 
генерал-полковнику…», «Москвичі за кордоном», «Ящик комунізму», «Нечиста» сила), 
і лірично-патетичні («А на чужині – тужливо…», «Знав би, де впадеш…»), і носталь-
гічні («Мрія крильцями махає...»), і глибоко особистісні («Я-ак?..», «Сліди на снігу», 
«Казка осінньої гори») тексти. Рецензована книжка має внутрішню цілісність. Вона зу-
мовлена логікою вибору художнього матеріалу. 

У більшості з названих «замальовок» зримо проступає настрій письменника, спо-
вненого болем, переживанням за те, що повсюди має місце хиткість людських ціннос-
тей. Водночас оповідання написані легким пером. Воно виказує пристрасть, бажання 
автора зацікавити читача конкретикою епічних творів малої форми. Вони правдиво 
передають буття простих людей на тлі вічних істин: добра й кривди, шляхетності й 
ницості, життя й смерті. І це не дивує; хто добре знає Андрія Дурунду не від учора, той 
свідчить. Так, ще в 2000 році у передмові до літературного портрета «Андрій Дурунда. 
Слово в сльозі», написаного Михайлом Ряшком, Микола Зимомря справедливо наголо-
шує: «Його художнє слово містке, що для мене, його краянина, означає: він – особис-
тість зі своїми масштабами, долею, а ще – думками про людські долі. Останні бувають 
маленькі й великі, однак, для нього вони завжди неподільні. Адже біда, якщо вона вже 
є, то мілини не знає. Захопить покривдженого до свого нурту, а по якійсь миттєвості 
накриє піною виру…» [7, 5].
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Екзотичне звучання назви нової книжки Андрія Дурунди може ввести потенційного 
реципієнта в оману, якщо б програмувати його очікування на пізнання незвичайних і 
дивовижних вимірів навколишнього світу. На сприйняття «чужорідного» простору на-
лаштовує образ чорної мамби з далекої Африки – найшвидшої змії на землі й власниці 
небезпечної отрути. Сенс авторського прийому розкривається після прочитання одно-
йменної оповідки. З проекцією на її змістове наповнення назва збірки «Укус чорної 
мамби» набуває особливого значення. Йдеться про узагальнену метафору мерзенних 
і підлих учинків – ницих проявів, закладених у природу, ні, не кожної людини. У свою 
чергу, зустріч з підлістю завжди окреслює злам у долі героїв Андрія Дурунди, вимага-
ючи від них прийняття морального вибору.

Усі тексти збірки «Укус чорної мамби» – тією чи іншою мірою – висвітлюють реа-
лії життя в мальовничому українському краї, який – з легкої руки Василя Пачовського 
(1878 – 1942) – знаний, власне, як Срібна Земля. Подані в книжці оповідки – це сконден-
совані спостереження автора з досвідченим оком. Реалії вихоплені з калейдоскопу си-
туацій, що трапилися з митцем як свідком або ж з його земляками-закарпатцями. Коли? 
Переважно тоді, коли «на повні груди ще дихала радянська влада» («Мрія крильцями 
махає...»). Крім цього, Андрій Дурунда вміло увиразнив свідчення нинішньої доби. 
У цьому сенсі твори нерідко нагадують критичні репортажі та викривальні журналіст-
ські розслідування, що постають перед реципієнтом у вигляді звіту «очима очевидця». 
Через це може виникати враження фрагментарності, незавершеності, недомовленості. 
З іншого боку, такий хід зумовлений свідомою реалізацією мистецької стратегії Андрія 
Дурунди. Остання покликана привернути увагу читача до найбільш істотних меседжів 
його оповідань. Крім того, незважаючи на такий «побіжний погляд», кожний ключовий 
художній образ з-під пера письменника виписаний майстерно й переконливо. На досяг-
нення цього ефекту спрямована й мовна картина творів, що підкреслює самобутність 
індивідуального бачення дійсності Андрієм Дурундою. Воно наскрізь пов’язане з рід-
нокраєм, носіями його звичаїв і традицій.

Виняткової літературної виразності оповідкам Андрія Дурунди надає використання 
численних прислів’їв і приказок. Ці ритмізовані вислови характеризують взаємозв’язок 
зовнішності й внутрішнього світу героїв книжки «Укус чорної мамби». Ось – ілюстра-
ції: «Такому була б змога – обмане й Бога» («Коли свої з’їдають»); «Чужий край – твоє 
пекло, а не рай», «Чужина – не рідна сторона» («А на чужині – тужливо…»); «Краса й 
жорстокість поруч ідуть» («Бідна душа без гроша…»); «Чужа радість в тугість» («Щас-
тя»), «Де в хліві корова – діти ситі й здорові» («Три корови»), «Серце – не камінь: як 
трісне, то – амінь», «Дай, що треба, кому треба – будеш мати все, що треба», «Знає й 
баба стара: нич не робиться без хабара»(«Серце – не камінь»), «Кидь доброї напитися 
води – не треба їди» («Усе в нормі»), «Є челядник, який є, а помре – жаль бере» («Мов-
чати або хороше казати»), «Без водиці в’яне цвіт, без роботи – пустий світ»; «Дерево 
честують за те, як родить, а челядника – як робить» («Укус чорної мамби»), «Смерть не 
трубить, коли губить» («Я прийду за тобою…»). «Творчість А. Дурунди, – стверджує 
М. Зимомря, – націлена на утвердження морально-етичних засад, критеріїв совісті, чес-
ті, добра, звернена до фольклору Закарпаття» [6, 549]. На рівні оригінальних вкраплень 
у сюжетну лінію прислів’я та приказки, власне, як сконцентроване втілення народної 
мудрості, творять підґрунтя кодексу поведінки дійових осіб текстів малої епічної форми 
Андрія Дурунди.

Висновки. На порозі свого Ювілею Андрій Дурунда зізнається: «З висоти свого 
шістдесятиріччя з сумом дивлюся на те, що зроблено, і з особливою – просто пекучою 
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– прикрістю на те, що не зроблено, що міг написати, створити, що в задумах, на пре-
великий жаль, так і вмре…». Та радо зауважу: твори Андрія Дурунди зі збірки «Укус 
чорної мамби» позначені майстерним поєднанням філософських роздумів, промовис-
тих публіцистичних оцінок, ліричних замальовок. Без сумніву, вона належить до тих 
книжкових позицій, які варто рекомендувати читачеві. А Ювіляру бажаю нових твор-
чих звершень і животворних задумів.
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POETICAL FEATURES OF UKRAINIAN ROMANTICS WORK 
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The article examines the essence of the typology measuring and poetical features of Ukrainian 
romantics work in the comparative cut of European literatures, through the prism of M. Markevych’s work, 
for the deeper understanding of general conformities to development law of European and Ukrainian 
national literary systems. The comparative-typological analysis of poetic hoaxes and pastiches in the 
various genres texts (the ballad, the song, the poem) of the Romantic era in the works of M. Markevych, and 
L. Borovykovs’kyi, A. Metlyns’kyi, T. Shevchenko is made. By the help of comparative-genealogic analysis of 
this genre samples we investigated different combining patterns of folk and literary song traditions.
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У статті досліджено сутність типологічних вимірів та поетикальних особливостей твор-
чості українських романтиків у компаративному зрізі слов’янських літератур, крізь призму твор-
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Problem stating. Romanticism as literary direction is characterized by typology unity 
[6, 249]. At the same time writing originality of that or other people shows up distinctly in 
it. Inturn, each of national invariants has both general conceptualand specifi c lines. They are 
predefi ned by social and political, cultural andhistorical factors. Consequently romanticism, 
from one side, activated copulas between the family and unfamily literary systems, and from 
other, underlined originality of representatives’ spiritual competitions. The article presents an 
attempt to analyze the system of literary relationships of M. Markevych’s creativity with the 
artistic achievements of national literary systems related and unrelated people in the cultural 
and historical context of the Romantic era, the problem of Ukrainian Byronism is developed 
as a specifi c literary phenomenon, the identity perception is found of the Ukraine’s image in 
the M. Markevych’s and A. Mickiewicz’s heritage. 

Analysis of the research. In the research the comparative-typological analysis of 
poetic hoaxes and pastiches in the various genres texts (the ballad, the song, the poem) of 
the Romantic era in the works of M. Markevych, and L. Borovykovs’kyi, A. Metlyns’kyi, 
T. Shevchenko is made. The reception forms of the Ivan Mazepa’s image is revealed in 
literary-documentary essays «The History of Malorosia» by M. Markevych and in the works 
«Mazeppa» by G. Byron, «Mazeppa» by V. Hugo, «Voinarovskyi» by K. Ryleev, «Poltava» by 
A. Pushkin, «Mazeppa» by B. Lepkyj, «The History of Russy» by H. Konis’kyj. Typological 
similarities and differences are considered in the collections of poems «Ukrainian melodies» 
by M. Markevych and «Irish Melodies» by T. Moore, the meaningful characteristics of creative 
perception and transformation of images and motifs in the F. Schiller’s and M. Markevych’s 
works are interpreted. It is analyzed the national identity of H. Heine and M. Markevych folk 
romanticism.

The purpose of the article. By the help of comparative-genealogic analysis of this genre 
samples we would like to investigate different combining patterns of folk and literary song 
traditions. Some, such as the inclusion of folk-song poetics in elegy or song are typologically 
similar. However, song-elegies are unique in Ukrainian romanticism. 

Presenting main material. Western European and Ukrainian romantic poets depicted 
ballads, legends, tales and superstitions subjects by song motives. They focused their attention 
not only on actions, but on feelings and emotions. In their romantic songs there are the 
analogy of thinkings about life, faith, hope, creativity, nature. The romantic concept of nature 
dominates in landscape-romantic songs of Western Europe poets and in Ukrainian – folk 
concept of human interaction with nature. M. Markevych’s creativity originality is expressed 
by this factor. The specifi c features of national cultures and individual-authors writing 
features led to the art models differences’ establishment, which provided the originality of 
T. Moore’s, H. Heine’s, F. Schiller’s, A. Mickiewicz’s, A. Metlynskyi’s, L. Borovykovskyi’s 
and M. Markevych’s folk poetry. Typological similarities in the Western European and 
Ukrainian romantic poetry suggest a common vector evolution of literary events in the fi rst 
half of the nineteenth century. An attempt was made in the thesis to identify the typological 
proximity principles of M. Markevycz’s works with the European Romantics’ texts and to fi nd 
their distinctive features.

This paradigm is illustrated by M. Markevych’s life course and work. He studied in 
Petersburg, where chummed in with the decembrist literary set, in Moscow he studied music 
for the known Irish composer John Fild (1782/1837), wrote some poetry in Russian language, 
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translated F. Schiller and G. Byron. At the same time he was impressd by K. Ryleev’s poetries, 
sanctifi ed to the liberation fi ght of Ukraine. In this context it follows to mark: original artistic 
and scientifi c work of M. Markevych is saturated with a patriotic spirit. He is directed to on 
Ukraine history research and maintenance of national folklore properties in romantic. The 
Ukrainian romanticism’s organizing constant, that provided a synthesis and correlation of 
all his constituentsand fl ows and determined main ideological-aesthetic maintenance, is a 
comprehension of past people with aprojection on understanding of their modern and future. 

An idea of nationality is qualifi catory conception of romantic historical method. In 
this connection it is appeared 1842 – 1843 literary-documentary essays M. Markevych’s 
«History of Malorosija», that built on national basis, became a ponderable event in Ukrainian 
historiography and literature. Five volume texts are folded artistically by the skilful and 
documentarily validifi ed recital of Ukraine history. On the basis of the described documents 
M. Markevych tries to fi nd reasons of heroic and at the sametime Ukraine’s tragic history. 
Thus he complements this exposition general remarks, ethic sentences, lyric retreats and 
psychological refl ections. This historical work is characterized by an emotional, colourful 
language with numerous authorial disseminations and estimations. In Central and Western 
Europe national literatures a romantic hero that is in the nature destroyedunity atmosphere and 
culture fi nds out divide in feelings, individualism and «world sorrow». But romantic hero in 
Ukrainian literature works, in particular M. Markevych’s,operates in complete harmony with 
nature. He throws in the personal lot with the nation fate, country, with a fi ght for national 
independence. In turn, «world sorrow» becomes a national melancholy after the past and 
independence of Ukraine.

The comparative study specifi c of genres, styles,traditional characters and plots requires 
cross theoretical, comparative -historical and comparable illumination, that appear the basic 
methodological components of this work. Experience of comparative study evolutional 
development convinces, that universal methodology does not exist. However, there are 
general principles and methodological strategies on that modern comparative research 
can be based. It is work experiences in select industry, that does not deny confession of 
methodological pluralism and abandonment from shorting in narrow specialization in behalf 
on interdisciplinary approach, practically unlimited contextual and cultural studies [2, 389]. In 
modern researches, the separate stages of developmentof romanticism, works stylish features 
of this period, are analysed in that, a next fact is argued underlined: romanticism as intellectual 
motion was not exceptionally literary direction. For example, on Slavic one it is expedient to 
interpret at the level of national ideology, it is possible better to grasp the meaning due to that, 
national mentality history, and also clearly to comprehend the anthropological value of the 
newest culture and her sources [3, 11].

New romantic impulses got, in particular, in Ukraine benefi cial soil and infl uenced on 
the origin of new national consciousness. They put a beginning to the processes that became 
motive force of the romantic literary phenomena and changes [1, 9]. The social and political 
phenomena, displays of consciousness, cultural and national processes, the Ukrainian historical 
past originality, found the refl ection in hero -еpic work of people and cossackchronicles. 
They had an infl uence not only on forming of Ukrainian romanticism qualifi catory lines 
but also on creation of consonant reasons in Ukrainian, Russian, Polish literatures in this 
period. Becoming of national literature – one of qualifi catory constituents of every people 
development. A substantial value for this process estimation has the specifi ed comprehension 
of creative achievements him signrepresentatives within the limits of certain epoch. In to good 
of romanticism a ponderable contribution to enriching of dialogue berween the Ukrainian 
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writing and other national literatures belongs to M. Markevych. An address to history and her 
mythmaking promoted because bases of national culture, her source were interpreted to them 
in the romantic key. On the other hand, M. Markevych interpreted historical events like art 
arbitrarily. He represented them poetically in accordance with the aesthetic principles, giving 
them the form of translations and legend. Exactly due to romanticism as got possibility to 
retell to the recipient cognition importance of Ukrainian people history with their centuries-old 
traditions it is the M. Markevych’s cultural phenomenon. In fact romanticism is characterized 
foremost by contradictions that take place in a historical process. 

From here is a research requirement of the mother tongue, folklore study, mythology 
with an address to the people as a creation subject, transmitter of super individual senses 
and values. Conducting speech about development of the Ukrainian writing of beginning 
of ХІХ century, it is possible to assert: romantic tradition becoming took place in Ukrainian 
literature. Writers understood her foremost as a recreation method of those social and 
cultural inheritance elements, that fi xed fi rmness and generations experience, times and 
epochs. Ukrainian romanticism embraces a period of 20-х – 60-х of XIX century [7, 12]. In 
particular marking of nationality and role andvalue national in literature and artistic work, 
romanticism played a prominent role the ideas and discipling in a wakening and revival of 
the Slavic people, in particular Ukrainian. Becoming of Ukrainian romanticism was marked 
by appearance of (1818) Oleksij Pavlovs’kyj’s work, and also Mykola Zertelev’s folklore 
songs collections (1819). Through here is an idea about originality of Ukrainian folk poetry. 
M. Markevych’s works in a genre-thematic relation form groups as: poetic works (original 
and translated),ethnographic materials, historical researches, works on questions agriculture, 
natural histories, statisticians, literary articles.

Presents a considerable value his handwritten inheritance that represents social and 
political persuasions. Her study gave an opportunity integrally to expose the features of 
such works, as collections: «Ukrainian melodies», «Customs,popular beliefs, kitchen and 
drinks of Malorosija», «FolkUkrainian tunes fi xed on piano», fi ve volume work «History of 
Malorosija», documentary secret service «Harkusha is the Ukrainian robber» and the diary. 
Investigating M. Markevych’s database payment in Т. Shevchenko’s poetic and artistic work, 
it is educed that living and direct copulas and interim pulses, exchange literature, songs, 
verses, is all characterizes M. Markevych’s and Т. Shevchenko’s relations. M. Markevych 
mediated participating to collection creation as «Kobza-player», poems «Haydamaky», funeral 
«Feasts», dramas «Mykyta Hajdaj», etching «Gifts in Chyhyryn», «Bohdan’s Death». Textual 
comparisons ground to assert: at preparation of series of etching «Picturesque Ukraine» 
Т. Shevchenko’s attention was tied down to M. Markevych’s «History of Malorosija». 

In research the general reasons presence, themes and characters is educed in 
representatives work of Ukrainian romanticism (M. Markevych, L. Borovykovskyj, 
А. Metlynskyj, Т. Shevchenko). The special attention is turned on M. Markevych’s perception 
reasons and characters of west European authors works, in the fi rst turn, G. Byron and 
F. Schiller. The image specifi c of the Ukrainian theme is underline in А. Miсkiewicz’s work, 
there are likeness of ideological-aesthetic categories (to the contents and forming table), 
models of Т. Мoore’s, H. Heine’s, F. Schiller’s, M. Markevych’s folklore romanticism. 
This study is reasonable that integrity of M. Markevych’s personality as an artist foremost 
in the typology context comparing to theUkrainian romantics work – L. Borovykovskyj, 
А. Metlynskyj, Т. Shevchenko. It is set that M. Markevych divided feeling of the deep liking 
native people, that in his work purchased original tints.Comparatively-typology description 
of M. Markevych’s artistic and scientifi c inheritance is on a background comparison with 
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L. Borovykovskyj, А.Metlynskyj, Т. Shevchenko’s works certifi es: they are characterized 
by reasons of disappointment, melancholy, «world sorrow», melancholy, nostalgia. Artistic 
offenses of cossack, haydamak, singer, bandura-player are organically perceived in this 
connection. In a lyrico-epic genre therebeing demonic offenses of witch, goblin, mermaid, 
ghost, living dead person, enchantresses. Analysing poetic M. Markevych’s collection «Elegy. 
Jewish melodies» through the reading prism of his translations of texts from G. Byron’s book 
«Jewish melodies», certify his mastery in the interpretation art. An infatuation for the poetry 
of G. Byron had an infl uence and on art maintenance forming of M. Markevych’s works. 
By the newest for Ukrainian literature forms and characters transformation in own work an 
Ukrainian artist belong to the world cultural process. Analogical reasons and offenses are 
traced in F. Schiller and M. Markevych’s work. Giving own interpretation, they designed them 
on national historical events, on the native people stake. Thematic likeness in artistic material 
mastering was designated and on M. Markevych’s texts selection for original translations. 
A number of lyric M. Markevych’s works have an emulating manner tint of F. Schiller’s letter: 
«Hetmanate», «Steppe», «Ukraine». Speech goes, from oneside, about plots ponderability 
from ancient mythology(F. Schiller’s «Gods of Ellas») and infatuation for heathencustoms 
(M. Markevych’s «Goblin», «Witch», «Pasque-fl ower», «Mermaids», «John Bathed»). Call 
reason about inevitability of repayment for perfect trouble verse M. Markevych’s «Serpent» 
and F. Schiller’s ballad «Ivic crane». In M. Markevych and H.Haine’s romantic songs prevail 
similar love and philosophical-meditation reasons. In H. Heine’s works «Book of songs» and 
«Elegies». 

The M. Markevych’s «Jewish melodies» there are romantic offenses of woman beauty 
with reason of loss. It is appeared in M. Markevych and H. Heine’s fantastically-romantic 
ballads – poetic histories, where demons, «greenwomen», enchantresses, ghosts and other 
super natural personages («Mermaid» M. Markevych, «Lorelai» H. Heine). Important 
role in H. Heine’s «Book of songs» of and collections of «Elegy. The Jewish melodies», 
M. Markevych’s «Ukrainian melodies», are played by nature that acquires the lines of 
competent effective persons. M. Markevych, А. Міckiewicz, Т. Moore, G. Byron, F. Schiller 
and H. Heine’s works comparison gave us an opportunity to ground typology approchement 
of the European and Ukrainian romantic poetry folklore fl ow. From one side, poets-romantics 
operated practically the identical set of poetic kodas. Such, as a а) image of workaday things 
in an unusual kind exude between them; b) writing of works by the language of middle and 
moresubzero society layers adapted to poetic tastes; c) the subjects selection related to simple 
people life; d) »natural intonation» in reality descriptions. On the otherhand, they developed 
the genres of romantic ballad and romantic song, that had the original sounding. 

Conclusions. This genre model standards analysis educed the different combining of 
folklore and literary-song traditions. Some of them, for example plugging of folklore poetics 
is in an elegy or romance, typology similar. However songs-elegies are inherent only to 
Ukrainian romanticism. Western European and Ukrainian poets-romantics beat the plots of 
ballads, legends, translations and popular beliefs song. Thus they accented attention not on 
actions,but on person’s feelings and emotions. Present person here and consonantness of 
romantically-song refl ections about life, faith, hope, work, nature. However, the romantic 
concept of nature prevails in the landscape-romantic songs of Western Europe poets, and in 
Ukrainian is folklore conception of cooperation of man with nature. M. Markevych’s work 
originality is here inexpressed. 

The national cultures specifi c lines and letter individually-authorial features resulted in 
claim of artistic models differences, that gave romanticism folklore fl ow poetry originality 
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of Т. Moore, H. Heine, F. Schiller, А. Mickiewicz, А. Metlyns’kyj, L. Borovykovs’kyj and 
M. Markevych. Typology coincidences in a Western Europe and Ukrainian romantic poetry 
testify to general literary phenomena development vector in the fi rst half of ХІХ century 
attempts to educe typology closeness principles of M. Markevych’s works with the European 
romantics texts and underline their special signs.
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ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ВИТЛУМАЧЕННЯ ТЕМИ ЖІНКИ-МАТЕРІ
В ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА «МАРІЯ»

Стаття присвячена дослідженню поеми «Марія» Т. Г. Шевченка. Основна мета цієї розвідки 
полягає у визначенні домінантних тенденцій в критичному аналізі твору, знайти основні вектори 
тлумачення. Особливо наголошується на різноманітності підходів до розуміння теми жінки-ма-
тері в поемі. У статті також розглядаються основні способи інтерпретації моменту Благові-
щення, зображеного в поемі. Предметом статті є рецепція інтерпретацій твору Т. Шевченка з 
релігійної, естетичної, текстологічної, історичної точок зору. Здійсненно діахронний і синхроний 
аналіз основних критичних студій про поему, простежено зміну акцентів аналізу поеми: від ате-
їстичного розуміння у радянський час до глибоко християнського у сучасному науковому дискурсі. 
Також акцентується на іманентності в українській літературній науці шляху пізнання дійсності 
через точку зору християнської духовності. Перспективи наукових досліджень викладені.

Ключові слова: маріологія, образ Богородиці, релігійність, інтерпретація, мотив Благові-
щення.
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ORIGINAL WAY OF INTERPRETATION OF THE TOPIC 
OF WOMAN-MOTHER IN SHEVCHENKO’S POEM «MARІІА»

The article is devoted to the investigation of the poem «Mariіa» by T. Shevchenko. It is said to be one 
of the best world examples in dedication poem to Virgin Mary. The main purpose of the article is to outline 
the predominant trends in the critical analysis of the poem, to fi nd the basic vectors of researches. Special 
attention is payed to show the original interpretation of the theme woman-mother of the poem in the works 
dedicated to its investigation. The article also deals with the main ways of interpretation the moment of 
Annunciation depicted in the poem. The subject of scientifi c research is a reception of the interpretations 
of Shevchenko’s poem in literature studies through the religious, aesthetic, textual, historical points of 
view. The diachronic and synchronous analysis of the major critical studies about the poem is made. The 
author traces the change in emphasis of poem’s analysis from atheistic understanding in Soviet times to 
the deep Christian in modern scientifi c discourse. The focus is also on the immanence in the Ukrainian 
literary science the way of understanding reality through the points of view of Christian spirituality. The 
prospects for future scientifi c research are outlined.
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ ТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ
В ПОЭМЕ Т. ШЕВЧЕНКО «МАРИЯ»

Статья посвящена исследованию поэмы «Мария» Т. Г. Шевченко. Основная цель этой работы 
заключается в определении доминантных тенденций в критическом анализе произведения, найти 
основные векторы толкования. Особенно отмечается на разнообразии подходов к пониманию 
темы женщины-матери в поэме. Предметом статьи является рецепция интерпретаций про-
изведения Т. Шевченко с религиозной, эстетической, текстологической, исторической точек 
зрения. Зделано диахронный и синхронный анализ основных критических исследований о поэме, 
прослежено изменение акцентов анализа поэмы от атеистического понимания в советское время 
к глубоко христианского в современном научном дискурсе. Также акцентируется на имманент-
ности в украинской литературной науке пути познания действительности через точку зрения 
христианской духовности. Перспективы научных исследований изложены.

Ключевые слова: мариология, образ Богородицы, религиозность, интерпретация, мотив Бла-
говещения.

Лит. 29.

Постановка проблеми. Творчість Т. Шевченка є виразником національного духу 
України. У його «Кобзарі» натрапляємо на властиві нашому народові духовні проце-
си, історичні події, вияв релігійності. Саме на теоцентризмі часто наголошували літе-
ратурознавці. Адже християнськість дуже часто асоціюється із самою суттю поняття 
український. І навпаки. Володимир Янів влучно цитує з цього приводу Миколу Косто-
марова: «Український народ – глибоко релігійний народ... він берегтиме в собі релігійні 
основи доти, доки існуватиме сума головних ознак, що становлять його народність» 
[29, 243]. Ці дві характеристики нероздільно злилися в національному психотипі. Як 
наголошує сучасний дослідник Петро Іванишин, «саме релігійність, причому хрис-
тиянського типу, ще з прадавніх арійських часів сформувала один із найосновніших 
архетипів української психіки» [9, 228]. Тарас Шевченко якнайповніше був втіленням 
національної ментальності.

Твори поета позначені проникливим і глибоким релігійним струменем. Ця нитка 
простежується від першої відомої нам балади «Причинна» (1837) – і до останнього, 
вже передсмертного вірша «Чи не покинуть нам, небого…». Мотив материнства, що 
невіддільно пов’язаний із образом Пресвятої Богородиці, постійно наявний у поезії 
Кобзаря, щоразу вияскравлюється і виграє новими барвами. Так і поема «Марія» стала 
найбільшим здобутком поета у змалюванні образу жінки-матері, показавши Матір Божу 
як найвищий такий ідеал.

Аналіз досліджень. Критична рецепція цієї поеми достатньо розлога. Основні тенден-
ції в інтерпретаційній парадигмі шевченкознавства щодо цього твору були різноманітними 
– від адорації та захоплення і визнання поеми за найвищий вияв втілення в ньому релігій-
ності поета (І. Франко, Є. Маланюк, І. Огієнко, Б. Лепкий, Ю. Шевельов, Л. Білецький, 
Б. Завадка) до думки, що поема є найхарактернішим прикладом на користь атеїстичних 
поглядів Т. Шевченка (Є. Кирилюк, Ю. Івакін, Ф. Ващук). Дещо м’якше цю думку висловив 
М. Гнатюк. Слід відзначити вартісну статтю цього автора про «Марію», де глибоко і сис-
тематично, всебічно накреслено основні віхи дослідження поеми. У літературознавчому 
дискурсі ця розвідка постає вагоме місце поряд із працею І. Франка «Шевченкова «Марія» 
та статею М. Крупського «Марія» Т. Шевченка (аналітична проба)». 

У сучасному шевченкознавстві слід високо оцінити напрацювання В. Смілянської, 
яка всебічно окреслює основні вихідні положення поеми, з’ясовує ґенезу літературоз-
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навчих досліджень, слушно розставляє ідейні акценти. Професіоналізмом та науковою 
oб’єктивністю відзначається маріологічний доробок Є. Нахліка, зокрема його стаття, 
підготовлена до «Шевченківської енциклопедії», де різнопланово подано головні век-
тори тлумачення поеми.

Майже всі дослідники (від І. Франка, потім Д. Чижевський та Є. Маланюк) відзна-
чають глибокий антропоцентризм автора, який випливає із ментальності українського 
народу, що є більшою мірою індивідуалістичним, ніж колективним. Докладний тексто-
логічний аналіз поеми здійснив Ф. Ващук у статті «Поема Шевченка «Марія» в редакці-
ях і варіантах». Посилились дослідження апокрифічних та агіографічних джерел твору 
(С. Росовецький, О. Сирцова, В. Гончарук, М. Приходько). Крізь призму психоаналізу 
поему побічно досліджували С. Балей, Г. Грабович, О. Забужко. Інтерпретаційною но-
визною вирізняється методологія візуальності Г. Клочека. Науковець детально аналізує 
кожен рядок поеми, застосовуючи прийом «кадр за кадром», де кожна деталь твору 
слугує для створення художнього образу у свідомості реципієнта.

Момент Благовіщення був притчею во язицех для багатьох літературних критиків. 
Дослідники наголошували на деякій приземленості, олюдненні, «очоловіченні» (І. Огі-
єнко) акту Благовіщення в поемі (І. Франко, Д. Чижевський, Л. Білецький, О. Білець-
кий). Деякі дослідники взагалі оминали це «непорозуміння» (С. Смаль-Стоцький у 
ґрунтовній праці «Тарас Шевченко. Інтерпретації» не приділяє окремої уваги поемі, а 
згадує про твір лише в контексті теми материнства). У радянському шевченкознавстві 
йшла мова про людський спосіб зображення в поемі (Є. Кирилюк, Ю. Івакін, Ф. Ващук, 
М. Гнатюк). Тепер існує думка, що «в поемі – поряд із раціоналістичною земною вер-
сією Ісусового народження – збережено й містичну версію Непорочного Зачаття» [15, 
365]. Думку про зображення Непорочного Зачаття у творі відстоює О. Яковина. Про 
це, зокрема, детально йдеться у її монографії у співавторстві з О. Слободяном «Тарас 
Шевченко: істина – некомунікативна реальність».

Тому й актуальність нашого дослідження визначається двома моментами: по-
перше, у сучасному літературознавстві помітно зростає науковий інтерес до християн-
ства як знаково-символічної системи, а по-друге, дослідження може стати наступним 
кроком для окремої розвідки про поему, оскільки, як зазначає В. Смілянська «вичерпне 
ж монографічне дослідження твору – завдання найближчого майбутнього» [17, 206].

Об’єктом дослідження виступають напрацювання шевченкознавців про поему 
Т. Шевченка «Марія». Предметом наукових пошуків ми визначили рецепцію на інтер-
претацію твору поета у літературознавчій науці з погляду релігійного, естетичного, 
текстологічного, історичного, джерелознавчого. Таким чином, метою статті є виявити 
основні тенденції у критичному аналізі поеми «Марія», з’ясувати головні вектори до-
слідження науковців. Виконання такої мети передбачає низку завдань, що унаочнюють 
і конкретизують об’єкт дослідження:

1) проаналізувати дослідження про поему «Марія» Т. Шевченка у критичних 
досвідах І. Франка, М. Драгоманова, Л. Білецького, О. Білецького, Б. Лепкого, Д. Чи-
жевського, Є. Маланюка, М. Зерова, Є.Кирилюка, Ю. Івакіна, Ф. Ващука, М. Гнатюка, 
Б. Завадки, В. Смілянської, О. Яковини та ін.;

2) виявити фундаментальні положення наукової інтерпретації у працях науков-
ців;

3) з’ясувати основні шляхи тлумачення моменту Благовіщення, зображеного в 
поемі, у розвідках шевченкознавців;

4) прослідкувати вияви національних мотивів поеми.
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Виклад основного матеріалу. Християнська традиція, з часів її інкультурації на 
українських теренах, стала невід’ємною складовою українського національного сві-
тогляду. Спосіб сприйняття дійсності через закони християнської любові є властивим 
передусім для середньовічної культури. Багата духовна культура Київської Русі стала 
ідейним ґрунтом для виникнення у майбутньому художніх дискурсів М. Смотрицького, 
Г. Сковороди, І. Вишенського, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 
поетів-логосівців та ін. 

Релігійні погляди Шевченка не завжди мали однозначне трактування в науковій 
літературі та суспільній думці. Від тотального заперечення християнськості Кобзаря, 
сповідування «атеїстичних переконань» [25, 48], підгрунтям якого нібито є «філософ-
сько-матеріалістичний світогляд» [3, 141] поета, до ствердження Шевченка як найбільш 
віруючого в Бога українця, найбільшого виразника духовності нації: «…коли б зібрати 
все з Шевченкового релігійного стилю докупи, то склався б повний і не малий курс 
морального богослов’я» [13, 168], «кожен твір Шевченка іде в річищі української хрис-
тиянської традиції» [16, 57]. Ряд доказів можна було би ще продовжити з обох боків. 
Ще в середині минулого століття літературознавець Л. Білецький наводив різні способи 
інтерпретації «питання Шевченкової віри» [1, 3]. Чому саме виникають такі полюсні 
бачення чільного поета України, чим це зумовлено і, власне, що дає підстави для таких 
тлумачень? 

Як найбільший аргумент і з одного, і з другого боку наводять поему «Марія» (1859). 
Написаний в останній етап творчості поета, геніальний витвір людського Духу викрис-
талізовує в собі основні етичні, естетичні, релігійні переконання Т. Шевченка. Цей не-
ймовірний запас енергії, закумульований за 10 років заслання (а далеко гірше – духо-
вного ув’язнення!), вибухнув «чудовим гімном до Марії» [19, 46]. 

Проте мало пройти ще багато часу, перш ніж на папір лягли рядки поеми. Про це 
ми довідуємося із епістолярію. Зокрема, у листі до княжни В. Рєпніної від 1 січня 1850 
р. автор роздумує про намір «анализировать сердце матери по жизни святой Марии, 
непорочной матери Христовой…» [27, 50], а в листі від 7 березня цього ж року по-
відомляє, що часто читає Біблію, внаслідок чого народилася думка «описать сердце 
матери по жизни Пречистой Девы, матери Спасителя» [27, 54]. Задум здійснився аж у 
жовтні – листопаді 1859 р. у Петербурзі. Проте існує думка, що, «можливо, Шевченко 
писав поему ще на Україні» [10, 548]. Поема творилася з різними варіантами та допо-
вненнями, що детально розповідає Ф. Ващук [3]. Дослідник скурпульозно досліджує 
зміни поетової думки під час написання твору, уважно вивчає емоційне навантаження 
тих чи тих редакційних змін, детально аналізує смислові відтінки, семантичне наповне-
ння окремих слів у відомих двох редакціях поеми. Торкається він і біблійних мотивів 
поеми, більшою чи меншою мірою проводить проекцію на тогочасну дійсність.

Цю поему вважають органічним продовженням найпродуктивнішої в творчості по-
ета теми жінки-матері, в якій мотив материнства виявився з найбільшою потугою, з 
найповнішим виплеском почуттів серця та душі. Це вперше помітив один з найглибших 
критиків поета, який найкраще і продовжив традиції Кобзаря, Іван Франко. Прекрасна 
обізнаність зі світовою літературою допомагає науковцеві виокремити Т. Шевченка як 
одного з найпроникливіших дослідників теми материнства. Вчений розглядає поему 
«Марія» на фоні інших літератур і акцентує, що «в найвищім, ним списанім ідеал жен-
щини-матері (в «Марії») Кобзар лишив нам такий високий пам’ятник своєї мислі і свого 
слова, лишив нам такий ясний і пориваючий ідеал женщини-громадянки, якого не пи-
сав ні один інший поет в світі і, – що не менш важливо, на думку І. Франка, – котрого по 
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ширині та висоті основної думки (не по деталям оброблення) й перевищити годі» [18, 
153-154]. В цьому ж руслі слід згадати ще одну важливу думку шевченкознавця: «Не 
знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив такий високий, а так щиро 
людський ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко в своїх поемах «Відьма», «Нео-
фіти» і «Марія» [20, 122]. Літературознавець і в інших розвідках, присвячених аналізові 
поеми, наголошує на високій художній досконалості твору, національній своєрідності, 
геніальності зображення «серця матері». Народницька критика в особі С. Єфремова теж 
говорить про «Марію» як про «найрелігійнішу поему» [7, 262], де подано «справжній 
апофеоз матері» [7, 262]. 

Іван Франко дуже точно визначає «помисел сеї поеми […] змалювати життя матері 
спасителя на основі дуже скупої церковної традиції, а головно, – особливо підкреслює 
автор, – на основі власної творчої інтуїції» [21, 300]. І помисел цей називає «незвичайно 
смілим» [21, 300]. Цілком справедливо зауважив критик. Це тісне переплетення хрис-
тиянства і літератури, що властиве для української ментальності, вилилося у поему 
«Марія», де автор, спираючись на Біблію, апокрифічні тексти творить новаторський і 
дуже своєрідний, глибоко національний образ Богородиці. 

Пошанування материнства, образу жінки-берегині, повага до матері-годувальниці 
здавна властиве українській культурі. Глибоке переживання унікального Божого дарун-
ку – приносити нове життя на світ – в українців оточене ореолом святості, таємничості, 
вважається особливим виявом Господньої любові. В. Пахаренко говорить навіть про 
«обожнення матері, жінки» [14, 27]. Таку особливість він ставить на друге місце у т. зв. 
«піраміді українського національного характеру» [14, 26]. Звичайно ж, що прикладом 
Матері є Богородиця Діва. Особлива святість, незбагненність, сакральність, яким оточе-
на Пречиста в нашій культурі, передбачає пошанування її в межах релігійної традиції. 
Шевченко ж, як поет, на основі біблійних мотивів, розповідей євангелистів відкриває 
нову грань у способі почитання Марії. Звідси ж, напевно, виходить корінь проблеми: 
як хто зрозумів цей спосіб тлумачення, який яскраво вирізняється від традиційного, 
однак залишається витриманим згідно з церковними канонами, не переступаючи хрис-
тиянські догмати. Мабуть, саме це мав на увазі І. Франко, вказуючи на «незвичайну 
сміливість помислу» Шевченка. Г. Грабович говорить навіть, що «у такий спосіб поет 
кинув виклик загальноприйнятій християнській традиції зображення Марії» [5, 111]. 
Звичайно, що Т. Шевченко, як поет, має право на художню вигадку, ахронізм, зміну 
реальних фактів відповідно до ідейної концепції мистецького твору. Саме в такому ви-
падку художній твір і є явищем красного письменства, а не копіюванням дійсності. 

Тому і поет створює власну інтерпретацію євангельської оповіді, і тут Біблія вико-
нує, так би мовити, роль ідейної іскри, стає стимулом і першопричиною виникнення за-
думу, джерелом художнього універсуму поеми «Марія». Тут головне не впадати в край-
нощі, як це робили деякі радянські шевченкознавці (Є. Кирилюк, Ф. Ващук, Ю. Івакін, 
М. Гнатюк): думку про деякий відхід від християнської розповіді у творі вони пере-
творювали на тотальне заперечення Шевченком використання Біблії при написанні по-
еми. Закономірними вважались вислови на зразок: «…далекою була поема «Марія» від 
євангельської легенди» [10, 550], яка «…під пером поета-атеїста обернулася на твір 
вищою мірою антирелігійний» [3, 141]. Однак не можна заперечити концептуальної 
правильності слів Є. Кирилюка: «Марія» не є ілюстрацією або віршованим перекладом 
євангельської легенди. Поема не є також тільки побутовим твором. У відому, традицій-
ну, але значно змінену євангельську фабулу Шевченко вклав, як це він робив і раніше, 
цілком новий ідейний зміст (виділення наше – М. С.)» [10, 551].
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У широковідомій, глибокоаналітичній розвідці М. Драгоманова «Шевченко, укра-
їнофіли й соціалізм» проаналізовано творчість поета, виходячи із соціальних позицій 
на широкому суспільному тлі, подається розгорнута характеристика стосунків Кобзаря 
і творчого оточення. Особливо часто і принагідно вчений згадує про поему «Марія». 
На його думку, у цьому творі «Шевченко виступив за границю не тільки ультрамонтан-
ства або католицтва, а й християнства» [6, 339], а в іншому місці говорить, що у поемі 
«Шевченко найдальше одступив од євангелія» [6, 360]. Проте не слід сприймати слова 
М. Драгоманова категорично і однозначно. Вже кількома абзацами нижче вчений до-
водить: «Навіть його «Марія» показує як він не порвав із християнством, бо показує, 
як йому хотілось обернути християнство на свій лад, на службу свойому мужицтву» [6, 
360]. Очевидно, що вчений бачив релігійність Т. Шевченка, однак як соціаліст він не міг 
однозначно говорити про поета як глибоко релігійну людину.

Літературознавці цілком слушно відзначали творче переосмислення євангельсько-
го сюжету у поемі. Дуже часто причиною такого переінакшення твору вони називали 
тогочасні суспільні умови, національне поневолення України, ярмо кріпацтва. Мовою 
радянської науки це звучало як втілення «революційного змісту», боротьба «трудящих 
людей» [10, 553] проти соціального гноблення (і жодного слова про національну залеж-
ність України, російський шовінізм!). Однак, можливо, таке термінологічне завуальо-
вування фактів, евфемістична номінація реалій була зумовлена, як вказує Є. Сверстюк, 
«грубою кон’юнктурою» [16, 52] тодішнього політичного режиму СРСР. 

Поему «Марія», перш за все, варто розглядати як мистецьке явище, де християнський 
світогляд поета, головна заповідь Христа – любов, знайшли своє найвище виявлення. Вихо-
ваний «спадкоємцем Київського християнства» [8, 21–75], маючи знання серцем Псалтиря, 
Молитвослова, багатьох пісень, церковних співів, апокрифічних та агіографічних переказів 
з дитинства, будучи активно зацікавленим пам’ятками церковного зодчества (унікальні хра-
ми часів середньовіччя, епохи бароко), постійним читанням Біблії (а особливо під час за-
слання), Тарас Шевченко створює поетичний твір, де християнська філософія поета дійшла 
свого апофеозу. Сучасна дослідниця О. Яковина доречно спостерегла, що «його (Т. Шевчен-
ка – М. С.) геній керувався глибинними інтуїціями, які він намагався осмислити протягом 
життя, шукаючи те, що не лежить на поверхні. Біблійні сюжети та події історії спасіння 
поет часто інтерпретує, спираючись не на знання, а на власні духовні пошуки» [28, 38]. Як 
справедливо наголошував ще минулого століття І. Огієнко, досліджуючи всю творчість по-
ета крізь призму духовності; «релігійний стиль «Марії» – найвищий: Шевченко вклав сюди 
всю свою віруючу душу, все своє любляче серце» [13, 252]. 

Ця поема стала гідним увінчанням того «надзвичайного підйому релігійного духу» 
[21, 302] протягом довгого 10-річного заслання, про який ще 1913 р. цілком правильно 
писав геніальний критик і аналітик Іван Франко. Саме тому виокремлення християн-
ської домінанти як першопричини і основи подальших наукових досліджень можна вва-
жати вихідним пунктом інтерпретації поеми «Марія». Літературознавцеві варто керува-
тись христоцентризмом для глибшого зрозуміння сенсу твору, для проникнення у шари 
поетичного світобачення, адже сам Шевченко, за словами Д. Чижевського, у корені сво-
го світогляду був глибоко христоцентричним [23, 172–173], у нього багато біблійних 
мотивів, що «на українськім грунті, на грунті питомого українського антропоморфізму 
і дають поетичний виквіт у поемі «Марія» – творі, – за словами Є. Маланюка, – неймо-
вірної висоти українського релігійного світогляду» [11, 107].

Національна своєрідність поеми впадала в око не лише професійному науковцю. 
Без особливих зусиль в образі Марії можна побачити українську жінку-матір, а в образі 
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Йосипа – селянина. Пречиста зображується як юна красуня, що «рожевим квітом роз-
цвіла» (рядок 33) [26, 312], заквітчає голівоньку «Лілеями та тим рясним / Червоним 
маком» (рядки 115-116) [26, 313], зазвичай «стоїть собі під тином / Та вовну білую пря-
де» (рядки 45-46) [26, 312], а ввечері любить заснути «під явором у холодочку» (рядок 
117) [26, 313]. Поет з великим замилуванням дивиться на прекрасну дівчину, яка «з гаю 
вихожає / Заквітчана» (рядки 120-121) [26, 314] і співає пісні. Тут яскраво прослідко-
вуються архетипні символи українців. Зокрема, якщо зупинимось на образі лілеї, яка, 
на думку В. Войтовича вважається «атрибутом Богоматері, символом чистоти і цноти» 
[2, 43], а в нашій традиції ця квітка постає «українським варіантом древа світового» 
[2, 43] Вже тоді, коли Марія носить дитину під серцем, то дбайливо чекає її появи на 
світ і «Сидить собі коло вікна / І в поле дивиться, і шиє / Малесеньке сороченя» (рядки 
294–296) [26, 318]. Вже як народився Ісус, то Діва Марія турбується про нього: виховує, 
вчить добру й любові до людей. Заробила трохи грошей, щоб віддати його в науку:

Заробила
Чи то позичила вдова
Півкопи тую на буквар.
Сама б учила, так не знала ж
Вона письма того. Взяла
Та в школу хлопця одвела,
У ієсейську. Доглядала ж
Сама його, сама й навчала 
Добру і розуму (рядки 586-594) [26, 324–325].
Навіть вчитися Ісус буде з «Букваря». Автор змальовує Марію, надаючи їй рис укра-

їнської жінки. «Мати взагалі, на переконання поета, висловлене і в поетичних, і в прозо-
вих творах, – головна вихователька й навчителька добра й любові до людей, – це її роль 
у суспільстві; і Марія зображена такою ідеальною матір’ю стражденною... Т. Шевченко 
вивів образ жінки-берегині національних сакральних скарбів, що до нього не існувало 
ані в художній, ані в суспільно-громадській традиції». [22, 15].

Таким мотивом українізації позначений і образ Йосипа, у якому, за словами В. Смі-
лянської, «найвиразніше виявлені риси українського національного характеру – лагід-
ність, неговіркість, дбайливість, роботяща вдача […]. Це типово український сільський 
дід» [17, 199]. Подібну характеристику образу ще раніше подавав Ф. = Ващук, прово-
дячи паралель з героями інших Шевченкових творів, зокрема Максимом з поеми «Мос-
калева криниця», Туманом з повісті «Княгиня» [3, 151]. Крім цього, дослідник відзна-
чав, що із двох редакцій поеми «Марія» образові Йосифа «приділено більше уваги, 
посилено авторську інтонацію» [3, 151] саме у другій редакції, яка тепер розглядається 
як основний текст поеми. Професія Йосипа теж є специфічною для українських реалій 
– бондар: «У Йосипа, у тесляра / Чи в бондаря того святого» (рядки 26-27) [26, 311]. 
На такому пристосуванні релігійного сюжету до українських реалій вказує і сучасна на-
ука: «Автор вводить в український контекст образи євангельських Діви Марії, Йосипа, 
Ісуса, Єлизавети, Івана Предтечі, архангела Гавриїла, Симеона та ін. таким чином, що 
ментальність, психологія, звичаї, побут українського народу дифузуються з історични-
ми реаліями життя палестинських персонажів» [28, 40].

Картин природи у поемі небагато. Поет тонко продумує кожне слово, про що свід-
чить його копітка робота над варіантами і редакціями поеми, що детально показано в 
розвідці Ф. Ващука [3]. У другій редакції поеми Шевченко майстерно відточує кожне 
слово, кожен образ, вдаючись, за словами Ю. Шевельова, до «закону мудрої економії», 
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«інтенсивне шліфування» [24, 92] призвело до глибокого семантичного наповнення сло-
ва. Невеликі пейзажні замальовки у поемі виразно позначені українським колоритом. 
На це вказують поодинокі, на перший погляд, може, непримітні деталі. Це, зокрема, 
образ лопуха, яким Марія покрила голову, образ пшениці, про який говорить таємни-
чий гість. Звичайно, що у тексті поеми трапляються топоніми, зокрема – Тиверіадське 
озеро, гора Єлеон, Ізраїль, Єрусалим, Вифлеєм, Іудея. Реципієнт розуміє, що місце дії 
– це Ізраїль. Про це писали і радянські шевченкознавці (Є. Кирилюк, Ю. Івакін та ін.), 
а М. Гнатюк такі свої роздуми підкріплює словами М. Рильського: «Іноді ми бачимо в 
поемі зовсім не древню Іудею, а сучасне Шевченкові українське село» [4, 32]. 

Як слушно зазначає С. Абрамович: «Поети можуть переінакшувати традиційні 
фольклорні чи біблійні мотиви згідно з творчим задумом» [12, 180]. Це дає новий по-
штовх для розвитку культури, і літератури в тому числі. Осмислюючи та по-новому 
творчо розкриваючи нові грані раніше відомих фактів та явищ, Шевченко за допомогою 
«фантазії» та «власної творчої інтуїції» створює «апофеоз» [21, 300] на тему материн-
ства. 

Висновки. Поема «Марія» Т. Шевченка – один з найкращих у світовій поезій співів 
на честь Богородиці. Поет з великою любов’ю передає риси обличчя, міміку, мовлення 
героїні. В образі Богородиці Кобзар дає приклад гідної матері для наслідування. Ви-
сокий релігійний стиль, метоафоричність, образна система доведені в поемі до рівня 
досконалості. Отже, на основі опрацьованих критичних джерел нам вдалося прийти 
до таких висновків: по-перше, Т. Шевченко по-новаторськи осмислює біблійну опо-
відь про Матір Божу, однак не виходить за рамки канонічного права Церкви; по-друге, 
релігійний сюжет глибоко українізований, по-третє, шевченкознавці при дослідженні 
поеми в основному спростовували чи підтверджували високу релігійність поета.
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У статті визначено роль використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньо-
му процесі сучасної школи, розкрито особливості створення технологій мультимедіа та викорис-
тання демонстраційних програм (мультимедіа, анімації, презентацій), апаратних і програмних 
засобів мультимедіа, подано особливості підготовки вчителя до проведення мультимедійних уро-
ків, розглянуто процес створення мультимедійних презентацій та їх використання у освітньому 
процесі початкової школи. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, апаратні і програмні засоби мульти-
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USAGE OF THE DEMONSTRATION PROGRAM IN THE 
EDUCATION PROCESS OF PRIMARY SCHOOL

The article defi nes the role of using the information and communication technologies in the educational 
process of modern school, discloses the features of creating technologies multimedia and application 
demonstration programs (multimedia, animations, presentations), hardware and software means for 
multimedia, gives the peculiarities training of teacher for the multimedia lessons, discusses the process of 
creating multimedia presentations and their usage in the educational process of primary school.

It is proved that the method of using multimedia information and communication technology in 
learning educational material in elementary school contributes to: enhancing learning motivation of 
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students; improving management training at different stages of the lesson all disciplines; increase the 
quality of training and education, improve overall information culture of students; growth of students’ 
awareness on modern information and of computer technologies; demonstration of the computer as a tool 
not only for the game but also a means of modern education, raising the interest of students to cognitive 
activity.

Keywords: information and communication technology, hardware and software multimedia, 
demonstration programs, multimedia lessons, the educational process of primary school.
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В статье определена роль использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе современной школы, раскрыты особенности создания технологий 
мультимедиа и использования демонстрационных программ (мультимедиа, анимации, презента-
ций), аппаратных и программных средств мультимедиа, представлены особенности подготовки 
учителя к проведению мультимедийных уроков, рассмотрен процесс создания мультимедийных 
презентаций и их использования в образовательном процессе начальной школы.
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Постановка проблеми. Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку 
цивілізації є стрімкий зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, за-
собів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток 
технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження 
інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можли-
вості для їх використання в системі освіти з метою розвитку творчого потенціалу 
особистості в процесі навчання та забезпечення наступності навчання між різними 
ланками освіти.

Безпосередньо для інтенсифікації освітнього процесу було розроблено небагато 
технічних пристроїв. Серед них можна назвати графопроектор і лінгафонний при-
стрій. Всі інші технічні засоби навчання запозичені з побуту: програвач, магнітофон, 
телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер. Щоразу, під час появи нового технічного при-
строю педагоги розмірковують, як найбільш доцільно і повно використати його для 
розв’язання дидактичних завдань. Аналізуючи фізичні якості засобів навчання, педа-
гоги-новатори визначають їх дидактичні властивості та функції для оптимального ви-
користання у освітньому процесі. 
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Одним з актуальних питань розвитку сучасної педагогічної думки є широке ефек-
тивне використання у освітньому процесі початкової школи інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ), зокрема, використання демонстраційних програм. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, можливість збе-
регти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, 
текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє: розкриттю, збереженню 
та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів; формуванню в учнів пізнаваль-
них можливостей, прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності ви-
вчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними 
науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів 
навчальних процесів тощо. Але введення цих технологій в освітню діяльність вимагає 
не просто підготовки вчителів до готовності її забезпечити, але й представляє собою 
комплексну науково-педагогічну, соціальну та організаційну проблему, від вирішення 
якої залежить інтелектуальний потенціал найближчого майбутнього.

Аналіз досліджень. Аналіз психолого-педагогічних досліджень [6] вказує на те, що 
учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів чуттів. Проте, основними 
каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Тому невипадково, що 90% всієї 
інформації учні отримують за допомогою зору, а 10% – за допомогою слуху. «Краще 
один раз побачити, ніж сто разів почути» – так говорить досить актуальне прислів’я.

У наш час відбувається активне використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій у всіх галузях і сферах людської діяльності: у інформаціних довідниках (електро-
нні видання книг, енциклопедій, довідників); у медицині (бази знань, методики опера-
цій, каталоги ліків тощо); у бізнесі (каталоги будинків, розробка дизайну приміщень і 
садиб тощо); у військовій справі (створення різноманітної документації про системи 
озброєнь, що знімається через супутник; створення тренажерів тощо); у побуті (бу-
динки майбутнього, розумні прилади, що підключені до Інтернету тощо); у мистецтві 
(CD-ROM, що дозволяє не тільки прослухати музику, а й переглянути партитуру твору, 
виділити певну тему, створювати варіації на окремі теми тощо); в освіті (відеоенцикло-
педії; тренажери; ситуаційно-рольові ігри; електронні лектори, тренажери, підручники; 
інтелектуальні ігри з використанням штучного інтелекту; дистанційна і інтерактивна 
форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова сис-
теми контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-
тестів); здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо).

За останні роки в школах з’явились та інтенсивно розвиваються копіювальна і віде-
отехніка, музичні центри, нові покоління діапроекторів і графопроекторів. Все більше 
шкіл обладнані сучасними комп’ютерними класами. Ефективне використання ІКТ в на-
вчально-виховному процесі сприяє успішному вирішенню поставлених перед школою 
і вчителем завдань. Практикою доведено взаємозвязок між розвитком пізнавальної ак-
тивності учнів та використанням демонстраційних програм у початковій школі [4, 87].

Розвиток сучасних педагогічних досліджень характеризується не тільки новаціями 
в галузі методів, засобів та організаційних форм навчання. На різних етапах навчання з 
технічним розвитком відбувається інтенсивне впровадження у освітній процес різнома-
нітних засобів наочності, технічних засобів навчання, використання різних демонстра-
ційних програм [8]. Все це здійснюється з однією метою – підвищення ефективності 
освітнього процесу з використанням інноваційних технологій.

Мета статті – визначити роль використання інформаційнщ-комунікаційних техно-
логій у освітньому процесі сучасної школи, особливості створення технологій мульти-
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медіа та використання демонстраційних програм, розглянути створення мультимедій-
них презентацій, їх використання у освітньому процесі початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Більша частина загальноосвітніх шкіл працюють у 
напрямку впровадження комп’ютеризації освітнього процесу, навіть у сільській міс-
цевості. Та машина без людського фактору залишається лише розумною іграшкою. 
Сьогодні вже очевидно, що вчитель, який веде заняття за допомогою мультимедійного 
проектора, електронної дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час підго-
товки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед колегою, який користується 
«крейдяною технологією». Виховання учнів в школі має бути спрямоване на розвиток 
людини сучасного інформаційного суспільства, і школа має вчити користуватись необ-
меженим джерелом інформації – Інтернетом.

У зміст інформаційно-комунікаційних технологій освіти, крім складових навчання 
(засоби і методи ІКТ навчання), входять також засоби і методи керування системою 
освіти (введення баз даних, інформаційно-довідкові нормативні і методичні системи, 
телекомунікаційні системи між школами й установами освіти тощо) [7, 80]. 

Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям 
інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної інформації. Так, від-
мінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність – 
можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерактивність техно-
логій мультимедіа передбачає «живий» зв’язок між користувачем і демонстраційною 
програмою, зокрема, за бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах 
програми, установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо.

Поняття «мультимедіа» є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інфор-
матизації освіти. У загальноприйнятому визначенні «мультимедіа» – це спеціальна ін-
терактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує 
роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним 
звуком, статичними зображеннями й відео. Якщо структурувати інформацію, з якою 
може працювати мультимедіа, то можна сказати, що мультимедіа – це синтез трьох фак-
торів: інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація); аналогової інфор-
мації візуального зображення (відео, фотокартки, схеми тощо); аналогової інформації 
звуку (мова, музика, інші звуки) [2].

Існує два шляхи використання мультимедійних технологій у освітньому процесі су-
часної школи [8, 21]:

- використання спеціальних навчальних демонстраційних програм, в яких перед-
бачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується мето-
дика їхнього використання;

- самостійний відбір окремого матеріалу щодо конкретних цілей навчання.
Практично реалізовують усі функції комп’ютера у процесі навчання:
1) Функція навчання: джерело навчальної інформації; наочність; тренажер; засіб 

діагностики і контролю.
2) Функція робочого інструмента: засіб підготовки текстів (текстовий редактор); 

засіб підготовки таблиць (табличний редактор); засіб побудови графічних зображень; 
пошукова система; засіб моделювання.

Ураховуючи роль мультимедіа у навчанні, виокремлюють такі його основні види: 
апаратні й програмні засоби. Серед апаратних засобів розрізняють основні й спеці-
альні. До основних засобів мультимедіа відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор, 
маніпулятори (миша, клавіатура, графічний планшет, світлове перо, сенсорний екран, 
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ігрові маніпулятори – джойстик та ін.). До спеціальних засобів відносяться приводи 
CD-ROM, TV-тюнери, графічні акселератори, звукові плати, акустичні системи [2, 16].

Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби 
створення мультимедійних додатків. До мультимедійних додатків навчального при-
значення відносять: мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний звіт; мульти-
медіа-доповідь; електронний журнал; віртуальний тур; мультимедіа-видання; fl ash-, 
shockwave-ігри (навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних но-
сіях (off-line)); мультимедіа-тренажери; навчальні мультимедіа-системи; лінгвістичні 
мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси. Оскільки не кожна школа може 
похвалитися дорогим проектором чи, тим більше, інтерактивною дошкою, то викорис-
товують найпростіший варіант забезпечення мультимедійного супроводу у навчально-
му процесі.

Об’єктивна потреба підвищення ефективності навчання час від часу призводить до 
оновлення засобів, які використовуються в освітньому процесі. Використовують такі 
демонстраційні програми: 

• мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє 
об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозобра-
ження, графічне зображення та анімацію, мультиплікацію; 

• анімація – це метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок 
або силуетів у окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження 
оживлення мертвих форм уроку; 

• презентація – це набір слайдів і спецефектів, що супроводжують їхній показ 
на екрані, роздатковий матеріал, а також конспект і план доповіді, що зберігаються в 
одному файлі. Слайд – це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, 
текст, графіку, діаграми, відеофрагмент і т.д. 

Програма Microsoft Power Point призначена для створення та показу мультимедій-
них презентацій. За допомогою цих презентацій можна демонструвати різноманітні 
ілюстрації, фото- і відеоматеріали, портрети, історичні документи, механізми і явища 
[1]. 

Microsoft Power Point надає користувачу все необхідне для створення презентації – 
потужні функції роботи з текстом, включаючи окреслення контуру тексту, засоби для 
малювання, побудови діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій і тощо [9]. 

На сьогодні вчителі можуть створити власні розробки та методики проведення 
уроків із використанням мультимедіа-технологій. Головне, щоб вони не «боялися» 
комп’ютера, вбачали в ньому незамінного помічника та універсального «демонстрато-
ра». Якщо немає можливості проводити урок у кабінеті інформатики, можна виділити 
один ПК, який легко демонтується та встановлюється у будь-якому приміщенні. Інший 
варіант – використання ноутбука. Розвернувши екран до учнів та назначивши оператора 
мультимедійного супроводу, вчитель зможе зосередитися на процесі викладу матеріалу, 
і зробить свій урок неповторним і цікавим для абсолютної більшості учнів. Дидактич-
ні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних технологій досить 
широкі та різноманітні [3]. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших си-
туаціях (перед вивченням чи після вивчення теми, на початку або наприкінці уроку, у 
поєднанні з іншими засобами навчання тощо).

Мультимедійний супровід уроку повинен містити багатий фактичний та ілю-
стративний матеріал, який може бути використаний у навчальних цілях, мати 
чітке дидактичне призначення, педагогічну спрямованість, адекватно відповіда-
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ти навчальній програмі й легко активізуватися на комп’ютері. Створення та ви-
користання демонстраційних програм та уроків-презентацій дає максимальний 
ефект вже у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний і 
тому малюнки, фото, аудіозаписи, відео, які можна демонструвати за допомогою 
комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. За 
допомогою мультимедійних презентацій, відповідного комп’ютерного забезпе-
чення, діти мають можливість ознайомитись із різноманітністю природи, госпо-
дарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, 
України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе. 
Організовується практична діяльність учнів, пов’язана з охороною та збережен-
ням природних багатств. 

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу 
сприяє: посиленню мотивації навчання учнів; вдосконаленню системи управління на-
вчанням на різних етапах уроку; зростанню якості навчання і виховання, підвищенню 
інформаційної культури учнів; підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних ін-
формаційних технологій; демонстрації можливостей комп’ютера не лише як засобу для 
гри.

Мультимедіа-технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод 
навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі 
сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям. Під час використання 
на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. Учнів 
привертає новизна проведення мультимедійних уроків. 

Створення та використання демонстраційних програм та уроків-презентацій дає 
максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний 
і тому малюнки, фото, аудіозаписи, відео, які можна демонструвати за допомогою 
комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій.

Висновки. Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інфор-
маційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, 
архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет, використання демонстраційних про-
грам, мультимедійних технологій тощо. Це також використання додаткового матеріалу, 
який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу 
сприяє: посиленню мотивації навчання учнів; вдосконаленню системи управління на-
вчанням на різних етапах уроку; зростанню якості навчання і виховання, підвищенню 
інформаційної культури учнів; підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних 
інформаційних технологій; демонстрації можливостей комп’ютера не лише як засобу 
для гри.

Мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб на-
вчання, що інтегрує в собі могутні освітні ресурси, може забезпечити формування і 
прояв ключових компетенцій учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.
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ВПЛИВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У статті висвітлено вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування ком-
понентів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури. Визначено, що вплив 
мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності 
викладача української мови і літератури можна оцінити за критерієм «вартість-ефектив-
ність». Подано аналіз інструментарію для організації навчання засобами інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Мультимедіа технології створюють можливість викладачам української мови 
і літератури на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують пе-
рехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання.

Ключові слова: мультимедійні комп’ютерні технології, професійна педагогічна діяльність, 
викладач української мови і літератури.

Літ. 5.

Viacheslav BORYSOV,
Ph. D in Pedagogical sciences, 

professor of psychology and management education department,
 Donetsk Regional Institute of Postgraduate Education 

( Ukraine, Kramatorsk) borisov@ippo.dn.ua
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In the article the media impact of computer technology on the formation of components of educational 
activity of the teacher of Ukrainian language and literature is shown. Since traditional methods and 
teaching aids do not always meet modern educational process, it encourages teachers to the introduction 
of innovative teaching methods and the use of computer multimedia technology. It is determined that 
the media impact of computer technology on the formation of components of educational activity of the 
teacher of Ukrainian language and literature can be assessed by the criterion of «cost-effectiveness». 
The analysis tool for organizing training by means of information and communication technologies is 
given. Multimedia technology creates the opportunity to teachers of Ukrainian language and literature 
in practice use of psychological and educational development to ensure the transition from mechanical 
learning to master the ability to independently acquire new knowledge.
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В статье показано влияние мультимедийных компьютерных технологий на формирование 
компонентов педагогической деятельности преподавателя украинского языка и литературы. 
Определено, что влияние мультимедийных компьютерных технологий на формирование компо-
нентов педагогической деятельности преподавателя украинского языка и литературы можно 
оценить по критерию «стоимость-эффективность». Представлен анализ инструментария для 
организации обучения средствами информационно-коммуникационных технологий. Мультимедиа 
технологии создают возможность преподавателям украинского языка и литературы на практи-
ке использовать психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от механическо-
го усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.

Ключевые слова: мультимедийные компьютерные технологии, профессиональная педагоги-
ческая деятельность, преподаватель украинского языка и литературы.

Лит. 5.

Постановка проблеми. Світові тенденції глобалізації, інтеграції та інформатиза-
ції не оминули Україну. Саме вони сьогодні визначають принципово нові пріорите-
ти розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації педагогічної 
освіти є підвищення якості методичної підготовки викладачів вищої школи, оскіль-
ки саме вони в подальшому сформують основи всієї освіти й культури людини, її 
життєвої компетентності, бажання й уміння вчитись упродовж життя. Перехід до ін-
формаційного суспільства вимагає від системи освіти таких спеціалістів, які швид-
ко адаптуються до швидкозмінних реалій навколишньої дійсності, здатних не тільки 
сприймати, зберігати й відтворювати інформацію, але й продукувати нову, керувати 
інформаційними потоками й ефективно їх обробляти. Упровадження інформаційних 
технологій у процес професійної діяльності викладачів української мови і літератури, 
які працюють у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації-реалії часу.

Звідси можна сказати, що, актуальність даного питання має місце в сучасному 
освітньому середовищі, адже сьогодні якісне викладання дисциплін не може здій-
снюватися, як без методичних знань, вмінь і навичок, так і без використання засобів і 
можливостей, що надають інформаційні технології. Вони дають можливість виклада-
чу української мови і літератури краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, 
швидко перевірити знання та підвищити інтерес до навчання. Оскільки традиційні 
методи та засоби навчання не завжди відповідають вимогам сучасного навчально-ви-
ховного процесу, то це спонукає викладачів до впровадження інноваційних методів 
навчання і використання мультимедійних комп’ютерних технологій.

Аналіз досліджень. Питання впливу мультимедійних комп’ютерних техноло-
гій на формування компонентів педагогічної діяльності педагога і розвитку інфор-
маційної культури вчителя частково висвітлено в роботах В. В. Борисова, І. Вільш, 
О. М. Семеног, О. М. Торубари [1; 3; 5].

Дослідниця І. В. Ставицька пропонує різні способи застосування засобів мульти-
медіа в навчальному процесі, серед яких:

- використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;
- розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штуч-

ного інтелекту;
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- моделювання процесів і явищ;
- забезпечення дистанційної форми навчання;
- проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;
- побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання 

контролюючих програм-тестів);
- створення і підтримка сайтів навчальних закладів;
- створення презентацій навчального матеріалу;
- здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо [4].
Структура інформаційного середовища одночасно комбінує означені підходи до 

визначення інформаційних технологій: з одного боку – це технічні засоби роботи з ін-
формацією (технічне та програмне середовище), з іншого боку – дидактичний процес, 
здійснюваний інформаційними методами (предметнее та методичне забезпечення).

Мета статті – висвітлити вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на 
формування компонентів педагогічної діяльності викладача української мови і літе-
ратури.

Виклад основного матеріалу. Суспільство інформаційно-комунікаційних техно-
логій, чи, як його називають, постіндустріальне суспільство, на відміну від індустрі-
ального суспільства кінця ХІХ – середини ХХ століть, значно більшою мірою заці-
кавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно активно діяти, приймати 
рішення, адаптуватися до умов життя, що постійно зазнають змін.

Інформаційне освітнє середовище має досягати таких цілей: 
- формування професійних знань, умінь і навичок; 
- формування інформаційної культури майбутніх фахівців; 
– реалізація творчого потенціалу і розвиток особистості; 
– формування сучасного наукового і професійного світогляду; 
- формування професійної ідентифікації. 
Інформатизація сучасної системи освіти висуває нові вимоги до професійних 

якостей і рівня підготовки педагогів, вимагає суттєвої перебудови організації їх ро-
боти, значних зусиль для підвищення самостійності учнів, створення на заняттях ат-
мосфери творчого пошуку і співпраці. Нові інформаційні технології в освіті сприя-
ють: розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних потреб учнів; забезпеченню 
комплексності вивчення явищ дійсності, постійному динамічному оновленню змісту, 
форм і методів навчання і виховання. Перш ніж розглянути вплив мультимедійних 
комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності ви-
кладача української мови, варто схарактеризувати поняття «інформаційні технології» 
та визначити їх навчальні можливості. Під поняттям «інформаційні технології» біль-
шість науковців розуміють процеси нагромадження, обробки, надання й використан-
ня інформації за допомогою електронних засобів. Зазначені процеси характеризуєть-
ся середовищем, у якому компонентами є: технічне середовище (тип техніки, що ви-
користовується для виконання поставлених завдань); програмоване середовище (су-
купність програмованих засобів для реалізації інформаційно-технічного навчання); 
предметне середовище (зміст конкретної предметної галузі науки, техніки, знань); 
методичне середовище (інструкції, порядок використання, оцінка ефективності тощо) 
[2, 105].

Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, із розвитком комп’ютерної 
техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) та 
мультимедійних засобів. Мультимедійні засоби навчання, як один із елементів інфор-
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маційних технологій, займають важливе місце в розвитку суспільства. Мультимедійні 
засоби навчання, за С. У. Гончаренко, – це комплекс апаратних і програмних засобів, 
що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різно-
манітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. 
Мультимедійні системи надають користувачеві персонального комп’ютера такі види 
інформації: текст, зображення, анімаційні картинки, аудіо коментарі, цифрове відео. 
Технології, які дозволяють за допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і вод-
ночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби та способи 
обміну інформацією, називаються мультимедійними [2, 298].

Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіовізуальний формат, на-
дають більші можливості, ніж традиційні підручники. Технічні засоби й дидактичний 
процес невід’ємно пов’язані в системі та створюють інформаційне середовище про-
фесійної педагогічної діяльності викладачів української мови і літератури.

Професійна педагогічна діяльність складається з наступних компонентів:
-проектувальний,
-конструктивний,
-організаційний,
-комунікативний,
- регулювальний,
- пізнавальний.
Зробимо аналіз впливу комп’ютерних технологій у реалізацію кожного з цих ком-

понентів в системі підготовки педагогів.
Проектувальний компонент обіймає постановку педагогічних завдань і плану-

вання їх вирішення. З метою успішної реалізації цього компонента педагог повинен 
всебічно вивчити учнів. Саме тут відкривається широкий простір для використання 
психодіагностичних і соціометричних програм, баз даних з різними характеристика-
ми учнів. Проектування педагогічних завдань найбільш плідне, якщо педагог здатний 
передбачати, прогнозувати навчально-виховний процес. Здатність до такого прогно-
зу обумовлена наявністю об’єктивної інформації про тенденції зміни параметрів на-
вчального процесу, яку можна отримати в наслідок накопичення, збереження і оброб-
ки діагностичних даних на комп’ютері. Сучасні інформаційні технології на підґрунті 
зібраної ретроспективної інформації здатні досить надійно прогнозувати наступний 
розвиток і кінцевий результат навчання кожного учня.

У конструктивній діяльності викладача української мови з відбору змісту, мето-
дів і форм навчання доцільно використовувати програмні засоби оптимізації змісту 
і структури навчального матеріалу, банки інформації, різноманітні довідники і екс-
пертні системи перекладу. Це особливо важливо при розробці електронних посібни-
ків і інтерактивних систем навчання. Найбільший ефект в цьому напрямі слід очікува-
ти від появи «інтелектуальних» експертних систем, здатних дати максимально повну 
відповідь на поставлене питання.

Планування (тематичне і поурочне) занять також може бути оптимізовано за до-
помогою комп’ютера. По-перше, за рахунок широко використання елементів мереже-
вого планування, по-друге, суттєвого полегшення самої процедури розробки, оформ-
лення, зберігання і модифікації навчальних планів з використанням електронних та-
блиць, бібліотек, редакторів.

При реалізації організаторського і комунікативного компонентів застосування об-
числювальної техніки педагогом може виявитися найбільш плідним. Використання 
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педагогічних програмних засобів (ППЗ) може варіювати від епізодичного викорис-
тання (довідкові матеріали, оперативний контроль і т.ін.) до повного охоплення всьо-
го заняття (повторення і закріплення знань, відпрацювання навичок і т.ін.).

Для ефективного використання ППЗ викладач повинен уміти оптимально розпо-
діляти навчальний час, збалансовувати використання педагогічних програмних за-
собів з іншими засобами навчання. Використання комп’ютера полегшує виконання 
одного з головних завдань педагога – поставити учня в позицію суб’єкта навчальної 
діяльності. Переведення комунікації з площини відносин «суб’єкт-об’єкт» у площи-
ну «суб’єкт-суб’єкт» досягається шляхом ущільнення і поширення комунікації, а не 
шляхом зміни вимог до компонентів професійної діяльності викладача української 
мови і літератури.

В комп’ютерних навчальних програмах це досягається шляхом значного підви-
щення рівня пізнавальної самостійності, високого рівня наочності і інтерактивності. 
Зазначимо, що також значно підсилюються всі компоненти мотивації учіння-пізна-
вальні мотиви, мотиви особистісної самореалізації. Сучасні мультимедійні педаго-
гічні програмні засоби дозволяють найбільш повно реалізувати основні положення 
диференційованого навчання. Адаптивний потенціал ППЗ дозволяє здійснювати ди-
ференціацію за наступними складовими:

- залежно від рівня знань і умінь;
- залежно від психологічних і фізіологічних особливостей учня.
Отже учням можуть бути:
- запропоновані індивідуальна стратегія навчання, індивідуальний обсяг і 

глибина вивчення матеріалу;
- встановлені оптимальний дидактичний темп і логіка подання навчальної 

інформації.
На жаль, більшість ППЗ для філологів і вчителів української мови і літератури, що 

наявні на українському ринку недостатньо добре реалізують функцію адаптивності. 
На наш погляд, це зумовлено різними причинами, серед яких можна виокремити на-
ступні:

- відсутність вузької сегментації освітнього ринку при створенні ППЗ;
- відсутність орієнтації на вікові і гендерні особливості.
У пізнавальній діяльності викладача української мови і літератури найбільший 

ефект дає використання інформаційно-довідкових і експертних систем. Успішність 
педагогічної діяльності викладача залежить від знання матеріалу предмету , і від того 
як ця інформація подається учням. Отже, самоосвіта викладача української мови і лі-
тератури повинна мати дві провідні орієнтації- на науково-технічні і педагогічні зна-
ння. Разом з теоретичною самоосвітою викладачу варто вивчати і аналізувати пере-
довий досвід з метою переносу його у власну педагогічну діяльність. Всі ці напрями 
можуть реалізовуватися з більшою ефективністю за умови широкого використання 
інформаційних технологій і перш за все ресурсів мережі Інтерент.

Суттєву допомогу в реалізації цього компоненту педагогічної діяльності можуть 
надати спеціалізовані освітні регіональні і Всеукраїнські сайти, на яких подається ін-
формація про передовий досвід учителів української мови і літератури (http://library.
ippro.com.ua; http://duvokalunove.blogspot.com. та ін.)

З метою вивчення і аналізу власного педагогічного досвіду (в аспекті пізнавальної 
діяльності педагога) необхідно уміти виконувати по елементарний аналіз діяльності, 
її структури, уміти розкривати взаємозв’язки, визначати недоліки і переваги в орга-
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нізації навчально-виховного процесу. Корисними для викладача української мови і 
літератури можуть стати діагностичні і прогностичні програми, що дають можли-
вість здійснити по елементний аналіз власної діяльності і отримати прогноз. Аналіз 
власної професійної діяльності педагог може здійснювати, спираючись на педагогічні 
методи дослідження. Проведення педагогічної дослідницької роботи може бути спря-
мовано на вивчення структури взаємовідносин, рівня комунікації, факторів успішно-
го навчання, можливості оптимізації використання методів.

Сучасний навчально-виховний процес може бути ефективним, за умови поєднан-
ня сучасних методичних і технічних складових, а також якщо він дає задоволення 
учасникам процесу. Одним із аспектів успішного використання учителем української 
мови ІКТ в освітньому процесі є правильний вибір програмного забезпечення, що 
відповідає конкретним вимогам. Ці вимоги визначаються потребами учнів і потре-
бами учителя. Зазначимо, що в деяких випадках вимоги можуть висуватися з боку 
представників менеджменту освіти.

Серед основних типів програмного забезпечення (ПЗ), що використовується учи-
телями української мови, можна виокремити:

- авторські програмні продукти (Authoring Packages);
- системи управління навчанням (Learning Management Systems – LMS);
- системи управління контентом (Content Management Systems – CMS);
- системи управління навчальним контентом (Learning Content Management 

Systems – LCMS).
Розглянемо основні критерії якими доцільно керуватися при виборі ПО для орга-

нізації системи електронного навчання.
Надійність в експлуатації. Цей параметр характеризує зручність адміністрування 

і оновлення контенту за допомогою вже існуючих шаблонів.
Сумісність. Бажано, щоб ПО було сумісним з іншими e-learning- рішеннями на-

вчального закладу. Сумісність – це можливість обрати один і той же навчальний мате-
ріали, не вносячи у нього зміни, використовувати його в різних системах управління 
навчанням.

Хоча універсального програмного рішення, що відповідає всім можливим стан-
дартам, не існує, але можна обрати систему, що підтримує хоча б один розповсю-
джений стандарт. Одним із засобів гарантування сумісності є використання ПО, що 
підтримує певні загальносвітові стандарти.

В ідеалі воно повинно давати можливість використовувати одні і ті ж навчальні 
матеріали в різних системах управління навчанням і контентом. Найбільш поширени-
ми стандартами є:

- Airline Industry Computer Based Training Committee (AICC), розроблений міжна-
родним комітетом з комп’ютерного навчання в авіації;

- SCORM (Sharable Content Object Reference Model), розроблений Інститутом 
інженерів з електротехніки і радіоелектроніки (IEEE).

Зручність у використанні. При виборі нової системи необхідно забезпечити зруч-
ність її використання. Це важливий параметр, бо потенціальні учні ніколи не будуть 
використовувати технологію, яка здається несучасною або створює труднощі при на-
вігації. Сучасна технологія навчання повинна бути інтуїтивно зрозумілою і надавати 
можливість вільної навігації та спілкування із тьютором.

Модульність. В сучасних системах можуть використовуватися уніфіковані об’єкти 
знань – елементи навчального контенту. Це невеликі самодостатні інформаційні бло-
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ки, що можуть використовуватися повторно з метою навчання. Мета створення цих 
об’єктів – скорочення часу розробки курсів, бо створивши один об’єкт, його можна 
використовувати декілька разів. Такі блоки можуть поєднуватися, роз’єднуватися і 
розташовуватися незалежно від їх розміру або кольору.

Розглянемо деякі види ПО.
Авторські програмні продукти. Авторські продукти, що спеціально розроблені 

для подолання тих перепон, з якими зустрічаються викладачі при використанні мов 
програмування. Ці програми зазвичай дозволяють викладачу самостійно розробляти 
навчальний контент на основі візуального програмування. Викладачу слід лише по-
містити необхідну інформацію в потрібне місце. Ця інформація у вигляді фрагменту 
тексту, ілюстрації або відео фрагменту виводиться на екран за допомогою миші. Як 
приклад можемо навести такі рішення, як Dreamweaver фірми Macromedia або про-
дукти типу TrainerSoft і Lectura.

Недоліком таких продуктів є відсутність можливості відслідковувати і контролю-
вати у часі процес навчання і успішності великої кількості учнів. Зазвичай, вони роз-
роблені для створення уроків з зворотнім зв’язком, а не для збереження інформації 
про перебіг навчального процесу. Крім того, велика частина таких програм не має 
засобів забезпечення контакту між суб’єктами навчально-виховного процесу в реаль-
ному часі. Зазвичай там відсутня можливість організовувати чати, дискусії. Також 
досить часто обмежена інтерактивність.

Системи управління навчанням. Ці системи призначені для контролю великої 
кількості учнів. Окремі з них орієнтовані на використання в навчальних закладах ( на-
приклад, Blackboard, e-College або WebCT), інші – на корпоративне навчання (Docent, 
Saba, Aspen).

Вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів пе-
дагогічної діяльності викладача української мови і літератури можна оцінити за кри-
терієм «вартість-ефективність».

У зв’язку із цим розглянемо Learning Content Management System більш доклад-
но.

Learning Content Management System (LCMS)- це програмно-апартаний комплекс, 
що застосовується для створення, збереження, зборки і доставки користувачу персо-
налізованого освітнього контенту у формі навчальних об’єктів (learning objects).

Різні LCMS можуть мати певні унікальні особливості і функції, але загальними 
компонентами LCMS є:

- інструмент автора, який дозволяє людині, яка не має спеціальної підготовки з 
мов програмування, формувати контент для онлайнового навчання шляхом створення 
нових або використання існуючих об’єктів;

- засоби доставки контенту з урахуванням персональних даних суб’єктів на-
вчально-виховного процесу, результатів попередніх досягнень, інтересів і потреб;

- додаток адміністратора для управління регістра цією, запуском курсів, відсте-
жуванням проходження курсу учнями;

- репозитарій навчальних об’єктів, або центральна база даних для збереження і 
управління навчальним контентом, який може бути доставлений за допомогою різно-
манітних медіа засобів ( мережа, CD-ROM, друковані матеріали).

Learning Content Management System відокремлює контент від засобів доставки 
контенту. Контенти може бути створений один раз і доставлений декількома засо-
бами. LCMS не вимагає спеціальних навичок програмування, бо дозволяє авторам 
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вставляти зміст у шаблони. Бо контент створюється у вигляді маленьких обєктів і 
розробники можуть повторно використовувати контент, який був створений іншими 
авторами, не витрачаючи час на розробку.

Learning Management Systems (LMS) и Learning Content Management Systems 
(LCMS) мають різне призначення. Головне завдання LMS – автоматизувати адміні-
стративні аспекти навчання, а діяльність LCMS зосереджена на управлінні контентом 
«об’єктів навчання». 

Хоча деякі LMS мають авторські додатки і можливості управління контентом, а 
LCMS пропонують мінімальні функції LMS, спроби використання однієї системи для 
виконання двох задач можуть бути не завжди оптимальними. 

Сучасні мультимедійні технології дозволяють викладачу української мови і 
літератури нестандартно підійти до організації та проведення семінарів. Для ор-
ганізації дистанційних семінарів доцільно використовувати такі інструменталь-
ні засоби як «груповер» від англійського groupware. Вони дозволяють: зберігати 
інформацію; керувати базами даних; розробляти спільні проекти; передавати ін-
формацію за допомогою електронної пошти; проводити синхронні та асинхронні 
текстові, аудіо- і відеоконференції; формувати єдиний документ під час групового 
навчання. 

Найбільш популярними «груповерами» серед викладачів української мови і літе-
ратури є:

SuperTCP Suite – http://www.frontiertech.com/products/suite/- електронна пошта, 
спільна робота із документом, пошук інформації, управління інформацією, дискусії;

TeamWARE Offi ce – http://www.teamw.com/teamware/products/tw5offi ce.htm – елек-
тронна пошта, створення навчальних графіків, дискусії, збереження і пошук доку-
ментів;

TEAMate – http://www.mmb.com/ – співпраця при розробці і використанні докумен-
та, система управління процесом розв’язання групового завдання;

WebShare – http://www.radnet.com/webshare/main_webshare.html – дискусії, пошук 
і збереження інформації, створення навчальних графіків.

Висновки. Отже, запровадження мультимедійних технологій у навчальний про-
цес вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації створює передумови для інтен-
сифікації навчального процесу.

Мультимедіа технології створюють можливість на практиці використовувати пси-
холого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння 
знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. При цьому констату-
ємо, що мультимедійні комп’ютерні технології впливають на формування компонен-
тів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ВОЛЕЙБОЛУ

У статті теоретично обґрунтовано проблеми формування культури взаємодії студентів 
факультету фізичного виховання засобами волейболу. Проаналізовано процес становлення й роз-
витку професійної взаємодії у студентів, проблеми і шляхи їх розв’язання. Розкрито основні чин-
ники, що перешкоджають суттєвому росту рівня культури взаємодії.

Ключові слова: професійна підготовка, фізична культура, взаємодії.
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FORMATION OF CULTURAL INTERACTION OF PHYSICAL 
EDUCATION STUDENTS BY MEANS OF VALLEYBALL

The article analyzes the process of formation and development of professional interaction with 
students identifi ed as one of the main factors contributing to the education of cultural relations activities 
in favor of the teacher (trainer). It presents a kind of functional system in the area, which made the 
interaction process is not only by learning and improvement, but also morally-volitional qualities.

 The basic factors that prevent substantial growth of culture of students dependent from generated 
value; lack of motivation; place of sport and physical culture in society.

The observations support the view of scientists that can educate not only the content of education, but 
also the organization of educational process. Culture Education students in the classroom interaction of 
volleyball is the organization of a joint training of students, characterized by: the presence of a collective 
cognitive task; exchange of information; mutual help and support during group interactions.

The task of training of a qualifi ed professional who can not only in the future develop abilities, skills 
and knowledge, but arm with knowledge of the technology team building, team determines psychological 
and pedagogical competence. 

Specialist of Physical Education and Sports should analyze, compare, using the experience of 
specialists correlate perspective, output and determine your «style» activities.

The article demonstrates the need for effective search of ways to solve problems that would 
signifi cantly raise the level of professional training of future teachers of physical training (trainers) in the 
formation of cultural cooperation.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ВОЛЕЙБОЛА

В статье теоретически обоснованы проблемы формирования культуры взаимодействия сту-
дентов факультета физического воспитания средствами волейбола. Проанализирован процесс 
становления и развития профессионального взаимодействия студентов, проблемы и пути их ре-
шения. Раскрыты основные факторы, препятствующие существенному росту уровня культуры 
взаимодействия.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, физическая культура, взаимодействия.
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетних освітніх завдань є формування осо-
бистості, це пов’язано з вимогами, які висуває суспільство. Важлива роль у виконанні 
цього завдання покладається на вчителя фізичної культури, який не тільки має володіти 
фаховими знаннями, уміннями і навичками, а й здатен творчо мислити та компетентно 
вирішувати нестандартні завдання [10].

В Україні в ускладнених соціально-економічних та культурних умовах однією з 
найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем, є розв’язання взаємодії, яка 
багато в чому залежать від рівня розвитку, порядності, впевненості в собі, вміння по-
важати інших. 

Як стверджують науковці одним із ефективних засобів що формують почуття гід-
ності є заняття фізичною культурою та спортом, а саме – вміння нести відповідальність, 
дотримуватись слова, приймати рішення, вміти підтримувати та взаємодіяти з іншими, 
усвідомлювати власні дій, контролювати психічний стан та керувати ним, регулювати 
свою поведінку, виявляти співчуття. У результаті пошуку ефективних шляхів взаємодії 
викладача та студента, студентів між собою виникає протиріччя між необхідністю по-
стійного професійного вдосконалення, створення умов для розвитку професійної май-
стерності й недостатністю використання ефективних технологій вузівської підготовки 
майбутніх фахівців [10].

Аналіз досліджень. Аналіз останніх досліджень свідчить, що в сучасній психоло-
го-педагогічній літературі представлено чималий блок праць, присвячених проблемі 
взаємодії та спілкування загалом і професійного спілкування зокрема. Особливості 
спілкування в різних видах діяльності проаналізовані в працях (Л. Зінченко, В. Кан-
Калика, А. Капської, А. Мудрика, Л. Савенкової та ін.) [2]. Загальні питання психології 
спілкування, його структури, функцій та видів розроблялися О. Бодальовим, О. Леон-
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тьєвим. Проблема формування культури спілкування особистості розкривається у до-
слідженнях О. Даниленко, Г. Чайки та ін. [3].

Враховуючи, що ефективність міжсуб’єктної взаємодії залежить від комунікатив-
них здібностей суб’єктів, в літературі розробляється проблематика комунікативної ком-
петентності (Т. Іванова, С. Козак, М. Лисіна, С. Макаренко, М. Станкін, В. Черевко). 
Приділяється увага виробленню комунікативних умінь (А. Москаленко), підвищенню 
комунікативної культури (І. Тимченко) [9]. 

Практика і наукові дослідження, що демонструють форми професійної підготовки, 
в тому числі і педагогічної, не завжди відповідають вимогам життя, а зміст професійно-
педагогічної освіти не завжди є ефективними в конкретному соціумі. Починаючи свою 
професійну діяльність частина молодих фахівців з фізичної культури та спорту відчу-
вають складнощі у виконанні необхідних педагогічних функцій. Нерідко українськими 
вищими школами копіюється вітчизняний, або зарубіжний досвід, використовуються 
застарілі, або малопродуктивні форми системи безперервної освіти або підвищення 
кваліфікації кадрів [4].

В командних видах спорту необхідно сформувати навики культури взаємин. Специ-
фіка виховання культури взаємин у спортивному середовищі полягає в тому, що воно 
включає розвиток знань і почуттів, вироблення культури поведінки, спілкування, нави-
чок саморегуляції поведінки.

Однак, не зважаючи на існуючі дослідження про структурні компоненти команди 
є система взаємин відповідальної залежності, яка існує у вигляді певних, типових для 
команд способів поведінки його членів, які проявляються в ігрових ситуаціях, що ви-
магають відповідальності, певної вимогливості до всіх гравців, які об’єднані спільною 
діяльністю. У процесі взаємодії між гравцями виникають взаємини емоційно-психо-
логічного характеру складові неформальної структури команди, структури особистих 
взаємин, які проявляються як в навчально-тренувальному процесі так і в ігровій ді-
яльності [10]. 

Мета статті – проаналізувати стан проблеми формування культури взаємодії сту-
дентів факультету фізичного виховання засобами волейболу.

Виклад основного матеріалу. Розкриття мети передбачає проведення аналізу осно-
вних понять і перш за все основного поняття – «взаємодія». У словниках часто подаєть-
ся більш широке і досить розповсюджене тлумачення. «Взаємодія – процес безпосеред-
нього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує їх 
взаємну обумовленість і взаємозв’язок» [8]. 

Інше тлумачення взаємодії подає В. Москаленко, згідно з яким у широкому сенсі 
вона як «універсальна властивість всього існуючого світу речей і явищ в їх взаємній 
зміні, впливові одного на інші. В суспільстві взаємодія – це система зв’язків між індиві-
дами, соціальними групами, сукупність всіх соціальних відносин»[5]. 

В контексті спільної діяльності дає визначення взаємодії Л. Орбан- Лембрик, а саме: 
«Взаємодія – це взаємозалежний обмін діями, організація людьми взаємних дій, спря-
мованих на реалізацію спільної діяльності» [6]. Йдеться про те, що люди обмінюються 
не тільки інформацією, а й різними діями. Ці дії забезпечують планування спільної ді-
яльності, її координацію і розподіл функцій. 

Таким чином, взаємодія розглядається більшістю науковців як систематич-
не, стійке виконання дій суб’єктами, спрямованих на досягнення спільної мети у 
спільній діяльності. Оскільки досягнення мети у спільній діяльності не можливе 
без спілкування, то й взаємодія передбачає обов’язковий зворотній зв’язок між 



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   277

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Áóäèíêåâè÷ Ñ., Ìàöîëà Í. Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè âçàμìîä±³ ñòóäåíò±â...

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

суб’єктами, їх взаємний вплив та взаємообумовленість, тобто йдеться про комуні-
кативну взаємодію. Взаємодія завжди виникає за умови наявності спільної осно-
ви та регламентується визначеними умовами конкретної ситуації. Міжсуб’єктна 
взаємодія розглядається в літературі як різновид міжособистісної взаємодії та 
як акт спілкування один на один. В першому розумінні вона визначається як 
взаємозв’язок між людьми, який суб’єктивно переживається та об’єктивно вияв-
ляється через характер і способи взаємних впливів в процесі спільної діяльності 
та спілкування [6].

 В якості однієї із сторін спілкування особистості вона трактується як здійснюва-
на знаковими засобами взаємодія суб’єктів, зумовлена потребами спільної діяльності і 
спрямована на значиму зміну в стані, поведінці та особистісно-смислових утвореннях 
партнера (А. Петровський, В. Шапарь) [6]. В даному контексті міжсуб’єктна взаємо-
дія соціального працівника виступає ключовим поняттям його професійної діяльності, 
адже саме посередництвом взаємодії або інтеракції він отримує можливість здійснюва-
ти формуючі впливи на клієнта з метою його адаптації та соціалізації. Виходячи з цього, 
культура міжсуб’єктної взаємодії соціального працівника репрезентує насамперед осо-
бистісну та професійну характеристику фахівця.

Це визначає розвиток і характеризує, наскільки студент сформувався як особис-
тість, як командний гравець, та майбутній фахівець своєї справи. Розкриття взаємодій 
особистостей націлених на досягнення високих результатів (ігрова діяльність на май-
данчику), розвиток творчого потенціалу найбільш активно відбувається у професійній 
діяльності. Основним завданням майбутніх фахівців фізичного виховання є не лише 
здобуття знань, вдосконалення умінь і навичок особисто, а й набуття вмінь сформувати 
ті чи інші знання, уміння і навички у своїх учнів чи студентів.

Важливим етапом у нашому дослідженні є визначення комплексу факторів вихо-
вання культури взаємин в команді і формування особистості. Майбутня професія вчи-
телів фізичного виховання, тренерів передбачає функціонування виховних систем і по-
родження ними процесу виховання, в тому числі і культури взаємодії, забезпечується 
трьома чинниками:

1) діяльністю студентів (навчання, вдосконалення, ігрова діяльність, спілкування в 
команді);

2) діяльністю педагогів (викладання, педагогічне спілкування, педагогічне керівни-
цтво різноманітними видами діяльності);

3) виховання колективом (командою), (об’єктом вивчення якої є взаємодії в динамі-
ці самоактуалізації творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення, самовизна-
чення індивідуально і в команді на коефіцієнт корисної дії).

Тому, важливою вимогою до особистості фахівця фізичного виховання є здатність 
до творчості, професійна мобільність, до постійного професійного саморозвитку і са-
мовдосконалення.

У волейболі велике значення мають біометричні параметри, але не меншу, якщо не 
більшу відіграють характер, вміння працювати, а також взаємодія гравців на полі та за 
її межами. Найбільший талант людини є працьовитість і віра в досягнення найвищих 
результатів як свідчення закономірного феномену. Нерідко неготовність чути критику 
«обдарованих» не дозволяє їм реалізуватись і досягнути вершини майстерності. Ко-
мандні взаємодії відіграють важливу роль у досягненні кінцевого результату, адже по-
милка попереднього може бути виправлена наступним гравцем, і навпаки віртуозна гра 
одного не принесе результату якщо не «допрацюють» інші.
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Отже, об’єктом досліджень є особистість, яка прогресивно розвивається, самореа-
лізується в ігровій діяльності, і визначає злагодженість взаємодії гравців.

Предметом є закономірності, механізми, умови і фактори, які сприяють високим 
професійним досягненням в роботі цілої команди. В роботі команди з волейболу для 
досягнення перемоги над суперником – важливими чинниками виступають не лише 
механізми майстерного виконання техніко-тактичних дій, але немаловажною умовами 
в досягнені результату мають узгодженість, взаєморозуміння, відчуття партнера, довіра 
і відповідальність, якщо усі ці складові поєднуються в єдиний механізм гравці отри-
мують неабиякий «драйв» від своєї загальної роботи (глядачі захоплення, насолоду від 
поєдинку) – і саме дані фактори сприятимуть формуванню культури взаємодій гравців.

Розвиток інноваційних технологій призвів до того, що молодь має проблеми із жи-
вим спілкуванням, а саме висловлювати свої думки, контролювати свої емоції, бути 
справжніми, щирими без фальші, гідно оцінювати суперника і цінити партнерів, вмі-
ти знаходити взаємопорозуміння у колективі [9]. Саме взаємодії відчуття партнерів на 
майданчику і в свою чергу відчуття гри свідчитимуть про високу майстерність.

В команді вагомим є функціональне самовизначення – це найважливіша складова 
розвитку особистості і обов’язкова умова самореалізації. У більшості гравців характер-
ні необ’єктивні погляди щодо ігрової діяльності, а також існують проблеми, пов’язані 
з визначенням і оцінкою своєї перспективи в команді, усвідомлення необхідності у 
певній діяльності (наприклад робота над захистом), адже результативне (ефектне) за-
вершення виконання атаки безпосередньо залежить від узгоджених дій усієї команди 
(прийому, передачі, відволікаючих дій гравців). Тому усвідомлення і робота на користь 
кінцевого результату усієї команди і буде відповідальним чинником у професіонально-
му рості гравця [4]. 

У студентських командах нерідко обставини складаються так, що приходиться змі-
нювати амплуа (на позиції якій він був у дитячих командах), із врахуванням індивіду-
альних особистісних можливостей відповідно до вже існуючого складу команди. Необ-
хідно зазначити основні протиріччя, які як правило існують між вимогами до гравця 
його особистим баченням та бажанням, а також рівнем його підготовленості, самовиз-
начення і самореалізації в команді. 

Проблема формування культури взаємодії студентів залежить:
1. Сформованих цінностей (духовні і матеріальні), якщо переважають перші це 

один із сторін до занять командними видами.
2. Визначити мотивацію для занять, самовіддача загальній діяльності.
3. Суспільна думка про заняття спортом, місце особистості.
Для створення професійної системи організації особистості гравця нами визначено 

ряд чинників формування якостей, та професіональних знань вмінь та навичок:
- оцінка можливості особистісно-орієнтованого підходу гравців до вибору індивіду-

ального амплуа та корисної роботи на результат команди;
- формування вмінь та навичок до професіональної орієнтації гравців в конкретній 

команді;
- мотивація до аналізу самооцінки та самоаналізу ігрової та навчально-тренувальної 

діяльності.
 Для досягнення успіху у командній діяльності на нашу думку важливим факто-

ром, що визначає самовизначення і самовіддачу є відсутність мотивація до самостійно-
го самовдосконалення та зростання професіональної майстерності студента, оскільки 
потребує матеріальних затрат, трата особистого часу, моральну відповідальність нато-
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мість вимоги швидкого результату та критичної оцінки. Молоде покоління потребує 
особливої мотивації яка б змусило студентів, загалом молодь, самовдосконалюватись 
та розвиватись особистісно (фізично та розумово), оскільки на сьогоднішній день зна-
чущість матеріальних цінностей значно вища від духовних [3]. 

Важливою умовою для успішного ведення гри є виховання якісних гравців у ви-
конанні обов’язків своїх амплуа – а саме гравців, які у відповідальний момент можуть 
взяти на себе відповідальність наприклад: у блоці (проти сильного нападника супер-
ника), у прийомі (складних м’ячів та точним доведенням на розігруючого), атакуючого 
(який навіть у не зовсім зручній позиції зможуть досягнути успіху у завершені атаки) і 
звичайно дій розігруючого (вміння максимально використати та вивести на вигідну по-
зицію нападників для результативного завершення атаки із самих незручних та нестан-
дартних позицій). Виховання лідера – гравця який у відповідальний момент можуть 
завести переломити хід подій та спрямувати гравців у вірному напрямку [2].

У зв’язку з цим підвищується значення кваліфікованих фахівців для підготовки кон-
курентоздатних гравців. Формування команди дуже складна праця яка вимагає чималої 
роботи як тренерсько-викладацького складу так і особистого бажання та роботи кожно-
го конкретного гравця. Саме сильна особистість знаходить сили та можливості навіть 
після низки поразок робити правильні висновки, враховувати недоліки і працювати не 
покладаючи рук не жаліючи ні себе ні підопічних і в той же час знаходячи слова під-
тримки та мотивацію до вдосконалення кожного конкретного гравця [9]. 

Науковець А. Маркова у своїх роботах аналізуючи особистісні характеристики лю-
дини, що необхідні для успішного виконання педагогічної діяльності, виділяє декілька 
видів професійної компетентності, наявність яких вказує на зрілість людини в профе-
сійній діяльності:

– спеціальна компетентність – володіння професійною діяльністю на достатньо ви-
сокому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;

– соціальна компетентність – вміння здійснювати професійну діяльність на рівні 
співпраці, а також нести соціальну відповідальність за результати своєї праці;

– особистісна компетентність – володіння способами особистісного самовираження 
і саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям особистості;

– індивідуальна компетентність – володіння способами самореалізації та розвитку 
індивідуальності в рамках професії, готовність до особистісно-професійного росту, са-
моорганізації та самореабілітації;

– компетентність вчителя в галузі професії [4].
Важливим етапом в становленні професійної майстерності фахівця є період на-

вчання у вищому навчальному закладі. На її думку, однією зі сторін формування про-
фесіоналізму педагога є компетентність в педагогічній діяльності. Саме в університеті 
студент отримує чітке уявлення про сутність праці вчителя, тренера, про вимоги до 
особистості вчителя, про специфічні умови його праці. В цей період відбувається на-
копичення системи знань і вмінь, які можуть стати фундаментом для подальшого само-
вдосконалення [4].

 Завдяки обміркованому навчанню студенти на заняттях звикають думати, аналі-
зувати, оцінювати, створювати. А це все є значним внеском у підготовку студентів до 
майбутньої самостійної професійної діяльності, і велика роль тут належить викладачів 
вищих навчальних закладів.

Учитель-професіонал – це фахівець, який оволодів високим рівнем професійної ді-
яльності, який свідомо змінюється і розвивається в процесі праці, який робить свій 
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індивідуальний творчий внесок у професію. А головним фактором досягнення профе-
сіоналізму вчителя є процес самовдосконалення [3].

Важливим етапом у нашому дослідженні є визначення комплексу факторів вихо-
вання культури взаємодії. Під факторами зазвичай розуміються причини, рушійні сили 
певного процесу. Саме виховання, поряд зі спадковістю і середовищем, є чинником 
формування особистості.

Умовно прийнято виділяти три рівня розвитку взаємин: 
- низький (вибірковий характер прояву культури, тобто взаємини до товаришів по-

яснюються особистими симпатіями і дружбою);
- середній (ситуативний характер прояву культури, зростання потреби ставитися до 

однокласників з повагою не тільки з особистих симпатій, але і виходячи з інтересів 
колективу);

- високий (систематичний характер прояву культури, взаємини стають способом ви-
раження внутрішньої моральної потреби), причому найважливішою характеристикою, 
що визначає ці рівні і ефективність впливу на виховання взаємин особистості, є їх куль-
тура [1].

Висновки. Аналізуючи процес становлення й розвитку професійної взаємодії у сту-
дентів, виявлено в якості одного з головних факторів, що сприяють вихованню культури 
взаємин, виступає діяльність викладача (тренера). Виховання культури взаємодії сту-
дентів на заняттях волейболу відбувається при організації навчання як спільної діяль-
ності студентів, яка характеризується: наявністю колективного пізнавального завдання; 
обміном інформацією; взаємною допомогою і підтримкою при групових взаємодіях. 
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ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ЖІНКИ У ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ: 
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Опрацьовано архівні матеріали щодо участі жінок у військових традиціях українського вій-
ська в різні історичні періоди та узагальнено міжнародний досвід щодо залучення жінок в армії 
розвинених країн. Виокремлено авторські типи стратегій інтеграції жінки у військо в ретроспек-
тивному та сучасному аспектах. Висвітлено характерні проблеми інтеграції жінки у сучасну 
українську армію та підтверджено існування дискримінаційного законодавства, що обмежує цей 
процес. Експериментальне дослідження показало домінування у військовій та суспільній думці 
ґендерних стереотипів та необхідність застосування ґендерного підходу як визначального чинни-
ка процесу реформування армії в демократичному суспільстві. 

Ключові слова: ґендер, Збройні сили України, стратегії інтеграції, жінка, ґендерні стерео-
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WAYS OF WOMAN INTEGRATION INTO THE ARMED FORCES 
OF UKRAINE: PEDAGOGICAL ASPECT 

The archival materials concerning the participation of women in the military traditions of Ukrai-
nian troops in different historical periods were worked up and the international experience in the 
integration of women in the armies of developed countries was summarized. There are presented types 
of strategies of women integration into the army in the retrospective and contemporary aspects. On 
specifi c examples there was demonstrated the presence of discriminatory legislation that limits the in-
tegration of women in the Armed Forces of Ukraine. The experiment showed the dominance in military 
and public opinion against gender stereotypes of women in the army. Typical problems were enlight-
ened according to the integration of woman into modern Ukrainian army as well as the importance 
of gender approach as a determining factor in the process of restructuring the army of a democratic 
society.
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ЖЕНЩИНЫ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
УКРАИНЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Обработано архивные материалы об участии женщин в военных традициях украинского во-
йска в разных исторических периодах и обобщен международный опыт по привлечению женщин 
в армиях развитых стран. На основе анализа представлены авторские типы стратегий инте-
грации женщины в армию в ретроспективном и современном аспектах. Продемонстрировано на 
конкретных примерах наличие дискриминационного законодательства, ограничивающего про-
цесс интеграции женщин в Вооруженные силы Украины. Эксперимент показал доминирование в 
военной и общественной мысли гендерных стереотипов по отношению женщин в армии. Осве-
щены характерные проблемы интеграции женщины в современной украинской армии и важность 
гендерного подхода как определяющего фактора процесса реформирования армии демократиче-
ского общества.

Ключевые слова: гендер, Вооруженные силы Украины, стратегии интеграции, женщина, 
гендерные стереотипы.

Лит. 17.

Постановка проблеми. Історія воєн переконливо свідчить, що в умовах збройних 
конфліктів відбуваються різноманітні соціальні катаклізми, руйнується традиційний 
уклад життя, а різні сторони життя зазнають певних трансформацій. Проте в цих умо-
вах для певних соціальних груп відкриваються перспективні та потенційні можливості, 
наприклад, у бік емансипації. З історії відомо, що національно-визвольні війни часів ко-
зацтва, дві світові війни і т.д., які торкнулися нашої країни, відкривали такі можливості 
для жінок у плані перспектив професійної самореалізації, відкритої участі у військових 
діях, формування політичної незалежності, що сприяло розширенню спектру соціаль-
них ролей і моделей жіночності у традиційно чоловічих сферах. Це переконливо засвід-
чили події під час Революції Гідності 2014 року, де були висунуті демократичні гасла 
ґендерної рівності, як умови європеїзації країни та збройний конфлікт на Сході країни. 
Участь жінок у антитерористичній операції підтвердила необхідність деконструювати 
традиційні ґендерні стереотипи. 

Військові дії стали передумовою для деконструкції архаїчних моделей патріархаль-
ної свідомості суспільства, де жінка не мала права долучатись до «чоловічих сфер»: 
захисту Батьківщини, волонтерського руху, участі у добровільних воєнізованих фор-
муваннях, організації логістики. Слід запобігти повторенню минулих помилок, коли 
у повоєнні роки жінки були витіснені з тих сфер, в які їм вдалося потрапити під час 
світових воєн, тобто виникненню т.зв. реставрації патріархату. Негативні тенденції по-
вторюються, про що свідчить скорочення замовлень управління освіти Міноборони 
на «жіночі» місця у військових ВНЗ; відсутність злагодженого механізму отримання 
«учасника бойових дій» жінками, та, підпільне виконання своїх професійних обов’язків 
в зоні АТО під «дозволеними патріархальними статусами» (наприклад, через офіційну 
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неоформленість жінок, що, фактично, призводить до неможливості отримувати оплату 
за свою працю і т.п.).

Необхідно визнати, що самореалізація жінок у сфері захисту Батьківщини відбувається 
в умовах неоднозначної та доволі жорстокої громадської думки із патріархальними акцента-
ми, труднощами та регресивною статево-конкурентною боротьбою. При цьому, жінки-вій-
ськовослужбовці перебувають в особливо складному становищі через специфіку військової 
служби в порівнянні з іншими видами державної служби та професійної діяльності. Так, 
якщо станом на 2010 р. у Збройних Силах України проходили службу понад 17 тисяч 300 
жінок-військовослужбовців, з яких 7% – офіцери та 92% – жінки, які проходять військову 
службу за контрактом, то станом на 16 березня 2014 р., з початком анексії Криму Росією, в 
ЗСУ проходили службу 16 554 жінок, що становило близько 10 % від загалу, серед яких 1 
750 офіцерів (5 %) та 14 999 військовослужбовців за контрактом (33%) [15, 12].

За даними соціологів, станом на жовтень 2015 р. тільки в зоні АТО на Сході країни 
приймали участь близько тисячі жінок-військовослужбовців та працівників ЗСУ (без 
врахування жінок-добровольців, оскільки, після легалізації даних батальйонів у Міно-
борони та МВС, жінкам, як виявилось, заборонено займати понад 700 спеціальностей у 
даних відомствах, що позбавило їх пільг та виплат) [4].

Участь жінок в сучасній армії не отримала належної оцінки в українському суспіль-
стві через існуючі ґендерні стереотипи та існування законодавчих, дискримінаційних 
практик; особистісну неприязнь солдатського, сержантського, старшинського та офі-
церського складів ЗСУ до жіночої присутності; неадекватним висвітленням у ЗМІ тощо.

Аналіз досліджень показав, що у вітчизняній науці практично відсутні фунда-
ментальні праці з даної проблеми. З числа найбільш відомих і авторитетних фахівців 
в галузі дослідження процесу інтеграції жінок у армію вважаються зарубіжні вчені: 
А. Мулрайн, Є. Джексон, В. Нільсен, М. Бінкін, А. Давін, Р. Еґнель та інші. Окремі ас-
пекти військової служби жінок розкрито у працях Ю. Калагіна, Н. Дубчак, Ю. Савчен-
ко, Р. Ткачук, Ю. Шеремети, О. Шестопалової та ін. Соціальна значущість та недостатня 
розробленість теоретичних та прикладних аспектів вищезазначеної проблеми зумовили 
вибір теми нашого дослідження «Шляхи інтеграції жінки у ЗСУ: педагогічний аспект». 

Мета статті полягає у виявленні умов та чинників механізму інтеграції жінок до 
інституту ЗСУ в умовах ведення воєнних дій на сході України. У процесі аналізу педа-
гогічної літератури, ЗМІ та праць з військової тематики ми спробували виокремити та 
сформулювати стратегії включення жінок у патріархальний інститут.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна історія про участь жінок у військовій 
справі, як правило, не згадує через прийнятий андроцентричний підхід до інтерпре-
тації історичних подій. Факти їхньої поодинокої участі свідомо замовчувалися та зни-
щувалися, тому не існує достатньої історіографічної бази про реальний внесок та роль 
жіноцтва щодо захисту Вітчизни та процесу створення українського війська.

Перші достовірні відомості про участь жінок у військових походах знаходять свої 
витоки у древньоруських спогадах про «поляниць» – жінок-воїнів. Слово «поляниця» 
спільнокореневе зі словом «поле», «полякувати», а в давнину вважалося: якщо комусь 
присуджували «поле», це означало, що на нього чекає змагання, військовий двобій. На-
приклад, дослідник Д. Балашов зазначає: «Поляниці … це – степові воїтельки, вмілі 
вершниці й лучниці, разом із тим, після бою з героєм – дружини богатирів» [2, 7].

Так, за даними греків у 971 році після битви з Візантією серед убитих русичів зна-
ходили жінок у чоловічому одязі [3]; жінка сотника Ставра Годиновича – Катерина 
славилася своїми перемогами над богатирями княжої дружини, та навіть над князем 
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Володимиром, перевершуючи його у стрільбі з лука та грі в шахи. Никифор – патріарх 
Візантії, у спогадах зазначав, що після битви ромеїв з аварсько-слов’янським військом 
в 626 році під Константинополем, серед тіл загиблих знаходили багато жінок-склавинок 
(слов’янок). Узагальнимо, що більшість вітчизняних істориків XIX століття визнавали 
майже рівноправне з чоловіками становище українського жіноцтва у період Середньо-
віччя та Нового часу [1, 272] і недостатня увага до жінок в історії, зокрема, у період 
козаччини, також зумовлена поверховими висновками про козацький аскетизм. У ви-
борних органах влади жінок не було, бо вони формувалися за військовим адміністра-
тивно-територіальним принципом. Тому керівні посади в них мали виключно чоловіки, 
як це було, в Запорізькій Січі, де діяло своєрідне табу на пе ребування жінок [10, 278].

Також, жінки в т.зв. «Добу козацтва» XV – XVIII ст. були незалежні від сімейного 
становища – маючи у своїй власності багато земель – вони, поруч із чоловіками, пере-
творювались у могутніх магнаток [14, 41]. Однак українка була досить тісно пов’язана 
з військом та відповідними військовими обов’язками, через особливості нестабільного 
життя в українських воєводствах поблизу татарських кордонів. Історії відомі навмисно 
забуті численні випадки жіночої активності у питаннях захисту державності та участі 
у збройних повстаннях, як у якості воїнів, так і як організаторів військових дій. Напри-
клад, французький дипломат та історик П. Шевальє писав про завзяту оборону міста 
Триліси від поляків українськими жінками [16]. Волинська шляхтянка та управляюча 
казною Луцької єпархії – Ганна Борзобагата-Красенька, робила наїзди на маєтки чоло-
віків-шляхтичів, зумівши, навіть, відбити ополчення короля С. Баторія [12]. Волинська 
княгиня Софія Ружинська у 1608 році, очоливши загін козаків, який налічував понад 
6000 піхоти й кінноти, приступом взяла фортецю князів Корецьких у місті Черемоші. 
А у 1524 р. «після кривавої битви під замком Прухник на Поділлі, серед численних 
убитих захисників були знайдені тіла жінок, переодягнених у чоловічий одяг» [5, 11]. 
Існували і приклади організації збройної боротьби проти ворогів – так, польський кор-
пус генерала Чарнецького був знищений під час оборони м. Буші, якою керувала Олена 
Завісна. Олена, вбивши свого чоловіка-зрадника, в останній момент підпалила поро-
ховий погріб, висадивши себе, своїх дітей, 240 захисників (70 жінок-захисниць вона 
евакуювала) та 4 тисячі поляків у повітря [11].

Під час Першої та Другої Світових воєн жінки стали активніше долучатися до вій-
ськової справи: вперше системно вони були присутні не тільки у якості добровольців, а 
і у регулярних підрозділах [15]. Були створені і соціально-правові передумови інклюзії 
жінок у військовий інститут. Так, в УНР у «Основному державному законі Української 
Народної Республіки» існувала норма в артикулі № 50 про порядок залучення жінок до 
військової служби [9].

Офіційно, першими жінками у військових формуваннях Європи даного періоду теж 
були українки. Всього їх налічувалося 33; в лавах Українських Січових Стрільців та у 
жіночій сотні – 2. Відомими українками-військовиками були: Софія Галечко, Павлина 
Михайлишин, Олена Степанів, Василина Ощипко, Гандзя Дмитерко, Олена Кузь [6].

 Наприклад, Надія Дурова, українка за походженням, була першою жінкою офіце-
ром у Російській армії та командувала півескадроном під час франко-російської війни 
1812 р., будучи ад’ютантом фельдмаршала М. Кутузова, а Євгенія Шаховська була єди-
ною жінкою-авіатором під час Першої світової війни [7, 58].

Під час Великої вітчизняної війни українки брали активну участь у національно-ви-
звольних змаганнях. В УПА жінки були присутні та виконували як традиційні жіночі 
мирні функції: лікарі, медсестри, санітарки; напівмирні: друкарки, пропагандистки, 
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зв’язкові, так і суто воєнні: розвідниці, учасниці відділів Української повстанської ар-
мії, та навіть командири роїв, чот і сотень. Так, провідниця ОУН Дарія Ребет залишила 
двохрічного сина, присвятивши себе національно-визвольній справі [13].

Факти ґендерної дискримінації в УПА невідомі, а навіть навпаки – відмічена лише 
глибока повага чоловіків до жінок. Зокрема, Роман Шухевич до зв’язкової звертався 
«Друже, Галино». Такого ж ставлення до жінок-колег він вимагав від старшин усіх ран-
гів без виключення [15, 10].

Під час Другої світової війни в різні періоди воювали, поряд з чоловіками, від 
600 000 тисяч до одного мільйона жінок, 80 тисяч з них були радянськими офіцерами, 
86 – присвоєно звання Героя Радянського Союзу [8]. В радянській армії було сформо-
вано 3 авіаційних полки, Окрема жіноча добровольча стрілецька бригада, Окремий жі-
ночий запасний стрілецький полк, Центральна жіноча школа снайперів, Окрема жіноча 
рота моряків. Більшість у них складали українки [14]. З вищезазначеного випливає що 
жінки використовували різні шляхи інтеграції у військове середовище, які, залежно від 
контексту соціальної ситуації у державі, можна систематизувати у певні стратегії. 

Під стратегією інтеграції жінки у військове середовище ми розуміємо певну сукуп-
ність дій, як самої жінки, так і держави, ідеології, культури, норм суспільства і його 
інституцій, що мають на меті залучення жінки у військове середовище, як його повно-
правного члена із встановленням оптимальних зв’язків із ним та подальшим перетво-
ренням у єдину цілісну систему, де б відносини жінки, поряд з чоловіком, характеризу-
валися соціальною системою стійкості та рівноваги.

Узагальнене бачення процесу інклюзії жінок у армійське середовище в історичній 
ретроспективі ми виклали у таблиці 1.

Таблиця 1
Назва 

стратегії 
інтеграції

Основна 
характеристика

Позитивні 
аспекти

Негативні 
аспекти

Відомі 
приклади

Стародав-
ня

Жінки залуча-
лись у якості 
повноправних 
воїнів через на-
явність матріар-
хатної ідеології

Деморалізація 
противника, 
ефект «несподі-
ванки», відсут-
ність упереджень 
до служби жінок, 
повага з боку 
суспільства

Висока смерт-
ність жінок на 
полі бою, руй-
нація генофон-
ду; мізандрія 
(нетерпимість 
до чоловіків)

Первісні 
слов’янські 
країни, Давньо-
руська держава, 
уходницький 
рух, ордівниці 
остріва Мон

Прихована

Жінки брали 
участь у бойових 
діях під вигля-
дом чоловіків.

Самореалізація 
жінки в умовах 
військового се-
редовища

Високий ри-
зик викриття 
жінок, про-
довження 
існування 
ґендерної упе-
редженості, 
конформність

Українські захис-
ниці під замком 
Прухник на По-
діллі,1524 р.; 15 
років команду-
вання ротою ула-
нів Олександри 
Тихомирової; 
Жінка-офіцер 
Надія Дурова 
1812 р.
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Демонстра-
тивна

Жіночі під-
розділи ство-
рювалися з 
демонстративни-
ми цілями для 
розваги прави-
телів.

Теоретична мож-
ливість інтеграції 
жінки у військо

Посилення 
упередженості 
щодо можли-
вої військової 
служби жінок; 
акцентування 
на «природньо-
му» призначен-
ні жінок; 
фізичне, пси-
хо-логічне, 
сексуальне 
насильство 
над жінками; 
ейджизм (дис-
кримінація за 
віком)

«Амазонська 
рота» князя 
Потьомкіна 
сформована для 
втіхи російської 
імператриці 
Катерини ІІ

Вимушена

Жінки викону-
вали військові 
обов’язки у 
вимушеній си-
туації, коли було 
вбито більшість 
воїнів чоловічої 
статі

Деморалізація 
противника, від-
сутність уперед-
жень до служби 
жінок, участь 
жінок всіх ви-
дах діяльності 
війська, повага з 
боку суспілства

Висока смерт-
ність жінок на 
полі бою

Оборона міс-
течка Триліси 
жінками;
оборона міста 
Буші дружиною 
сотника Оле-
ною Завісною; 
УПА

Ритуальна

Жінки здійсню-
вали кровну 
помсту, відтво-
рюючи ритуали, 
прийняті в пев-
них культурах.

Жінка долучала-
ся до «публічної» 
сфери

На фоні теро-
ристичної ді-
яльності, жінка 
виступає як 
піддана чоло-
віків, що пови-
нна мстити за 
їхню поразку

Жінки-шахіди 
ісламських 
країн, групи 
смертниць
«Чорних вдів»

Мотива-
ційна

Жіночі загони 
створювались з 
метою викликати 
сором у чолові-
ків, мотивуючи 
їх до активних 
дій

Жінки отримува-
ли такі ж права, 
як чоловіки; 
участь жінок всіх 
видах діяльності 
армії.

Акцент на 
слабкості жі-
нок, неможли-
вості їх участі 
у традиційних 
чоловічих 
структурах; 
сексизм

Жіночий «ба-
тальйон смер-
ті», створений у 
1917 р. М. Боч-
ка-рьовою для 
«присором-
лення солдат», 
змусивши їх 
воювати до
переможного 
кінця
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Зобов’я-
зальна

Присутність у 
законодавстві 
норм про за-
лучення жінок у 
військо, схвален-
ня генералітету 
про можливість 
участі жінок у 
бойових діях

Законодавчо 
визначена по-
літика призову 
жінок, держав-
ний контроль та 
захист над інте-
грацією жінки у 
військо, допуск 
до усіх сфер ді-
яльності армії

Відсутність 
роботи по 
упровадженні 
стратегії інте-
грації жінки 
у військовий 
колектив; екс-
клюзія (виклю-
чення) жінки 
із армійської 
культури

Воячки УНР 
(1917-1920 
р.р.), жінки-во-
ячки УСС

Традиційна

Жінки у вій-
ськах викону-
вали функції, 
пов’язані із 
забезпеченням 
та лікуванням 
військовослуж-
бовців

Емансипація 
заборони при-
сутності жінки 
у армії, часткова 
інтеграція жінки 
у армійський 
інститут

Підсилення 
стереотипіза-
ції ґендерних 
ролей

Великобританія 
з 1653 р.
Системне за-
лучення жінок 
у арміях світу 
відбулося піс-
ля Кримської 
кампанії 1854-
1855рр. і триває 
донині

У ході реалізації більшості з цих стратегій до найбільш негативних аспектів їх ре-
алізації можна віднести підсилення стереотипізації ґендерних ролей; акцентування на 
слабкості жінок, неможливості їх участі у традиційних чоловічих структурах; сексизм, 
високу смертність жінок на полі бою, а в стародавні часи – існування явища мізандрії 
(нетерпимості до чоловіків).

Натомість, сучасний підхід інтеграції жінок у армію заснований на конструкті, що 
традиційні чоловічі характеристики у військовому середовищі, які потрібні були упро-
довж існування людства, як наприклад, орієнтація на силу, відходять на другий план 
у зв’язку із модернізацією зброї та переосмисленням військової стратегії і тактики. 
Тепер у солдатів починають цінуватися інші якості: здатність швидко орієнтуватися в 
ситуації, вміння володіти вогнепальною зброєю, самоконтроль, а також упровадження 
дистанційного методу управління зброєю – все це є ґендерно-нейтральними характе-
ристиками.

Констатуємо, що кількість жінок-військовослужбовців у всьому світі зростає. 
Згідно з даними Організації у справах жінок у Збройних силах країн НАТО, число 
військовослужбовців-жінок в арміях альянсу за останні 5 років зросло в 10 разів і до-
сягло більше 300 тис. чол. [17]. В Європі та Америці жінки служать майже у всіх родах 
військ. Вимоги до них такі ж, як до чоловіків. Відрізняються тільки нормативи з фі-
зичної підготовки. У таких країнах, як Франція, Швеція, Аргентина, Уругвай, Латвія, 
Норвегія жінки очолюють військові відомства. Кількість жінок, які служать у Збройних 
силах НАТО є також різною: від 3 до 18 %. Так, частка жінок-військовослужбовців у 
Туреччині становить – 0,2 %, Польщі – 1 %, ФРН – 7 %, Латвії – 15 %, Литві – 12 %, 
Франції – 13 %, Естонії – 15 %, США – 15 % [15, 13]. Найпомітніша емансипація у Із-
раїлі – жінок у армії тут 35%.



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   289

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âèõîð Ñ., Òîïîðåíêî Î. Øëÿõè ±íòåãðàö±³ æ±íêè ó çáðîéí± ñèëè...

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

Світовий досвід включення жінок у військове середовище можна визначити у ви-
гляді сучасних стратегій інтеграції жінки у армію, висвітлених у таблиці 2.

Таблиця 2
Шляхи 

інтеграції
Сутність та основні 

переваги
Негативні аспекти Приклад країн

Патріархальна Заборона участі жінок у 
війську. Різновид по-
зитивної дискримінації, 
завдяки якому зберіга-
ється ґенофонд.

Ексклюзія (виклю-
чення) жінок із вій-
ськового середовища; 
гомогенність чоло-
вічого середовища, 
відомчі та нормативні 
обмеження щодо 
перебування жінок 
на військовій службі; 
наявна заборона на 
заміщення жінками 
визначених посад

Південний Су-
дан, Танзанія, 
Саудівська Ара-
вія, ряд африкан-
ських країн

Традиційна Залучення жінок на 
т. зв. «фемінізовані» 
спеціальності в армії: 
медперсонал, фінансис-
ти, логістика, зв’язок, 
тилове і морально-пси-
хологічне забезпечення

Посилення стерео-
типізації гендерних 
ролей, ґендерна упе-
редженість щодо вій-
ськової служби жінок, 
відомчі та нормативні 
обмеження щодо пе-
ребування жінок на 
військовій службі

Росія, Поль-
ща, Казахстан, 
М’янма, Україна 
(до квітня 2014 
р.)

Загально-
обов’язкова

Обов’язковий призов 
жінок на строкову вій-
ськову службу, поряд 
із чоловіками; служба 
у всіх видах та родах 
військ на різних спеці-
альностях (включно і 
бойових) у спеціальних 
жіночих підрозділах на 
рівні з чоловіками.

Відсутність саморе-
алізації у жінки; вхо-
дження жінок в мас-
кулінне середовище, 
еталони та впливи.

Перу (24 міс.), 
Еритрея (18 міс.), 
Лівія (від 12 до 
24 міс.), 
Ізраїль (24 міс.),
Норвегія (з 1.01. 
2015 р. – 19міс.), 
Малайзія (3 міс.), 
Туніс (12 міс.), 
Куба (24 міс.), 
Північна Корея 
(7 років)

Вибірково-
обов’язкова

По досягненні 21 р. для 
жінок надається ви-
бір – або 1 р. військової 
служби, або державна 
служба на аналогічний 
термін

Відсутність саморе-
алізації жінки; інте-
грація жінки у тради-
ційне патріархальне 
середовище без 
створених суттєвих 
для неї умов функціо-
нування

Чад (3 роки), 
Бенін (18 міс.)
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Контрактна
(прогресивна)

Інтеграція жінки від-
бувається на фоні пере-
осмислення важливості 
традиційних чолові-
чих характеристик у 
військовому серед-
овищі та цінування 
ґендерно-нейтральних 
характеристик. Жінки 
долучаються до зброй-
них сил на добровільній 
(контрактній) основі 
у всі, або у більшість 
військових підрозділів; 
відбувається позитивна 
трансформація існую-
чих ґендерних пропо-
рцій у війську

Можливе виникнен-
ня корпоративної 
замкнутості про-
фесійних військових 
формувань; мінімаль-
на присутність вну-
трішньоармійських 
конфліктів по стате-
вому принципу, і як 
наслідок – посилення 
ґендерної упередже-
ності

ФРН – 7 %, Лат-
вія – 15 %, Литва 
– 12 %, Франція 
– 13 %, Естонія – 
15 %, США – 15 
% жінок

В Україні до початку збройного конфлікту інтеграція жінок здійснювалася за 
традиційною стратегією; в умовах АТО військове середовище зіткнулося із неконтрольо-
ваним характером інклюзії жінок у збройні сили. Ця стихійна стратегія залишає багато 
проблем ґендерної упередженості невирішеними, тому сьогодні надзвичайно важливим є 
впровадження цілеспрямованої державної політики щодо процесу інтеграції жінок у ЗСУ 
на рівноправних засадах, беручи за орієнтир успішний приклад західних країн. 

Жінки-військовики у ЗСУ, згідно до базового наказу (щодо офіцерських посад) Міні-
стра оборони України № 46 від 25 лютого 1994 р. «Про введення в дію Переліку посад 
офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу 
за контрактом у добровільному порядку», а також у Тимчасовому переліку штатних по-
сад рядового, сержантського і старшинського складу від 27.05.2014 можуть призначатися 
лише на деякі певні визначені посади, що створює досить серйозні перепони у процесі 
інтеграції жінки у військове середовище.

Для більш повного та змістовнішого дослідження реального та перспективного стану 
процесу інтеграції жінки у ЗСУ, нами було проведено експериментальне дослідження, 
метою якого було вивчити ставлення до ролі жінки в армії, можливостей та шляхів її інте-
грації у військо в умовах трансформації ЗСУ у зв’язку із збройним конфліктом та масш-
табним реформуванням ЗСУ. Ми також прагнули вивчити ставлення громадськості до 
прав і можливості жінок служити у ЗСУ та віднайти позитивні тенденції у цьому процесі.

Вік респондентів: 19 – 25 років – 30 осіб, 25 – 31 років – 14 осіб. Метод дослідження 
– усне опитування за зразком самостійно складеної нами анкети. У дослідженні взяли 
участь 22 студента військової кафедри Центру підготовки офіцерів запасу Академії Сухо-
путних військ України, 6 бійців підрозділів ЗСУ, що воюють в АТО, а також 16 цивільних 
осіб (студенти, волонтери Всеукраїнського центру пошуку полонених, загиблих і зниклих 
безвісти воїнів АТО, громадські активісти). Вибір даних осіб в якості піддослідних обу-
мовлений тим, що: по-перше, одним із завдань навчання у взводах Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного є орієнтація на подальше продовження служби 
на відповідних військових спеціальностях у Збройних Силах України; по-друге, необхід-
ністю оцінити рівень усвідомленості добровольцями ролі та значення жінок безпосеред-
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ньо у зоні АТО з позиції її учасників; по-третє, волонтерський корпус Всеукраїнського 
центру пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО, здебільшого, скла-
дається із жінок, які безпосередньо на собі відчувають вплив та ставлення військового 
середовища, членів сімей до особистості жінки-волонтерки та військовослужбовця.

 Слід наголосити, що основний акцент у даному дослідженні зроблено на студентів 
випускного курсу Центру підготовки офіцерів запасу ЗСУ Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, як нового покоління сучасної армії, які з осені 2015 
р. служать кадровими офіцерами ЗСУ. Окрім того, умови їхнього навчання мають схо-
жі риси з особливостями служби в армії, тому важливо визначити ставлення та рівень 
стереотипізованості випускників щодо жінок-військовослужбовців перед професійною 
залученістю і ознайомленням із армійською системою.

Так, опитані військовослужбовці строкової служби (всього було опитано 6 чоловік) 
були єдиними у своєму ставленні до жінок. 4 з опитаних, які воюють у АТО у різних під-
розділах, ще з червня 2014 р., наголосили, що у регулярних частинах ЗСУ, безпосередньо 
на передовій, жінки відсутні і брати їх туди не потрібно. У добровільних воєнізованих 
формуваннях жінки є, і, при бажанні, на думку військовиків, жінок допускати потрібно. 
Переважно, роль та значення жінок військовики оцінили у плані волонтерської та медич-
ної допомоги, наголосивши, що в регулярних підрозділах жінки, у дуже малій кількості, 
присутні на посадах медичних служб та штабів. 

Опитані підтвердили наявність яскраво вираженої негативної позиції командного 
складу офіцерів щодо жінок-військовослужбовців, яких, навіть на дозволені за чинним за-
конодавством посади для жінок, не беруть на військову службу. Троє опитаних військо-
вослужбовців, які перебували у полоні незаконних збройних формувань, наголосили, що 
у противника, більшість бойових посад займають жінки, і, в порівнянні із чоловіками – се-
паратистами терористичних угруповань ДНР і ЛНР, вирізняються більшою та особливо-ви-
раженою жорстокістю до полонених. Часто жінки займають посади командирів підрозділів, 
з позивними чоловічого роду. Більшість жінок-терористів воює у якості снайперів.

На запитання: «Жінка – захисниця Вітчизни – це..» всі військовослужбовці дали нега-
тивну оцінку даному твердженню. Відповіді були, в основному у саркастичному тоні: «…
мавпа з гранатою», «…ця жінка повинна була народитися чоловіком, із усіма притаман-
ними чоловіку органами», «…ганьба чоловікам» тощо. На запитання «якими якостями 
повинна володіти жінка-військовослужбовець?», 5 з 6 бійців АТО відповіли, що стрима-
ність, рішучість та залізна непохитність, а 1 – внутрішню красу, патріотичність та при-
вабливість. Усі опитані також вказали на основну проблему жінок-військовослужбовців 
– необхідність сімейного життя та відсутність особистого щастя та постійне виснаження. 
Двоє з опитаних вказали на важливість жінок у тиловому та медичному забезпеченні, 
один вказав на необхідність їх присутності у штабних структурах, троє виступили проти 
будь-яких форм залучення жінок до армії; абсолютно усі відмітили їх вагому роль у во-
лонтерській діяльності для армії. Лише один військовослужбовець висловився позитивно 
про присутність жінок на бойових посадах у добровільних воєнізованих формуваннях, 
що захищають суверенітет України. 

Студенти військової кафедри Центру підготовки офіцерів запасу Академії Сухопут-
них військ України (всього було опитано 22 особи із двох взводів механізованих військ 
та одного взводу артилерійського напряму, тобто представників суто бойових військових 
спеціальностей, а також 5 дівчат із напрямку «військова психологія») висловилися щодо 
процесів інтеграції жінок у ЗСУ неоднозначно. Тільки двоє із 27 студентів-опитаних від-
повіли на запитання про видатних жінок-військовослужбовців та патріоток, назвавши 
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Н. Савченко, Р. Лижичко та Т. Чорновіл. 18 респондентів чоловічої статі висловилися, 
що жінкам не місце у армії, троє допустили можливість присутності жінки лише у якості 
медпрацівника, та роботи у штабі ЗСУ, одна особа допустила можливість присутності 
жінок на бойових посадах, за умови, що це буде добровільно. Серед цивільних осіб най-
більш поширеними типами посад вказувалися: медичний та обслуговуючий персонал, 
працівники зв’язку та бухгалтерії. Жоден з опитаних не допустив можливість присут-
ності жінки на керівних посадах у ЗСУ. Серед цивільних осіб лише 2 жінок допустили 
можливість займати керівну посаду жінкам, причому максимум – середньої ланки. Багато 
військових та громадських експертів сходяться на думці, що в недалекому майбутньому 
співвідношення чоловіків і жінок в армії прийде у відповідність з їх часткою в чисель-
ності населення планети. Однак процентне співвідношення чоловіків і жінок на службі в 
армії, на думку 60% студентів військової кафедри, повинне становити як 100% (чоловіки): 
0% (жінки). Лише 20% респондентів таке число уявляють у діапазоні 80-90%: 20-10%.

У запитанні про недоліки військової служби для жінки, респондентами було виді-
лено: по-перше, міжособистісні проблеми із чоловіками військовослужбовцями, їхнє 
зневажливе ставлення; по-друге, відсутність особистого життя; по-третє, ненормований 
робочий день; по-четверте, – розриви у зарплатнях та відсутність соціальних пільг. Чет-
веро дівчат-студенток військової кафедри до недоліків, віднесли необхідність створення 
сім’ї та потребу приділити більше часу особистісним питанням. На запитання: вказати 
переваги військової служби для жінок, 9 респондентів назвали таку службу «халявою». 

Половина респондентів відзначила вимоги до жінок перед вступом на військову 
службу: фізична сила, професійна зацікавленість, здоров’я. Усі опитані дівчата також від-
значили, що це повинен бути свідомий крок, а також серед переваг відмітили, що це є 
самореалізація, можливість самоствердження. 

Відповіді на питання, що відображають ставлення до абстрактного представництва 
жінок на військовій службі («Жінка – захисниця вітчизни – це ...»), більшість осіб чоло-
вічої статі військової кафедри (18 осіб) використовували саркастичні висловлювання, що 
характеризують негативне ставлення. Наприклад: «…вона може бути тільки захисницею 
сім’ї», «... це дивно», «... це не жінка», «... яка розбещує армію та дає волю інстинктам», 
«... кінець світу», «... розвал нашої армії», «... у неї не може бути сім’ї», «... цій жінці 
потрібно було народитися чоловіком», «…це кінець». Лише один студент відповів, що 
така жінка – це «…берегиня українського роду». Дівчата ж, на дане твердження відповіли, 
що «…це свідома жінка», «…цілеспрямована, наполеглива жінка», «... національна гор-
дість», «... розум, честь і совість нашої країни», двоє дівчат відповіли, що «…це додає 
армії краси, м’якості» та «дозволяє жінці відчути себе гідною і рівноправною». Серед 8 
цивільних осіб чоловічої статі, четверо (50%), та 4 цивільних дівчат – 25 %, на тверджен-
ня «Якщо жінка служить у Збройних Силах України, то….» вказали, що «... це цілком 
нормальне явище», «... в країні має бути повна рівноправність, адже залишається мало 
справжніх чоловіків, здатних захистити свою країну ...», «... вона доводить чоловікам, 
що жінка – далеко не слабка стать», «... це її право «.

Серед переліку необхідних якостей жінки-військовослужбовця тільки 8 осіб студен-
тів-військовиків вказали на необхідність наявності стресостійкості, мужності, впевне-
ності та чесності. 6 осіб додали до цього переліку і моральні якості (включно із 5-ма 
дівчатами). 13 осіб в основному дали стереотипізовані якості – покірність у військовому 
колективі, зовнішня краса.

Усі цивільні та військові респонденти висловилися проти введення обов’язкової 
системи призову та необхідності строкової служби для жінок. Переважна більшість, як 
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військових (5 із 6–ти осіб), так і цивільних осіб (12 з 16-ти осіб) допустили можливість 
добровільної служби жінки (на контрактних умовах).

Серед цивільних, а саме покоління 25–31 років, на відміну від 19–25-річних респон-
дентів (де тільки двоє вказали відомих жінок-воїнів), зазначили кілька осіб жіночої статі, 
що є відомими у АТО військовиками та волонтерами (Н. Савченко, Н. Чорновіл, Р. Ли-
жичко, Я. Зінкевич, О. Білозерська), двоє респондентів продемонстрували знання, що у 
батальйоні «Донбас» воюють 6 жінок.

Відзначимо, що дослідження проводилося у грудні 2014 р., і було продовжене (щодо 
дівчат-студенток Академії сухопутних військ) у грудні 2015 р. З позитивних моментів, 
нами була засвідчена і динаміка збільшення кількості дівчат, які були мотивовані до 
служби у ЗСУ через патріотичні погляди. Так, у 2014 р., з п’ятьох студенток-випускниць, 
лише одна відзначила мотив до майбутньої офіцерської служби, як можливість самореа-
лізуватись, а для трьох причиною вибору військової професії стала матеріальна сторона. 
У 2015 р. з шести студенток випускного курсу вже четверо мотивовані до служби через 
патріотичні почуття. Всі студентки не вважають, що обраний військовий фах – це «не-
жіноча справа».

Висновки. Отже, за результатами дослідження, можна дійти висновку, що у студентів 
військової кафедри, та військовослужбовців АТО, як і у цивільних осіб, уявлення про 
можливі функціональні обов’язки жінок в армії є досить поверхневими. Більшість пред-
ставників соціуму вважають, що на службі в армії повинні переважати чоловіки. Також, 
у суспільстві вкрай обмежені знання про жінок, які відіграли значну роль у захисті Ві-
тчизни, як в історичному контексті, так і під час АТО, волонтерської діяльності та функ-
ціонування на Майдані. 

Констатуємо, що у соціумі значною мірою представлено негативне ставлення до ролі 
жінки в армії. Тому політика держави, спрямована на створення умов та підвищення авто-
ритету жінки-військовослужбовця дозволить розширити можливості жінки в соціально-
му і професійному аспектах, створити більш сприятливі умови для її інтеграції в Збройні 
Сили України.

Аналіз результатів дослідження довів складність і багатогранність досліджуваної 
проблеми. Отримані результати вимагають подальшого уточнення. Перспективами по-
дальшого теоретичного та експериментального пошуку може бути детальне вивчення 
стратегій інтеграційного процесу жінки у військове середовище та створення оптималь-
ної моделі інклюзії жінок в умовах українських ЗС, виходячи із сучасних викликів та 
тенденцій.
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CФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

У статті розглядаються актуальні питання формування культури здоров’я студентської 
молоді. Зосереджується увага на проблемі ціннісного ставлення студентів до власного здоров’я. 
Наведено дані анкетування студентів першого курсу Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка у контексті спрямованості до самооздоровлення. З’ясовано, 
що у більшості майбутніх фахівців низький рівень спрямованості до самооздоровлення. Особливу 
увагу акцентовано на необхідності окреслення першочергових заходів у цій сфері.
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The pressing questions of forming of students’ health culture are examined in the article. The article 
focuses on the problem of students’ value attitude to their own health. Data of questionnaires of fi rst-year 
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self-rendering are presented in the article. It was found that the majority of future professionals turning to 
low helth improvement. The special attention is paid to the necessity of lineation of near-term measures 
in this fi eld.

Key words: health, health culture, healthy way of life, nosology, methodology of determination of 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТЕРМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
К САМООЗДОРОВЛЕНИЮ КАК ВАЖНОГО КРИТЕРИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования культуры здоровья студен-
ческой молодежи. Концентрируется внимание на проблеме ценностного отношения студентов 
к собственному здоровью. Приведены данные анкетирования студентов первого курса Дрогобич-
ского государственного педагогического университета имени Ивана Франко в контексте направ-
ленности к самооздоровлению. Установлено, что в большинства будущих специалистов низкий 
уровень устремленности к самооздоровлению. Особое внимание акцентировано на необходимос-
ти определения первоочередных мер в этой сфере.

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, нозология, методика 
определения направленности к самооздоровлению.

Лит. 11.

Постановка проблеми. Однією з найактуальніших проблем українського суспіль-
ства є здоров’я сучасної молоді, бо саме від майбутніх фахівців багато в чому залежить 
розвиток та добробут будь-якої держави. Саме здорова людина є найбільш конкуренто-
спроможною на ринку праці, здатна ефективно створювати духовні і матеріальні цін-
ності, генерувати нові ідеї і творчо їх розв’язувати. 

Згідно даних Міністерства охорони здоров’я майже 90% дітей, учнівської молоді 
і студентів мають відхилення у стані здоров’я, більше 50 % – незадовільний рівень 
фізичної підготовленості. Значна кількість дітей при вступі до школи вже мають від-
хилення у стані здоров’я, а по закінченню навчання у загальноосвітніх навчальних за-
кладах їх стає ще більше [3, 3].

Так, у 2010 р. медики констатували, що за час навчання у загальноосвітньому на-
вчальному закладі школярі втрачають щонайменш третину свого здоров’я. Зокрема по-
гіршуються зір (у 3 рази), слух (1,3), постава (4,6), зростає кількість випадків захворю-
вання нирок (1,5), хвороб органів травлення (2,5), нервової системи (2), ендокринних 
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залоз (2,5). У порівнянні з 2005 р. підліткова захворюваність за всіма класами хвороб 
зросла у 2010 на 19 % [11, 39].

Дослідники у цій галузі зазначають, що від 45 % до 50 % випускників шкіл мають 
серйозні морфофункціональні відхилення у стані здоров’я, 40–60 % – хронічні захво-
рювання, через третину з яких можливості вибору професії для цього контингенту об-
межені. Від 20 % до 80 % випускників загальноосвітніх шкіл мають патології одразу 
2–4 систем організму [1, 5].

Таким чином, можна констатувати, що ситуація зі станом здоров’я погіршується із 
року в рік. За останні роки на 40 % збільшилась кількість студентів в Україні, віднесе-
них до спеціальної медичної групи. Важливо зазначити, що за роки навчання у вищому 
навчальному закладі кількість студентів з хронічними захворюваннями, у середньому, 
збільшується на 6 % за рік [3, 15]. 

У зв’язку з вищезазначеним, надзвичайно важливою постає проблема формування 
культури здоров’я студентської молоді.

Аналіз останніх досліджень. Вивчення та аналіз літератури свідчить про те, що 
проблема формування культури здоров’я студентської молоді привертає увагу вітчизня-
них та зарубіжних науковців, серед яких В. Бабич, Н. Багаутдінова, Л. Безугла, Л. Бори-
сова, О. Волинская, Н. Гончарова, С. Горбушина, Ю. Драгнєв, В. Ірхін, Г. Кривошеєва, 
Р. Ковальова, І. Комарова, О. Куделіна, С. Лебедченко, З. Літвінова, О. Мещерякова, 
Н. Рибачук, С. Скляров, В. Щербина та ін., що у свою чергу актуалізує дану проблему 
й свідчить про існування сьогодні значної кількості невирішених питань у цій сфері.

Метою статті є дослідження спрямованості студентів до самооздоровлення, чинни-
ків формування культури здоров’я студентської молоді та окреслення першочергових 
заходів у цій сфері.

Тенденцію до збільшення кількості студентів спеціальних медичних груп підтвер-
джують і наші дослідження. Аналіз результатів медичного обстеження студентів Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка показав, що із 
загальної кількості студентів першого курсу 25 % мають відхилення у стані здоров’я. 
Картина розподілу за нозологічними формами мала такий вигляд: у 52 % студентів були 
виявлені захворювання органів зору, порушення діяльності опорно-рухового апарату 
зафіксовано у 27 % випадків, терапевтична група захворювань, представлена хворо-
бами серцево-судинної і дихальної систем та дисфункціями травного тракту, виявлена 
у 20 % студентів, 8 % займає оториноларингологічна (ЛОР) група і по 5 % – хвороби 
нервової і ендокринної систем. Поряд з цим нозологічним розподілом окремі студенти 
мали відхилення з боку сечостатевої системи – 1 % і захворювання шкірних покривів – 
2 %. 22,2 % першокурсників мають сколіотичну поставу. Досить поширеною є плоско-
стопість – різні ступені її виявлені у 17,7 % [4, 252].

Зростання захворюваності, що спостерігається останніми роками, пояснюється ба-
гатьма причинами. Серед них стрімкі зміни в соціально-економічному і політичному 
розвитку країни, які безумовно негативно відбилися на ціннісних орієнтаціях підрос-
таючого покоління, екологічні проблеми, неефективна стратегія охорони здоров’я, не-
доліки в організації системи освіти. Але однією з головних причин, яка узагальнює 
вищезгадані, є недостатня сформованість у студентів культури здоров’я, відсутність 
пріоритету турботи про своє здоров’я та цілеспрямованої діяльності з його зміцнення, 
спрямованості на здоровий спосіб життя.

Підтвердженням вищесказаного є дані досліджень, проведених Інститутом охорони 
здоров’я дітей та підлітків АМН України (м. Харків), які засвідчують, що у 90 % дітей 
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з патологіями відсутній інтерес до власного здоров’я і заходів щодо його зміцнення [5, 
3 – 7]. Більше того, більшість дітей та підлітків, навіть тих, які мають значні відхилення 
у стані здоров’я, ведуть нездоровий спосіб життя.

Подібна, а часто навіть гірша ситуація спостерігається серед студентів ВНЗ, оскіль-
ки у більшості абітурієнтів уже сформовано стійке негативне ставлення до здорового 
способу життя або просто небажання піклуватись про своє здоров’я, яке, на жаль, до-
статньо часто закріплюється у студентські роки. Крім того, значна кількість студентів 
долучається до шкідливих звичок та інших проявів нездорового способу життя, на-
вчаючись у ВНЗ. Це пов’язано з тим, що багато студентів, які потрапляють до ВНЗ 
із сільської місцевості або інших міст області, як правило, уникають постійного спо-
стереження за собою з боку батьків, а як наслідок – відсутність контрольованості при-
зводить до бажання бути схожим на інших, що достатньо часто виявляється у набутті 
шкідливих звичок тощо. Значні навантаження, відсутність режиму праці та відпочинку, 
недотримання раціонального харчування тощо також значним чином впливають на стан 
здоров’я студентів. Деякі студенти взагалі намагаються уникати фізичних навантажень, 
навіть якщо їм рекомендовано обов’язково ними займатися.

Низький рівень здоров’я молоді великою мірою також обумовлений відсутністю у 
неї інтересу до своєї особистості взагалі і до культури здоров’я зокрема.

Культура здоров’я студента – це якісне утворення особистості, яке виявляється в 
єдності духовних, біологічних, психологічних і соціальних факторів, що визначають 
її спосіб життя і гуманістичний смисл буття. Культура здоров’я студента характеризує 
його ставлення до життя, до свого здоров’я, прагнення до самопізнання [8, 3].

В. Горащук, розглядає культуру здоров’я як у широкому, так і у вузькому значенні. 
«У вузькому значенні – це якісна характеристика валеологічних, педагогічних, культу-
рологічних знань, а також володінь оздоровчими технологіями. У широкому значенні 
– це частина загальної культури здоров’я людини, система її цілісного розвитку» [60, 
167]. Культура здоров’я, на думку вченого, – це не тільки інтегральна якість особистос-
ті, діалектично зв’язана з її загальною культурою, але й спосіб життя, що є діяльніс-
ною стороною культури здоров’я особистості. Отже, «культура здоров’я – це важливий 
складовий компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і духо-
вним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, 
знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її здоров’я» [2, 
167–174].

Оскільки під сформованістю культури здоров’я особистості розуміють ступінь 
усвідомлення основ здорового способу життя, втілення його в різних оцінювально-по-
ведінкових актах, тоді критеріями сформованості культури здоров’я є ознаки свідомої 
поведінки, які формуються у процесі засвоєння знань про здоровий спосіб життя [6, 
194–196]. 

Необхідність формування культури здоров’я студентів зумовлена подальшим розви-
тком і стабілізацією у студентські роки самосвідомості особистості, а також стабілізаці-
єю певного «студентського» способу життя, який, як відомо, більше ніж на 50% впливає 
на здоров’я молоді. Тому культуру здоров’я студентів розглядають як найважливішу 
умову їхньої найбільш повної самореалізації, активного плодотворного життя, міцного 
здоров’я [8, 8]. 

Культура здоров’я студента – поняття багатопланове. Воно охоплює принципи здо-
рового способу життя, екологічну грамотність, знання й раціональне використання 
можливостей свого організму, вміле застосування народних методів оздоровлення, про-
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паганду медико-валеологічних знань і свідчить про прагнення студента до самовдоско-
налення [8, 8].

Обраний напрям досліджень виконувався в рамках реалізації плану науково-дослід-
ної роботи кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації на 2016 – 2020 рр. за темою 
«Теоретико-методологічні засади формування культури здоров’я студентської молоді».

Для досягнення поставленої мети використано методи анкетування та експертної 
оцінки.

Працюючи над дослідженням, ми провели анкетування зі студентами Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана Франка. До тестування були 
залучені студенти перших курсів факультетів фізичного виховання, філологічного, іс-
торичного, інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Сту-
дентам була запропонована анкета для визначення спрямованості до самооздоровлення 
(за Н. Грибок). Анкета містила запитання, які стосувались проблеми здорового способу 
життя, ставлення до власного здоров’я.

Опрацювавши результати, ми дійшли до висновку, що 68 % студентів мають низь-
кий рівень спрямованості до самооздоровлення. Більшість з них не дотримуються 
раціонального режиму дня, нормального режиму харчування, ведуть малорухомий 
спосіб життя. Значна частина студентів мають шкідливі звички (36 %). При цьому 
більшість респондентів вказували на такі шкідливі звички, як паління та вживання 
алкогольних напоїв. Більше половини студентів (55 %) страждають від психо-емоцій-
ного перенапруження, мають труднощі у протистоянні негативним емоціям та стре-
совим станам.

Значна кількість студентів (73 %) не виконують ранкової гігієнічної гімнастики, не 
займаються спортом, не загартовують свій організм. 

Лише у 27 % студентів виявлено прагнення піклуватися про своє здоров’я, вони 
регулярно виконують ранкову гімнастику, дотримуються нормального режиму хар-
чування, прагнуть підвищити рівень власного здоров’я, намагаються протистояти не-
гативним емоціям та стресовим станам. Ще менше (19 %) цікавляться знаннями про 
самопізнання та самовиховання.

Треба відмітити, що 43 % студентів бажають отримувати нові знання про здоров’я, 
заходи щодо його зміцнення, прагнуть до культури здоров’я, однак не виявляють актив-
ності в цьому напрямку. Ці студенти не займаються фізичною культурою, окрім занять 
за розкладом, спорт їх цікавить лише на екрані телевізора; вони систематично (1-2 рази 
на тиждень) вживають спиртні напої, палять.

У 26 % студентів потреба в самооздоровленні не сформована взагалі. Ця категорія 
студентів характеризується безцільним проведенням вільного часу, має шкідливі звич-
ки. Студенти не займаються фізичною культурою і спортом, не цікавляться методами 
фізичного і психічного загартування, палять, вживають спиртні напої. 

Отримані результати анкетування дозволили нам зробити висновки про те, що з 
метою підвищення ефективності формування культури здоров’я студентів, необхідна, з 
одного боку – чітка цілеспрямована робота вищої школи у цьому напрямі, а з іншого – 
свідоме ставлення самих студентів до власного здоров’я, активна протидія негативним 
чинникам, відповідальність. 

Проте, на жаль, особистому здоров’ю майбутнього фахівця не приділяється на-
лежної уваги ні в нормативних документах, ні в наукових дослідженнях, ні в системі 
професійної підготовки. Часто освітні установи стають полігоном для перевірки різних 
інновацій у навчанні [9, 17].
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Таким чином, формування культури здоров’я майбутніх фахівців не можливе без 
включення студентів у цей процес.

Більше того, основним змістом процесу формування культури здоров’я у майбут-
ніх фахівців повинен бути процес розвитку студента як суб’єкта здоров’язберігаючої 
і здоров’язміцнювальної діяльності. Або, іншими словами, головне завдання вихован-
ня полягає в тому, щоб, по-перше, навчити майбутнього спеціаліста зберігати, підтри-
мувати й зміцнювати своє здоров’я і здоров’я близьких людей, створювати умови для 
здоров’язберігаючої діяльності у своїх підлеглих. По-друге, соціальна ситуація розви-
тку диктує необхідність педагогічного впливу цієї діяльності студентів. У зв’язку з тим, 
що процеси самоорганізації і саморегуляції у переважної більшості студентів сформо-
вані слабко, необхідний зовнішній управлінський вплив у формі доброзичливих порад, 
стимулювання власної активності, спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я, зо-
внішнього контролю за ним [7, 53–54].

Висновки. Вищезазначені дані свідчать, на жаль, про те, що у більшості студентів 
низький рівень спрямованості до самооздоровлення. Майже у третини майбутніх фа-
хівців потреба в самооздоровленні не сформована. Враховуючи це, назріла необхідність 
у зміні підходів до вирішення цих проблем.
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Organizational and pedagogical principals of using quests as pedagogical innovative technologies 
with the aim of forming senior students’ life competence are researched in the article. The competencies 
which form life competence are analyzed. Quests ‘‘Historical and industrial heritage of Drohobych area» 
and «Drohobych on the pages of fi ction» have been created and described. Abovementioned quests were 
used during the educational training which the tenth-graders who study at Drohobych pedagogical ly-
ceum had. The techniques used in the article create the correlation between the school subjects and real 
life, they help to expend the students’ outlook, their ability to form necessary competencies, reinforcement 
of practical aspect of educational process.
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Лит. 4.

Постановка проблеми. Актуальність обраної тематики дослідження обумовле-
на переходом від традиційної репродуктивної парадигми навчання до компетентніс-
ної парадигми, згідно якої випускник загальноосвітньої школи повинен не тільки 
оволодіти певним набором знань, умінь та навичок, а й набути властивостей, необ-
хідних для життя в сучасному соціумі. А саме: навчатися протягом усього життя, 
пристосовуватись до змін та нових вимог оточуючого середовища, активно діяти, 
оперувати інформацією, швидко приймати рішення тощо. Життєву компетентність 
трактують як системну властивість особистості: цілісна, ієрархічна динамічна сис-
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тема окремих компетенцій, яка дає змогу свідомо і творчо визначати і творити влас-
не життя [1].

Аналіз досліджень. Теоретичною основою дослідження є праці О. Пометун, О. Да-
нилевської, Л. Пироженко, Л. Божович, М. Гамезо, О. Забужко, І. Надільного, Т. Драгу-
нової, Д. Колесова, які обґрунтували методику використання активних форм і методів 
роботи в навчальній практиці. Проблематика створення та використання веб-квестів 
у навчальному процесі досліджена у працях М. Андрєєвої, О. Гапеєвої, М. Гриневич, 
Г. Шаматонової, В. Шмідт, І. Сокол, B. Dodge, T. March та інших.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у профільній старшій школі. 
Предметом дослідження є методи, засоби та технології формування життєвих ком-

петенцій старшокласників. 
Метою дослідження є розроблення організаційно-педагогічних засад розвитку 

життєвих компетенцій за допомогою квест-технологій при організації навчально-ви-
ховної практики старшокласників.

Дослідження відбувалося на базі Дрогобицького педагогічного ліцею.
Методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу під 

час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів [2] передбачено навчальну практику для учнів 10-х класів. Прак-
тика передбачає створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реаль-
ного життя, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних 
компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості на-
вчально-виховного процесу [2, 91].

Згідно гіпотези дослідження, ефективним методом розвитку життєвих компетенцій 
старшокласників є використання квест-технологій. Під «інноваційними технологіями» 
у сучасній психолого-педагогічній літературі розуміють якісно нову сукупність форм, 
методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни у 
результат педагогічного процесу [3]. Однією з таких технологій є квести. У перекладі 
з англійської квест – це тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний 
з пригодами або грою. В різноманітних визначеннях квесту як педагогічної технології 
спільним є трактування квесту як проблемного завдання, спрямованого на пізнавальну 
та дослідницьку діяльність, розвиток критичного, логічного, аналітичного та творчого 
мислення учнів. Основними елементами квесту є вступ, завдання, інформаційні ресур-
си, процес, керівництво, висновок, оцінка [4].

Результатом роботи над проблемою дослідження стало розроблення квестів «Істо-
рична та промислова спадщина Дрогобича» та «Дрогобич на сторінках художніх тво-
рів». 

Квест на тему «Історична та промислова спадщина Дрогобиччини».
Мета квесту полягала у тому, щоб поглибити знання учнів щодо історичної та про-

мислової спадщини Дрогобиччини; підвищити їх навички роботи з сучасними інфор-
маційно-комунікаційними технологіями, мережею Інтернет тощо; сприяти розвитку 
ІТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу; формувати суспільну та 
пізнавальну активність учнів; вчити працювати з різними довідниками; стимулювати 
бажання більше знати, прагнення самостійно з’ясовувати невідоме. Тривалість квесту 
– 5 днів.

1 день. Організаційний момент. 
Визначення та розподіл завдань. Переклад на англійську мову визначених вчителя-

ми завдань. 
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2 день. Виконання завдань квесту групами №1, №2 і № 3. Розгадавши загадку групи 
направляються до розгаданих об’єктів, де на них чекають представники організаторів і 
тим, хто прийшов першим, передають наступні завдання.

1. Міська житниця (1778р. – після першого поділу Польщі через 6 роки) була час-
тиною маєтку міського старости, зараз є унікальною пам’яткою, яка перебувала в під-
порядкуванні вищої посадової особи згідно магдебурзького права. Будівля створена у 
стилі, який був найбільш поширений у XVIII ст. Поблизу неї живе один з керівників 
проекту, однофамілець митрополита відновленої УПЦ. 

Діти повинні: 1) Знайти будівлю;
2) Визначити в якому стилі створена будівля;
3) Назвати прізвище митрополита;
4) Зробити фото будівлі. 
2. Цей об’єкт носить назву зірки (сталінської архітектури, помпезний), а навпроти 

розташований об’єкт у вигляді басейну, а позаду об’єкту – велика продуктова сільська 
скриня. Продукція, яку виготовляла зірка, носила промисловий характер, якій не приді-
лялося уваги в період радянської модернізації УРСР.

Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Назвати продукцію, яку виготовляла зірка;
3) Зробити фото будівлі. 
3. Цей об’єкт називали у XVIII ст. рафінерією. Він став головним у промисловості 

Східної Галичини. Позначений на картах військових пілотів США і Великої Британії. 
У післявоєнні роки був одним з найбільших підприємств України. Залізничний вокзал 
завжди допомагав існувати цьому об’єкту.

Діти повинні: 1) Знайти будівлю;
2) Дати повну назву об’єкта;
3) Зробити фото будівлі. 
3 день.
1. Їх називали босими, жебракуючими ченцями і вони мали свій монастир у Дрого-

бичі . Іконостас у 1909 році розписав Галицький маляр М. Сосенко.
Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
2. Про це згадується в Києво-Печерському патерику у 1097 році. За Австрійської 

імперії її робітники вважалися державними службовцями і носили уніформу як ті люди, 
що зараз носять уніформу.

Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
3. Ця споруда не дрогобицька, вона не має жодного настилу (підлоги). Влітку там природ-

но прохолодно. Левко Скоп є реставратором цієї споруди. Мужчина, якого люблять всі жінки.
Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
4 день
1. Цей об’єкт був другим на Львівщині після об’єкту у Львові. Без нього не могло 

функціонувати повсякденне життя населення регіону. Через його територію йде магі-
стральний трубопровід на НПК №2, а біля нього вчаться студенти.
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Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
2. Цей об’єкт має темно-червоний полив, носить меча, з нього звучить музика. Його 

пам’ятають козацькі війська Б.Хмельницького.
Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
3. В Сталінську епоху це була пересильна в’язниця. В радянські роки тут зробили 

студентський клуб. Тут розміщувалася платна міська лікарня, а зараз люди шанобливо 
ставляться до цього об’єкту.

Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
4. Об’єкт знаходиться позаду колишнього Самбірського повітового суду. Люди з по-

шаною і страхом ставляться до цього об’єкту, а весною дуже красиво поблизу об’єкту.
Діти повинні: 1) Знайти об’єкт;
2) Надати повну інформацію про об’єкт;
3) Зробити фото об’єкта.
5. Складання електронної презентації.
5 день
Підбиття підсумків. Захист електронних презентацій українською та англійською 

мовами.
Квест «Дрогобич на сторінках художніх творів»
Історію Дрогобича неможливо уявити без літературного життя, адже часто лише за-

вдяки письменникам маємо можливість її знати. Дрогобицька земля дала світові імена 
Івана Франка, Бруно Шульца. З нашим містом пов’язане життя Осипа Туринського, Ва-
силя Стефаника, Леся Мартовича, Володимира Бірчака… Тут гостювали Максим Риль-
ський, Андрій Малишко, Остап Вишня, Павло Загребельний, Роман Федорів, Микола 
Вінграновський, Юліан Тувім, Гунтер Штайн та багато інших відомих майстрів слова.

Дрогобич живив творче натхнення багатьох з них.
Мета квесту – ознайомити учнів з історією літературного життя Дрогобича; памят-

ками архітектури; творчістю письменників, які проживали тут.
Завдання квесту: за допомогою форм і методів квест-технологій зацікавити ліцеїс-

тів вивченням історії Дрогобича, його літературного життя та творчістю письменників.
Завдання учнів:
Опираючись на твори письменників та доступну літературу історико-краєзнавчого 

характеру:
o визначте та опишіть будинок, вулицю чи район нашого міста, про який йдеться в 

даному уривку;
o визначте джерела творчого натхнення митця, пов’язані з даним епізодом твору;
o підготуйте невелику історичну довідку про письменника та його творчість
1. В одному з оповідань так званого «тюремного» циклу Іван Франко писав про 

Дрогобич: «почав ходити по стражниці та позирати крізь вікна на гімназіальний огород, 
залитий зеленню всякої деревини. По кручених стежках огорода ходили в празничнім 
строю люди всяких станів, а всі веселі, свобідні… Відтам чути було й дитячий дзвінкий 
сміх, і жіночі срібні голоси, і якесь любе шептання з-посеред потопи листя…».
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2.  «На вулиці Польній, 8 (а по зміні нумерації під номером 12) батьки мали неве-
ликий маєток, що складався із дому, що виходив на вулицю, де ми мешкали спершу з 
дідусем і бабусею, а також офіцини на подвір’ї, що містила три невеликі помешкання 
для квартирантів. Батьки побралися 1908 року й відразу замешкали у Дрогобичі – ті 
часи, звісна річ, знаю тільки з розповідей, і то доволі нечітко… Дім стояв уздовж вулиці, 
перед ним був маленький городець із квітами, а збоку в’їзд на подвір’я. Спереду був 
невеликий ґанок із входом до вітальні, – зазвичай ним мало користувалися, – а під ним 
невеличкий погріб. Ззаду будинку по всій довжині тягнулися три веранди. З першої був 
вхід до сіней, кухні та комірчини, звідки сходи вели на стрих. Із сіней праворуч був вхід 
до кухні, а з неї до їдальні».

Це фрагмент спогадів про рідне місто одного маловідомого польського письменни-
ка, який, проте, у своїх творах чимало написав про наш край. Визначте, про кого йде 
мова, та підготуйте розповідь про його життя та творчість. 

Цілий плац на розі улиць Панської і Зеленої заповнений був людьми, деревом, ка-
мінням, цеглою, гонтям, купами глини і подобав на велику руїну. Тільки одна дощана 
буда, трохи понижче в невирубанім саду, мала вид живий і принадний. 

3. Серце завмирало в мені безголосо від щасливого страху на думку, що з котри-
хось бальконних дверей вийде … струнка постать у легкій білій сукенці. Але всі вікна 
й двері затягнуті були зеленими шторами. Найменший шелест не зраджував життя, 
втаєного в тому будинку. Небо хмурніло на обрії, у далечині блискало. В теплому, 
розрідженому повітрі не було найлегшого повіву. В тиші того сірого дня тільки крей-
дяно-білі стіни вілли промовляли безголосою, але промовистою красномовністю ба-
гато розчленованої архітектури, її легка проречистість розходилася в плеоназмах, у 
тисячних варіянтах того самого мотиву. Вздовж яскраво-білого фризу бігли в ритміч-
них каденціях пласко різьблені гірлянди, наліво й направо, і затримувалися на рогах, 
нерішучі. З висоти середньої тераси збігали мармурові сходи — патетичні й церемо-
ніяльні — серед балюстрад, що хутко розступалися, й архітектурних ваз і, широко 
сплинувши на землю, здавалося, збирали і згортали свою збурену шату в глибокому 
реверансі.

4. «Від наймолодших моїх літ мене вабили найвищі гори поблизу Дрогобича, тобто 
Цюхове пасмо, яке я щодня бачив із кінця нашої вулиці. Поза лінією лісів Гірки, поза 
невидимою долиною Трускавця, схованою за Гіркою, простягався великий і майже го-
лий горб Цюхового пасма, який тягнувся через Орів аж до Синьовидного. Найтаємни-
чіше він виглядав із першим снігом або навесні, коли зелень лук вибухала раптово і 
всевладно, геть приголомшливо. Де-не-де виділялася купка дерев, мала витинанка ліс-
ка, натомість скрізь були луки і похилі пагорки з висипкою кущів і часом клаптиками 
вівса на схилі».

5. «Молюся, щоб у хвилину смерті я мав час подумати про той пейзаж ще раз, і ще 
раз! В тих горах, більше, ніж потім у всіх інших, я найкраще відчував присутність Бога 
і Його, хотілося б сказати «людськість». Бог, який створив такі гори і їх красу, не грізну, 
а близьку, заспокійливу, яка дарує радість життя і тишу і неперевершене відчуття бути з 
собою наодинці, коли б Він був людиною, то був би дуже доброю людиною(…) Ті гори 
доводять мені існування Бога більше, ніж будь-що і будь-хто!».

Описані квести були використанні при проведенні навчально-виховної практики 
для шестидесяти учнів 10-х класів гуманітарного та правничого профілів Дрогобицько-
го педагогічного ліцею. Проведення практики передбачало такі етапи діяльності учнів:

1) підготовчий, під час якого учні знайомилися з метою та формами проведення 
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практики, отримали завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної 
роботи, інструктаж з правил техніки безпеки;

2) змістовно-організаційний, під час якого відбувалася активна навчальна діяль-
ність, що передбачена планом квесту;

3) підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо проведеної робо-
ти, перевірка виконаних завдань квесту, підбиття підсумків навчальної практики.

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що 
впровадження квест-технологій у навчально-виховний процес, зокрема їх використан-
ня при організації і проведенні навчальної практики, підвищують зацікавленість учнів 
до процесу навчання, сприяють підвищенню якості навчання та розвитку фізичної, ког-
нітивної, емоційно-вольової, творчої, соціальної, соціально-рольової, комунікативної, 
інформативної, трудової, технологічної, етнокультурної та організаційної компетенції 
старшокласників.
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The paper is devoted to author’s technology of the projecting academic subjects modular structure 
which is based on scientifi c knowledge integration. The bases of scientifi c knowledge integration are de-
termined basing on the retrospective investigation of infl uence of integration tendencies in science on the 
formation of the professional education content. Forms of revealing scientifi c knowledge integration in 
education content are clarifi ed what allows to elaborate the projecting technology of structure of an aca-
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НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ДИДАКТИКИ

В роботі розкрито авторську технологію проектування модульної структури навчальної дис-
ципліни на основі інтеграції наукових знань. Розроблено конкретні дидактичні та технологічні 
процедури, що мають бути виконані на кожному з його етапів з метою одержання в результаті 
модульної структури дисципліни із збереженням та розповсюдженням зв’язків між елементами 
знань. Технологію та результат її застосування проілюстровано на прикладі конкретної дисци-
пліни одного з циклів підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики. Визначено 
шляхи залучення запропонованої технології до найбільш актуальних проблем дидактики, зокрема 
до створення систем адаптивного навчання.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБ-
НЫХ ДИСЦИПЛИН И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДИДАКТИКИ

Работа раскрывает авторскую технологию проектирования модульной структуры учебной 
дисциплины на основе интеграции знаний. Разработаны конкретные дидактические и технологи-
ческие процедуры, выполнение которых позволяет получить в результате модульную структуру 
дисциплины, сохраняющую и распространяющую интеграционные связи между элементами зна-
ний. Данная технология и результат ее применения проиллюстрированы на примере конкретной 
учебной дисциплины. Рассмотрены пути приложения технологии к решению актуальних проблем 
дидактики, в частности, к созданию систем адаптивного обучения.

Ключевые слова: учебная дисциплина, модульная структура дисциплины, интеграция знаний, 
технология структурирования, содержание образования, системы адаптивного обучения.

Лит. 10.

Problem statement and research analysis. Nowadays evidence testifi es that world is 
currently experiencing the age of deep changes concerning all branches of our life. It is dis-
played in quickly renewing technologies, incredible mobility of social life, new forms of com-
munication, new means of world vision and world realizing. Indeterminacy and non-linear 
character of these objective processes are refl ected in modern science whose leading tenden-
cies nowadays are knowledge synthesis, mutual enrichment of sciences both inside separate 
branches and between other scientifi c areas. It is developing conversion to really interdisci-
plinary research under which interpenetration of knowledge and cognitive methods is taking 
place. Under the circumstances requirements to modern education are getting tougher. It is 
clear that global science needs researchers capable to solve integrative problems, and global 
labour market demands qualifi ed employees who have fl exible and operative knowledge sys-
tem to be used in related branches, who are able to adapt quickly to technological changes, 
who are ready for renewing their educational level [1; 2; 9].

Under such conditions it is natural that education on all its levels and in all forms of 
provision undergoes considerable changes. It has to response with appropriate and relevant 
improvements, and, fi rst of all, with formation of adequate content of education refl ecting 
integrative processes in different branches of science [9]. As the content of education is real-
ized via curriculum subjects, it is a paramount problem to build the coordinated system of 
academic subjects structured with preserved links between elements of knowledge [9; 10]. 

As it was mentioned above problems of curriculum development for all forms and levels 
of learning are crucial and cause necessity of deep investigations. It can be explained by in-
creasing demands to contemporary graduators from universities, to their formed abilities of 
professional mobility and knowledge fl exibility. Credit-modular system of students’ training 
is based on the system of modular structured curriculum subjects. It is necessary to emphasize 
that approaches to modular structuring of a subject and their results play an important role 
in subsequent process of learning and mastering material accepting by students, in formation 
of students’ knowledge and skills system. An academic subject is considered to be a mean of 
implementation of certain education content, and relevant modular structure of the subject can 
facilitate and improve these processes [3; 4]. 

On the other hand, any academic subject, especially in higher professional education, is 
an embodiment of some scientifi c branch adapted to teaching and learning. Hence, it is to 
refl ect correctly and adequately the branch’s structure preserving main links between notions, 
concepts, facts, theories that really exist both inside the scientifi c branch and between sciences 
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in a whole. It will promote and contribute to creation holistic and fl exible system of students’ 
knowledge. Such system of knowledge can be characterized by optimal information capacity, 
by readiness for implying in related areas, for mobile rising of students’ educational level in 
their future lives. 

However, very often the modular structuring of curriculum subjects does not preserve 
or does not convey necessary essential links between scientifi c knowledge what can cause 
negative consequences for trainees’. According to pedagogical studies, among such conse-
quences there are forming of separate and uncoordinated system of trainees’ knowledge, ac-
quisition of purely specifi c skills instead of generalized ones, breaking of general wholeness 
and logic of a subject as well as destroying of links between related subjects etc. Therefore 
investigating of knowledge integration mechanisms in scientifi c branches as well as search-
ing of ways of these mechanisms embodiment at modular structuring of curriculum subjects 
is really urgent for higher education development, and was one of the major tasks of our 
investigation. 

The aim of the paper is to represent the author’s technology of the projecting a curricu-
lum subject modular structure which is based on scientifi c knowledge integration as well as to 
outline the possible ways of this technology application to the various didactic issues.

The basis of scientifi c knowledge integration were determined in our research basing on 
the retrospective investigation of infl uence of integration tendencies in science on the forma-
tion of the professional education content in general and on a curriculum subject in particular 
[4]. It was theoretically grounded that didactic component of an academic subject (in order 
to refl ect scientifi c knowledge integration) besides traditional functions has to realize such 
didactic procedures: 

- revealing a subject specifi c characteristics, measures of implementation of its conceptual 
and methodological arsenal; 

- forming of fundamental all-over-scientifi c notion potential; 
- detecting integration potential of a subject, learning cross-discipline methods of research;
- providing adequate types and mechanisms of knowledge arrangement which are able to 

refl ect variety and complication of cross-discipline links;
- carrying out three-aspect mutual penetration of academic subjects via formed fundamen-

tal notion apparatus, cross-discipline means of cognitive activity, and information content of 
subjects.

Forms of revealing scientifi c knowledge integration in education content were clarifi ed. 
Logical sequence and stage-by-stage fulfi lling of above didactic procedures were grounded 
and determined, what in total composed the integration basis of the subject modular structure 
projecting. 

Using this knowledge integration basis we elaborated the projecting technology of struc-
ture of an academic subject: we developed special didactic and technological procedures 
(based on the ideas of the 1) different levels of the education content formation; 2) different 
levels of knowledge generalization; 3) models of knowledge representation of the Artifi cial 
Intelligence theory) to be done on each stage of the projecting in order to get as a result the 
modular structure of a subject keeping and spreading links between knowledge both inside a 
module and between modules and subjects of curriculum [4–7].

To represent these procedures in brief we would like to emphasize the following. There 
are some levels of education content formation, and correspondently – some levels of knowl-
edge generalization, which actually correspond to cybernetic approaches to the creating of 
meta-model of knowledge system.



312   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

The highest level of knowledge generalization contains «over-discipline» general sys-
tem of knowledge, skills, abilities, ways of activity. This «over-discipline» content is con-
centrated as a network of «key-points» which are to be learnt in order to provide for a 
student unifi ed image of reality. These «key-points» are defi ned basing on the analysis of 
a) the system of professional functions of a pre-service specialist; b) the structure of his 
activity; c) essence of his typical professional tasks. As a result we obtain on this step a 
semantic network which refl ects «over-discipline» system of knowledge, skills, abilities, 
ways of activity. It is important to emphasize the dependence of the obtained network (and, 
consequently, the whole structure of the subject) on the target trainees’ professional goals 
and tasks.

The next, following levels of knowledge generalization (the level of the specifi c disci-
pline, the level of learning material and types of learning activity) provide comprehensive 
analysis of the discipline (author’s procedure of the analysis and revealing didactic character-
istics of academic disciplines is developed [4]) and technical procedures of building its frame-
based structure and content. Frames as one of the classical models of knowledge representa-
tion has embedded properties of knowledge elements connections and spreading. As a result 
the modular structure of the subject designed as frame-based structure provides keeping and 
spreading links between knowledge both inside a module and between modules and subjects 
of curriculum in a whole. More over such a structure is sensitive to the changes of the cur-
riculum and to the social demand.

To visualize the idea of our technology we would like to give a specifi c example. In the 
Fig. 1-2 there is a fragment of the modular structure of the discipline «Discrete mathematics» 
obtained on the base of described technology. Let us assume that this discipline is taught for 
pre-service Mathematics teachers. So, key-points of the highest level of knowledge general-
ization (and content of education respectively) must refl ect and cover different professional 
functions of a Math teacher, the structure of his activity, essence of his typical professional 
tasks. Thus, the network (Fig. 1) is made of linked certain key-points KP1,.....,KPn:

KP1- system of mathematical facts, notions and their properties
KP2 – methods of mathematical problems solutions
KP3 – essence and methods of mathematical modeling
KP4 – IT instruments of mathematical modeling and investigation
KP5 – applied aspects of mathematics to various branches of science and life
KP6 – historical facts
KP7 – IT instruments of abstract notions visualizations
…
KPn – methodological knowledge and skills

Fig.1. Fragment of the network, which represents «over-discipline» general system of 
knowledge, skills, abilities, ways of activity of a pre-service Mathematics teacher
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After step-by-step knowledge generalization on the level of the discipline, on the level of 
learning material and types of learning activity, and using rules and methods of frame-based 
knowledge representation we obtain the modular structure of the discipline «Discrete math-
ematics» which is capable to realize knowledge links and integration. In the Fig. 2 you can see 
the place of the discipline among other subjects of different cycles of professional training as 
well as a structure of its modules. Due to frames structure, their Inheritance pointers automati-
cally provide links between knowledge (or learning elements – LE) and their spreading inside 
each module, between modules of this specifi c subject and other subjects. These Learning 
Elements (LEs) and links between them were determined as a result of didactic procedures on 
different levels of knowledge generalization. 

Fig. 2. Fragment of the modular structure of the discipline «Discrete mathematics» ob-
tained on the base of described technology 



314   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

More over almost all LEs correspond to certain key-points (KPs) of the «over-discipline» 
level (Fig. 1): LE1-LE4 of the Module1 are grouped around the KP1 and KP7; LE1 of the 
Module2 corresponds to KP1 and KP3 etc. So, if KPs of the highest level are changed (for 
example, due to social demand or professional requirements), these changes fl exibly and natu-
rally will be refl ected in the structures of the academic disciplines.

It is clear that using the same procedures we can obtain coherent, coordinated system of 
all disciplines of all cycles of professional training. 

In order to automatize realization and spreading of determined links it is possible to build 
this structure of the subject using some software. The most available one seems to be database 
systems. Using their built-in facilities we can realise mechanisms of knowledge integration in 
the curricula subjects, immediately detect links between learning elements, calculate degree 
of infi ltration, optimise sequence and coherence of learning etc. Such attempts were under-
taken in MS Access environment. 

Our projecting technology also includes determination of the kind and type of expertise 
for the subject modular structure designed on the basis of scientifi c knowledge integration: 
internal scientifi c-methodical expertise of the pedagogical project by the models of estimate 
and diagnostic types. Appropriate criteria system was developed for the expertise of each 
model practical realization. With the aim of verifi cation of the designed projecting technology 
on the basis of scientifi c knowledge integration empirical investigation was carried out which 
proved high quality of the ready-made project as well as its positive infl uence on the planning 
and results of academic process [4].

As long as we used at the subject modular structure projecting models of knowledge rep-
resentation (in particular, semantic networks and frames) taken from the Artifi cial Intelligence 
theory to realize integration mechanisms among knowledge, our technology has practical ap-
plication for coordinated and consistent projecting of modular structure of subjects on all lev-
els of formation of education content. Such an approach might help to solve some important 
didactic problems of education like: forming students’ integral knowledge system of optimal 
information capacity capable to be used fl exibly in related branches; automatic control of cog-
nitive processes in education; creating optimal educational trajectory from the standpoint both 
of a student and the situation on labour-market; determination of equivalence degree of relat-
ed specialities and others. Solving these problems seem to be benefi cial from the prospects of 
facilitating public professional and social mobility; education services delivery arrangements; 
developing optimal hybrid forms of education provision and governance and others.

Nowadays one of the most practical and urgent applications of the described technology 
of subjects structuring seems to be its using in the systems of Intelligent Adaptive Learning 
(IAL). Intelligent adaptive learning is defi ned as digital learning that immerses students in 
modular learning environments where every decision a student makes is saved, considered in 
the context of learning theory, and then used:

to guide the student’s learning experiences; to adjust the student’s path and pace within 
and between lessons; to provide formative and summative data to the student’s teacher. Ac-
cording to the researchers, main components of the adaptive learning system includes Modu-
lar Curriculum, Learning activities, Continuous Assessment, designed pedagogically to en-
gage students, and Database of student data. All these components together provide adaptive 
learning and data analysis necessary for both a teacher and a student [8]. 

It is obvious that one of the most important tasks of adaptive learning implementation 
is development and provision of all these components among which crucial role belongs to 
Modular Curriculum. As long as it is built according to our integrative technology of subjects 
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structuring, it is really benefi cial for adaptive learning implementation as it helps students to 
obtain fl exible structure of integrated knowledge depending on their previous level and expe-
rience, and give them a basis for their future education trajectory. 

The system of knowledge obtained as a result of our modular structuring of the subject 
can be used as a basis for the development of didactic-methodical complex for adaptive learn-
ing activity. This didactic-methodic complex must include the chain of tasks which expects 
students’ activity which is directed on using their system of knowledge in order to obtain 
integrated system of skills.

The elements of adaptive learning system supported by the author’s integrative technol-
ogy of subjects structuring were created and used in learning of some subjects of professional 
training of pre-service Mathematics and Informatics teachers at Kharkiv national pedagogical 
university named after G. S. Skovoroda.

Conclusions. The paper is devoted to author’s technology of the projecting academic 
subjects modular structure which is based on scientifi c knowledge integration. The bases of 
scientifi c knowledge integration were determined basing on the retrospective investigation of 
infl uence of integration tendencies in science on the formation of the professional education 
content. Forms of revealing scientifi c knowledge integration in education content were clari-
fi ed what allowed to elaborate the integrative technology of structure of an academic subject. 
Possible ways of this technology application to the various didactic issues were offered. In 
particular, it was determined the mean of the technology application in the systems of intel-
ligent adaptive learning.
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НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье проанализированы особенности использования учебных пособий на уроках матема-
тики. Рассмотрены психолого-педагогические подходы к использованию наглядности в учебном 
процессе начальной школы, влияние учебных пособий на уровень усвоения знаний, умений и навыков 
младших школьников по математике. Исследованы особенности восприятия наглядных пособий 
учащимися на разных этапах урока. Приведены примеры вариативности применения средств 
обучения на уроках математики. Раскрыта методика работы с учебными пособиями в процессе 
изучения математики в 1-4 классах. Представлена классификация учебных пособий, описана ме-
тодика их применения на различных этапах урока математики в начальной школе.
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Постановка проблеми. В даний час у суспільстві склалося нове розуміння осно-
вної мети освіти. Учитель у першу чергу має дбати про формування в учня здатності 
до саморозвитку, яка забезпечить інтеграцію особистості в національну та світову куль-
туру. Методи та засоби навчання є одним з компонентів цілісної методичної системи 
навчання. 

Основну роль серед цих компонентів методики грають цілі навчання. Зміна цілей 
навчання позначилося не тільки на змісті навчання, але спричинило за собою помітні 
зміни і інших компонентів методики, і, перш за все методів та засобів навчання. Це 
конкретно виявилося в тому, що для школи були створені нові підручники, розроблені 
нові методики, створюється нова система засобів навчання [7]. 

Аналіз досліджень. Проблема варіативності використання навчальних посібни-
ків знайшла відображення у працях психологів, методистів та вчителів М. Богданови-
ча [1; 2], О. Корчевської [4], М. Бантової [2], C. Скворцової [5] та ін.

Увага до цієї проблеми не послаблювалась у дослідженнях психолого-педагогічних 
наук протягом усього періоду їх розвитку, їй були присвячені дослідження видатних 
вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів, таких, зокрема, як Л. Г. Виготський, 
П. П. Блонський, Н. О. Менчинська, Г. О. Люблінська, М. М. Шардаков, Л. В. Занков, 
В. В. Давидов, Н. А. Побірченко, Г. С. Костюк та інші.

Метою статті є дослідити ефективність застосування навчальних посібників на різ-
них етапах уроку математики.

Виклад основного матеріалу. Сприйняття – процес відображення людиною пред-
метів і явищ навколишнього світу. Шляхи формування вміння сприймати і спостерігати 
можуть бути різні. Незважаючи на різні методичні рекомендації, всі дослідники дотри-
муються думки, що дитину слід спеціально вчити сприймати навколишній світ. Тому, 
враховуючи особливості молодшого школяра, психологи рекомендують, при навчанні 
використовувати різні види дидактичного матеріалу та наочних посібників. [3] 
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Спираючись на рівень розвитку чуттєвого пізнання молодших школярів, виникає 
необхідність використовувати в навчанні різні види наочних посібників. Знайомлячи 
дітей з цифрами, множинами, операціями над ними, літерами, створюючи уявлення про 
осінь і весну вчитель зобов’язаний використовувати велику кількість різноманітних на-
вчальних посібників. 

Використання навчальних посібників дозволяє сформувати у дитини правильне 
уявлення про предмет, явище, закон який вона вивчає. Як показують дослідження, при 
використанні наочних посібників для більшого ефекту демонстрований предмет або 
його зображення необхідно коментувати, тому що всяка наочність демонструє якийсь 
одиничний предмет, але одиничне завжди має і загальні для всіх однорідних предметів 
ознаки, свої особливі, приватні ознаки, властиві тільки даному екземпляру. [2] 

Саме коментування демонстрованих об’єктів дозволяє дітям побачити в кожному 
об’єкті саме те, що є головним і спільним для всіх даних предметів. Крім того, під час 
коментування можна фіксувати не тільки ознаки або частини предмета, а й характери-
зувати особливості кожного одиничного предмета. Проте, в ряді досліджень підкрес-
люється, що довго затримуватися на використанні наочності у навчанні вже знайомого 
матеріалу не слід, так як це затримує перехід дитини до самостійного створення образу 
предмета, до узагальнення і оперування абстрактним змістом, а отже, затримує розви-
ток у дитини абстрактного мислення [4].

В основі використання засобів навчання в якості джерела знань лежать цілком певні 
психічні процеси. Для успішного навчання важливо, щоб у процесі сприйняття брало 
участь якомога більше видів сприйняття. На першому місці за значимістю та ефектив-
ності в умовах застосування технічних засобів навчання перебувають комбіновані зо-
рово-слухові види сприйняття, потім слідують зорові і, нарешті, слухові. Таким чином, 
одночасний вплив складного комплексу подразників на різні аналізатори володіє осо-
бливою силою, особливою емоційністю. Тому організм учня, що сприймає інформацію 
за допомогою технічних засобів навчання, знаходиться під впливом потужного потоку 
якісної інформації, що створює емоційну основу, на базі якої від чуттєвого образу лег-
ше переходити до логічного мислення, до абстрагування. 

Разом з тим психологи зазначають, що хоча весь анатомо-фізіологічний апарат, не-
обхідний для здійснення процесу сприйняття готовий до роботи вже на першому році 
життя дитини, проте потрібна тривала і систематична робота з навчання дітей правиль-
ним і раціональним способам чуттєвого пізнання навколишньої дійсності. 

Готовність зорового, слухового та рухового механізму є лише можливістю розвитку 
осмисленого, цілеспрямованого і правильного сприйняття і спостереження дитиною як 
окремих явищ та предметів, так і цілих їх компонентів. 

Таким чином, в процесі навчання слід використовувати практичні дії самої дитини, 
його чуттєве пізнання і мову. При цьому необхідно керувати сприйняттям, вправляти 
дитину в аналізі предмета з метою його більш повного, осмисленого і цілісного сприй-
няття. 

Результати досліджень психологів показали, що в учнів початкової школи перева-
жає мимовільна увага, одноманітна робота дуже швидко стомлює дитину, тому необхід-
но змінювати види діяльності, зокрема це може бути ігрова діяльність. Отже, навчання 
учня першого классу має бути цікавим, радісним, але в той же час забезпечувати чітке 
засвоєння програмного матеріалу. Одним з головних засобів, для досягнення цієї мети 
служить широке і продумане застосування вчителем навчальних посібників на різних 
етапах уроку математики.
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Починаючи вивчати те чи інше питання, вчитель повинен знати, чи є в уяві учнів 
потрібні наочні образи. Щоб учні уявляли собі життєву ситуацію, відображену в задачі, 
краще простежували залежності між величинами, необхідно застосовувати предметне 
моделювання. Потім можна переходити до більш узагальненого (умовно-предметного) 
і графічного моделювання, до застосування готових опорних схем і таблиць.

Засоби навчання поділяються на фронтальні (демонстраційні) та індивідуальні.
Існує також класифікація за формою подання навчального матеріалу і сприйняття 

його органами чуття людини:
1. Візуальні (зорові) – підручники і посібники, таблиці, схеми, зразки і моделі на-

туральних об’єктів, карти тощо.
2. Звукові (аудіо) – програвачі платівок і лазерних дисків, магнітофони, музичні ін-

струменти, синтезатори тощо. 
3. Комбіновані (аудіовізуальні)– кінофільми, відеофільми, телебачення, комп’ютерні 

мультимедійні системи тощо. 
Н. В. Морзе пропонує проводити класифікацію засобів навчання за основною ди-

дактичною функцією:
1. Інформаційні засоби (підручники і навчальні посібники).
2. Дидактичні засоби (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби навчального 

призначення, демонстраційні прилади).
3. Технічні засоби навчання (аудіовізуальні засоби, комп’ютер, засоби телекомуніка-

цій, відеокомп’ютерні системи, мультимедіа).
Використання дидактичних засобів навчання дає змогу: активізувати роботу учнів; 

зекономити час на уроці; збільшити обсяг роботи на уроці; підвищити ефективність 
процесу оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

При цьому необхідно мати на увазі останні дослідження психологів, які відзна-
чають, що наочні засоби навчання повинні точно відображати характерні ознаки 
і властивості об’єктів, що вивчаються в даний момент, тому що інше, несуттєве 
відволікають увагу дітей. Тому наочний матеріал не повинен бути надмірно поміт-
ним, строкатим і яскравим, після використання посібника його необхідно прибира-
ти, щоб не відволікати увагу учнів. У результаті дитина набуває багатий чуттєвий 
досвід, опановує умінням його розширювати і поглиблювати, вчиться сприймати 
навколишній світ в різноманітті складових його предметів і явищ, використовувати 
це багатство чуттєвого досвіду у своїй різноманітної практичної та розумової ді-
яльності.

Вивчаючи математику в початкових класах, молодші школярі засвоюють ряд склад-
них понять: поняття числа, поняття арифметичних дій, законів арифметичних дій, по-
няття рівня, рівності, нерівності та інших, які пов’язані з духовним, абстрактним мис-
ленням учнів [1]. Знання видів навчальних наочних посібників дає можливість вчителю 
правильно їх добирати і ефективно використовувати на різних етапах уроків, а також 
виготовляти самому разом з дітьми.

До натуральних наочних посібників належать предмети навколишнього життя: зо-
шити, палички, кубики. Серед образотворчих наочних посібників виділяють: образні 
(предметні картинки, зображення предметів і фігур з паперу та картону, таблиці із зо-
браженнями предметів або фігур); символічні (умовні) (картки із зображеннями мате-
матичних символів (цифр, знаків, дій, знаків відносин «>«, «<«, «=«)); схематичні ма-
люнки, креслення; екранні (навчальні фільми, презентації, використання інтерактивної 
дошки).
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Предмети шкільного обладнання з математики діляться на дві групи: загальне об-
ладнання (робоче місце вчителя, робоче місце учнів, класна дошка, проекційна апарату-
ра, макети) і навчальне обладнання (креслярські та вимірювальні інструменти, демон-
страційні прилади та набори, друковані та екранні посібники тощо). 

Зокрема, такі демонстраційні посібники як набірне полотно, що призначене для ро-
боти в класі з рухомими цифрами та знаками «+», «-«, «=«, предметними картинками, 
педагог може вдало використати під час ознайомлення дітей з арифметичним матеріа-
лом починаючи з 1 класу [2]. 

Нажаль, в даний час рахівницю застосовують рідше, хоча при вивченні складу чи-
сел в межах першого десятка, а також під час закріплення теми «Нумерація багато-
цифрових чисел» використання цього навчального посібника було б дуже ефективним. 

Використання арифметичної скриньки до якої входять бруски (десятки) і дошки 
(сотні) розділені неглибокими прорізами на одиниці, демонстраційні палички (пучки 
паличок) сприяє закріпленню знань учнів про нумерацію в межах 100, розряди та роз-
рядні числа.

Кращому засвоєнню знань учнів нумерації чисел допомагає використання вчителем 
серії таблиць: «Числа першого десятка», «Таблиці з математики для 1 – 4 класів», «Ну-
мераційна таблиця»

До демонстраційних приладів можна віднести абак та його різновиди – це рахунко-
вий прилад, що застосовується при вивченні нумерації в концентрах10, 100, 1000.

У процесі навчальні наочні посібники використовуються з різними цілями: для 
ознайомлення з новим матеріалом, для закріплення знань, умінь, навичок, для пере-
вірки їх засвоєння. Успіх навчально-виховного процесу залежить і від того, якою мі-
рою учні будуть забезпечені необхідними наочними посібниками та індивідуальними 
засобами навчання, що активізують пізнавальну діяльність. Багато посібники вчителі 
виготовляють самі, намагаючись, щоб вони були досить барвистими і привабливими, 
досить великими, щоб діти їх добре бачили. Посібник виготовляють таким чином, 
щоб він служив не на одному, а на багатьох уроках в різних варіантах і комбінаціях. 
Реалізуючи мотиваційний компонент уроку вчителі використовують популярні фігур-
ки казкових героїв з метою стимулювання навчальної діяльності молодших школярів. 
Для відтворення ігрових ситуацій, сюжетних задач та процесу лічби використовують 
вирізані з цупкого паперу або картону фігурки дерев, кошиків з спеціальними про-
різами, в яких можна вставити картинку із зображенням фруктів, овочів, грибів та 
інших предметів.

Одним з кращих помічників на уроках математики є магнітна дошка або фланеле-
граф. Він зручний, естетичний, простий у виготовленні. На уроці математики цікаво 
проходить робота з перфокартами, яка допомагає молодшому школяреві краще засвоїти 
склад чисел першого десятка, вивчити прийоми додавання і віднімання. Для цієї роботи 
заздалегідь для кожного учня силами батьків і учнів необхідно зробити картки. 

Вдале використання наочних посібників на уроках математики сприяє засвоєнню 
змісту і обсягу нових понять, закріпленню матеріалу, що вивчається, є засобом контр-
олю, забезпечує активну самостійну навчальну діяльність учнів початкової школи [5]. 

Наприклад, під час вивчення чисел першого десятка, вчитель на етапі актуалізації 
опорних знань може використати лічильний матеріал для повторення складу чисел, на-
туральний ряд чисел (на дошці, на плакаті), сигнальні знаки (правильно +; неправильно 
–). Під час вивчення нового матеріалу (утворення чисел), крім підручника, варто ви-
користати лічильний матеріал та картки із зображенням цифр, кубики для порівняння 
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чисел. На етапі закріплення під час розв’язування задач та при закріпленні складу чисел 
необхідно використати набірне полотно, касу цифр, лічильний матеріал.

Отже, навчальні посібники є головними засобами навчання молодших школярів 
протягом всього навчально-виховного процесу. Використання наочних посібників на 
уроках у початкових класах обумовлено психофізіологічними особливостями учнів да-
ної вікової групи. Практичне використання наочних посібників на уроках математики в 
початкових класах дуже широке. 

Висновки. Інтенсифікація навчально-виховного процесу може бути досягнута за 
рахунок раціональної організації праці дітей і вчителя на кожному уроці, залучення 
ефективних прийомів навчання, розумного використання технічних і наочних засобів 
навчання, великий виконавчої дисципліни, добре налагодженого зворотного зв’язку. 
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В статье осуществлен анализ преимуществ использования информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения англоязычной компетенции студентов. Автор исследует потен-
циальные возможности использования электронной почты, подкастинга, учебных и информаци-
онных сайтов Интернета, онлайн тестов, Интернет-проектов в учебном процессе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), англоязычная ком-
петенция, электронная почта, подкастинг, учебные и информационные сайты, онлайн тесты, 
Интернет-проекты.

Лит. 8.

Постановка проблеми. Інформатизація та комп’ютеризація освіти у сучасному гло-
балізованому світі передбачає як підготовку вчителя до використання інноваційних тех-
нологій, так і готовність студента працювати самостійно, особливо у процесі вивчення 
англійської мови. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Дер-
жавна програма «Вчитель», Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI 
століття), Концепція педагогічної освіти, Концепція мовної освіти в Україні, Державна 
цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх на-
вчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 
до 2015 року, Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Європейський мовний портфель та За-
гальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти окреслюють головні напрями втілення 
цієї тенденції в життя.

Аналіз досліджень. Дослідженням проблеми застосування можливостей сучасних 
засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчальному процесі займа-
ються вітчизняні та зарубіжні науковці починаючи з 90-х років ХХ століття. У контек-
сті даної статті слід виділити наукові праці присвячені методиці навчання англійської 
мови за допомогою сучасних технологій [2; 4; 8], Інтернет-ресурсам, які застосовують 
студенти при вивченні англійської мови [1; 3; 6], дослідження освітніх можливостей 
ресурсів Британської Ради [5], особливостей використання мультимедійних технологій 
у процесі навчання іноземної мови [7]. Проте, досі не досліджено всі потенційні мож-
ливості використання ІКТ при вивченні іноземної мови.

Стаття має на меті розглянути, з одного боку, використання ІКТ у режимі практич-
них занять з англійської мови з викладачем, та, з іншого боку, можливі види самостійної 
роботи студентів при вивченні англійської мови з використанням ІКТ.

Виклад основного матеріалу. Застосовуючи інформаційно-комунікаційні техноло-
гії (ІКТ), викладач отримує доступ до автентичного сучасного матеріалу, який можна 
доповнювати та адаптувати відповідно до вікових і професійних уподобань студентів. 
Студенти, які працюють з ІКТ, отримують фізичну, соціальну, лінгвістичну та когнітив-
ну автономію необхідну для підвищення як іншомовної, так і соціокультурної компе-
тенції, спілкуючись з представниками навчальних закладів різних міст і країн. Отже, 
статус і географічне розташування ВНЗ не впливають на безмежні можливості комуні-
кації у сфері освіти та науки у віртуальному просторі.

Плануючи заняття з використанням ІКТ, викладач, зазвичай звертається за допо-
могою до навчальних та інформаційних сайтів Інтернет-мережі, наприклад, під час 
вивчення таких тем як «Географічне положення Великобританії», «Географічне поло-
ження США», «Британська національна кухня» чи презентації нового матеріалу кра-
їнознавчого характеру. Якщо дозволяє технічне забезпечення ВНЗ, можна провести 
спільний телекомунікаційний проект з закордонними навчальними закладами або орга-
нізувати безпосереднє спілкування з носіями мови через програму Skype.
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Слід зазначити, що вводити ІКТ у процес практичного заняття потрібно структуро-
вано і методично обґрунтовано, плануючи їх навчальну, розвиваючу та виховну мету 
(загальне ознайомлення з новою темою, формування практичних умінь і навичок, за-
своєння теоретичного матеріалу, перевірка знань тощо).

Вчитель також може побудувати заняття з використанням електронної пошти та на-
писанням неформального або формального листа, за допомогою опрацювання діалогів, 
виконання онлайн тестів, чи перегляду сайтів, подкастів або відеофільмів, через вико-
нання online завдань для закріплення фонетичних лексичних, та граматичних навичок. 

Використання електронної пошти для вивчення і викладання іноземної мови може 
відігравати важливу роль, оскільки вона надає можливість студентам безпосередньо 
спілкуватись зі своїми однолітками, носіями мови і викладачем. До безсумнівних пе-
реваг залучення цього виду електронного зв’язку у процес навчання англійської мови 
відноситься те, що електронна пошта: надає можливість автентичного природнього 
спілкування, тобто спілкування не лише з викладачем англійської мови, але і з носі-
єм мови; розширює коло спілкування користувачів електронної пошти: студенти об-
мінюються листами зі своїми ровесниками, викладачами, спеціалістами у сфері, що їх 
цікавить; стає одним із джерел надходження інформації про культуру країни, мова якої 
вивчається; сприяє «виходу за межі» навчальної програми, оскільки викладач у клас-
ній аудиторії не може витрачати багато часу на розгляд окремої проблеми; підвищує 
мотивацію навчання; забезпечує практично стовідсоткову участь студентів у процесі 
вивчення англійської мови; сприяє розвитку ситуації, де роль викладача децентралі-
зується, оскільки у студентів з’являється можливість самостійно вибирати теми для 
спілкування, змінювати хід дискусій та обговорень, тому що провідною метою є на-
буття навичок і вмінь міжособистісного спілкування, а не відтворення безпомилкового 
писемного мовлення [6, 40–41].

В Інтернет-мережі існує багато служб, які створюють різноманітні «списки розси-
лань, що модеруються» у вивченні та викладанні англійської мови. Такі розсилання до-
зволяють обмінюватися необхідною інформацією, отримувати допомогу і консультації. 
Абонентам розсилок із вивчення англійської мови авторами пропонуються безкоштовні 
уроки і забезпечується зворотній зв’язок із викладачем. Переважна більшість таких роз-
силок є безкоштовною. Тематика розсилок настільки різноманітна, що кожен може ви-
брати щось до вподоби. Перевагою вивчення англійської мови за допомогою розсилок 
є те, що можна обрати тематику, яка потім відсилається на поштову скриньку. Студент 
може працювати з темою у зручний час і у зручному темпі. У разі потреби можна звер-
нутися по допомогу до автора розсилки.

 У вивченні англійської мови також значно допомагають подкасти – аудіо- або ві-
деозаписи, які можна переглянути в Інтернет-мережі або завантажити на відповідний 
пристрій для прослуховування та перегляду в режимі оф-лайн. Термін «подкастинг» 
з’явився наприкінці 2004 року завдяки злиттю двох слів «iPod» і «broadcasting» – техно-
логія, що дозволяє усім бажаючим поширювати цифрові, звукові та відеофайли в Інтер-
нет-мережі, забезпечує всесвітню аудиторію для аматорських відеоматеріалів. З іншого 
боку, подкастинг – це завантаження з мережі Інтернет різноманітних аудіоподкастів 
та відеоподкастів для прослуховування або відтворення за допомогою плеєра iPod, 
комп’ютера, автомагнітоли, планшета, мобільного телефону або смартфону. За обсягом 
звучання вони можуть бути від кількох хвилин до годин. У мережі Інтернет можна зна-
йти як автентичні подкасти, створені для носіїв мови (новини), так і навчальні, створені 
для навчальних цілей. 
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Викладачі та науковці активно вивчають дидактичні можливості подкастингу для 
вивчення та викладання іноземних мов. Дидактичні властивості ІКТ описуються згідно 
способів презентації інформації та роботи з нею, а також способів організації навчаль-
ного процесу, контролю, систематизації та закріплення навчального матеріалу [2, 22]. 
Під дидактичними властивостями Є. С. Полат розуміє природні технічні якості об’єкта, 
тобто ті його сторони, які можна використовувати з дидактичними цілями у навчально-
виховному процесі [4, 154].

Можливості подкастингу розглядаються як засіб: постачання навчальних матеріалів 
учням та студентам, отримання автентичної інформації користувачами мови, поширен-
ня адміністративно-організаційної інформації, повторення та закріплення засвоєного 
навчального матеріалу, підготовки студентів до лекцій і семінарів. До дидактичних 
якостей подкасту відносяться його звукова природа, мультимедійність, ефективна орга-
нізація простору і часу, інтерактивність, простота використання і доступність користу-
вачам – викладачам, студентам та усім, хто цікавиться вивченням мови. 

Сайти, які є корисними для викладача іноземної мови і які можуть бути використані 
на занятті, можна поділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти 
використовують для добору цікавої інформації, творчих завдань, пошуку додаткового 
матеріалу. Спеціальні навчальні сайти містять завдання та вправи на розвиток різних 
видів навчальних умінь та розроблені з урахуванням різного рівня знань. Робота з на-
вчальними сайтами є цікавою і корисною під час вивчення іноземної мови [3, 173]. 
Прикладами навчальних сайтів можуть бути граматичні та лексичні онлайн-тести, ві-
кторини, завдання на перевірку правопису. Після їх виконання студент зазвичай має 
можливість перевірити і проаналізувати помилки самостійно або з викладачем, вико-
нати тест ще раз.

Британська Рада пропонує велику кількість навчальних ресурсів. Наприклад, на 
думку І. Романишина, ресурс LearnEnglish розрахований на широку аудиторію і містить 
online завдання на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Усі 
розділи «Слухай і дивись» (Listen and Watch) покликані розвивати навички і вміння ау-
діювання, лексики, граматики та читання, а окремі епізоди з Elementary Podcasts – пись-
ма. Корисними для студентів будуть також поради щодо покращення «біглості» (fl uency) 
та правильності говоріння (accuracy). Рубрика «Екзамен з граматики та лексики» (Exam 
grammar and vocabulary) дає поради щодо успішного виконання граматичних і лексич-
них тестів, пропонує ряд вправ на удосконалення практичних навичок і вмінь. Вивчен-
ню фразових дієслів присвячена рубрика «Швидкі фразові дієслова» (Fast phrasals). Тут 
студентам пропонують переглянути комікси на близькі їм теми (сім’я, друзі, дозвілля, 
вечірки) у формі розмов, в ході яких герої використовують фразові дієслова (ФД), та 
виконати вправи, як-от: на розуміння змісту розмови (множинний вибір), на викори-
стання ФД у контексті (заповнення пропусків, встановлення відповідності). У рубриці 
«Лексичні вправи» (Vocabulary exercises) студенти знайомляться з лексичними одини-
цями з усіх можливих тем навчальної програми, закріплюючи їх в ігровій формі – шля-
хом виконання завдань на встановлення відповідностей (наприклад, картинка-слово; 
слово-картинка), правопис слова; пошук слова в ребусі та ін. [5].

Застосування електронних ресурсів у навчальному процесі дає змогу найбільш по-
вно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання [7, 99]. За допомогою 
сучасних Інтернет-ресурсів студенти мають можливість зануритись у комунікативне 
середовище носіїв мови, вивчити і запам’ятати нові слова, вирази, ідіоми, тобто сфор-
мувати англомовну компетенцію.
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І. Г. Костенко вважає, що ІКТ допомагають у формуванні вмінь і навичок розмовної 
мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість 
і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет-ресурси розвивають навички, важливі не 
тільки для іноземної мови. Це, перш за все, пов’язано з розумовими операціями аналізу, 
синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і смисло-
вого прогнозування й попередження. Використання нових інформаційних технологій 
забезпечує не тільки індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням зді-
бностей студентів, але й збагачує їхню соціокультурну компетенцію, знімає психоло-
гічний бар’єр перед вивченням іноземної мови, розвиває соціальні й особистісні якості 
учнів: упевненість в собі і здатність працювати в колективі, а також показує результа-
тивність навчання через установлення міжкультурних зв’язків у віртуальному просторі 
[3, 175].

Зазначені вище лексичні і граматичні онлайн-тести студенти можуть використову-
вати і для самостійної роботи. На думку С. В. Боднар, використання даних тренінгів до-
помагає розвивати навички писемного мовлення, перекладу, розширювати словниковий 
запас, підготуватися до міжнародних іспитів. Викладач формулює для студентів певну 
проблему чи коло проблемних завдань і пропонує механізм для успішної реалізації цієї 
задачі. Залежно від типу завдання технології розв’язання проблеми можуть бути різни-
ми (з урахуванням рівня володіння іноземною мовою і навичками використання Інтер-
нету і комп’ютера) [1, 78]. 

Автономне навчання студентів передбачає також інтенсивне використання Інтер-
нет-проектів та презентацій у навчальному процесі. У цьому випадку можна застосо-
вувати проектні технології, які також є популярними серед викладачів. Студентам про-
понується, наприклад, список інформаційних сайтів для створення проекту або пре-
зентації у Power Point. 

Для оцінювання своїх результатів під час автономного навчання доцільно викорис-
товувати електронні портфелі. Електронні портфелі розробляються з метою проведення 
комп’ютеризованого оцінювання, у тому числі в режимі онлайн [8, 119]. Викладач може 
запропонувати студентам наступне завдання для прикладу. Ситуація: «Ви – представ-
ник туристичної фірми в Україні і виступаєте на туристичному форумі, присвяченому 
відпочинку в Україні. Ви маєте переконати учасників форуму, що в нашій країні є бага-
то мальовничих і популярних місць серед туристів, і вони обов’язково повинні відвіда-
ти ці маловідомі для них куточки. Для того, щоб Ваша промова була аргументованою, 
бажано застосувати подкасти, фотографії, презентації». Таким чином, проектна робота 
сприятиме формуванню не тільки англомовної комунікативної компетенції студентів, а 
й інформаційної компетенції.

Висновки. У статті зроблено спробу аналізу використання ІКТ на заняттях з ан-
глійської мови та у самостійній роботів студентів. За допомогою ІКТ можна не лише 
створити штучне мовне середовище, але й наблизити його до цілком природного за-
вдяки організації спілкування з носіями мови. Завдяки ІКТ можна вирішувати про-
блеми навчання англійської мови у співпраці, а також індивідуалізації та диферен-
ціації навчання з урахуванням різних чинників: рівня володіння іноземною мовою, 
швидкості її опанування, часових меж, стилю навчання, особистих освітніх потреб 
і траєкторій навчання тощо. Використання ІКТ у викладанні і вивченні англійської 
мови не тільки не викликає сумнівів у широкого загалу, але й стало необхідністю і 
ознакою сьогодення.
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ЗАРУБІЖНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ І ЇХ РОЛЬ 
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ 

СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ

У статті розкрито зарубіжні системи освіти, їх значення у професійній освіті 
вчителів. Встановлено, що культура спілкування є складником професійної культури фахівця. 
Розглянуто етапи до формування професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців фі-
зичного виховання, визначено вплив компонентів освіти на професійну культуру спілкування 
фахівців. Виділено, етапи та підходи зарубіжної освіти, їх вплив на підготовку фахівців з 
фізичного виховання.
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FOREIGN SYSTEMS OF EDUCATION AND THEIR ROLE IN 
THE FORMATION OF PROFESSIONAL-SPEECH CULTURE OF 
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The article deals with foreign education system, their importance in professional education. Growing 
diversifi cation in higher education both in the middle of each country and in the international context 
are found. The solution of these problems leads to fi nding other tools that facilitate understanding of 
obtained information on training. It is proved that the foreign education system is deeply connected with 
the spiritual and material aspects of the past and the present and shaping the culture of the people. It is 
established that education is the foundation of communication as a means of transmitting information. 
It is shown that the culture of communication is part of professional education specialist. The stages 
and approaches in the formation of professional speech communication culture of specialists in physical 
education, the infl uence of education components in professional culture of communication professionals 
are shown. The article highlight stages and components of foreign education and their impact on training 
in physical education.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье раскрыто зарубежные системы образования, их значение в профессиональном 
образовании учителей. Установлено, что культура общения является частью профессиональной 
культуры специалиста. Рассмотрены этапы и подходы к формированию профессионально-
речевой культуры общения специалистов, определено влияние компонентов образования на 
профессиональную культуру общения специалистов. Выделено, этапы и компоненты зарубежного 
образования, их влияние на подготовку специалистов по физическому воспитанию.

Ключевые слова: культура, образование, общение, специалисты, физическое воспитание.
Лит. 15.

Постановка проблеми. Система освіти, як і культура її народу, є унікальним 
явищем, незрівнянно складнішим, ніж інші системи (транспорту, зв’язку, безпеки), 
бо глибоко пов’язана з духовними і матеріальними аспектами минулого і сучасного. 
З огляду на це у кожній країні освіта та її організація мають свої особливості. Проте 
наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її власні проблеми 
чи негаразди (системні чинники), а ті, які перебувають поза нею, насамперед, пріо-
ритети й вимоги до навчання і виховання, спричинені включенням даної країни до 
спільного руху світового співтовариства у майбутнє, змінами у виробництві, культурі 
та поведінці. Відтак, при реформуванні вищої освіти, з одного боку, враховуються 
пріоритети збереження культурної різноманітності національних систем освіти, а з 
іншого – завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштуван-
ня студентів у Європейському чи міжнародному ареалі, міжнародної конкурентоспро-
можності закладів вищої освіти.

Як відомо з досліджень науковців, достатньо ефективною для світової вищої освіти 
є тенденція удосконалення і розширення короткої і професіоналізованої вищої освіти. 

Основні ж завдання щодо організації навчальних закладів вищої освіти, які мають 
професійно орієнтовані програми навчання паралельно з університетським сектором, 
майже однакові у більшості країн:

- запропонувати професійно-орієнтовані та економічно вигідні типи освіти для за-
доволення потреб ринку праці;

- забезпечити потреби зростаючої кількості вступників без істотного збільшення 
урядових витрат на вищу освіту;

- запропонувати передусім програми, орієнтовані на викладання в яких частково 
використовуватимуться дослідження прикладного характеру;

- поновлення та покращення вже існуючої професійно орієнтованої освіти [7].
Разом зі зростаючою диверсифікацією структур вищої освіти відбувається пара-

лельна диверсифікація ступенів і кваліфікацій, які видаються різними закладами освіти.
Зростаюча диверсифікація в цілому вважається позитивним явищем для си-

стем вищої освіти як у середині кожної країни, так і в міжнародному контексті. На 
сьогоднішній день зростаюча диверсифікація зустрічається з проблемами недостатньої 
прозорості структур кваліфікацій окремої країни і труднощами у взаємному визнанні 
кваліфікацій через велику кількість різних рівнів та варіацій змісту кваліфікацій. 
Вирішення цих проблем спонукає до пошуку інших інструментів, які сприятимуть 
розумінню отриманої інформації у формування професійно-мовленнєвої культури 
спілкування фахівців. Окреслена проблема є актуальною в зарубіжній освіті, вона має 
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вагомий вплив на професійне становлення фахівця, однак не достатньо досліджена і 
вимагає ґрунтовного розгляду.

Аналіз досліджень. Освіта є джерелом духовного, соціального, економічного 
і культурного розвитку суспільства. Основою розвитку освіти є комунікація як засіб 
передачі інформації. Як відомо за результатами дослідженння Дж. Гербнера [6], Г. По-
чепцова [11] в усіх системах освіти існують три головні етапи у розвитку комунікації: 
доіндустріальний етап комунікації характеризується організацією процесу спілкування, 
який може бути виражений у формулі: спілкування «обличчям до обличчя». Такий про-
цес спілкування був властивий усій спільноті і мав вигляд переважно міжособистісної, 
інтерперсональної комунікації, що відбувалася у формі діалогу або монологу. Друкова-
ний етап пов’язується з першою індустріальною революцією, з виникненням масового 
спілкування, що зробило життя плюралістичним. Телевізійний етап з’явився завдяки 
другій індустріальній революції, коли моделі поведінки отримувалися до того, як люди 
навчилися читати [11, 47–48]. 

Інший дослідник комунікативної теорії, К.-О. Апель, вважає, що визначальним 
принципом, на підставі якого можливо інтегрувати людей у «комунікативну спільноту», 
є відповідальність. Запропонована ним «етика відповідальності» базується на положен-
ні про відповідальність як діалогічний принцип, що виходить з факту існування людей 
у світі поруч одним з одним і один для іншого. Великі сподівання в цьому відношенні 
покладаються на нову «макроетику», засновану на почутті власної відповідальності [2]. 

Мартін Бубер стверджує, що тільки в діалозі «Я» і «Ти» людина знаходить влас-
ну сутність, вбираючи в себе загальнолюдське шляхом співвідношення себе з іншими 
людьми. [4].

Як зазначає дослідник Б. Ананьєва, особистість – це суспільний індивід, об’єкт та 
суб’єкт історичного процесу. Важливо вивчити зв’язок між інтеріндивідуальною струк-
турою того соціального цілого до якого належить особистість, та інтраіндивідуальною 
структурою самої особистості. Саме різноманітність зв’язків із суспільством визначає 
інтраіндивідуальну структуру особистості, організацію особистісних властивостей та 
її внутрішній світ [1, 97–98].

На думку Л. Виготського, в межах теорії існує три основних закони розвитку 
особистості. Перший закон стосується розвитку і побудови вищих психічних функцій, 
які є основним ядром особистості. Цей період в онтогенезі відповідає процесові 
історичного розвитку людської поведінки, вдосконалення існуючих форм і засобів 
мислення та вироблення нових, що спирається на мову чи або іншу систему знаків [5, 
91–92].

Разом із тим, С. Рубінштейн покладає в основу своєї теорії принцип детермінізму 
і єдності свідомості та діяльності. Особистість виявляється і формується у взаємодії з 
навколишнім середовищем, тому таке велике значення для розуміння особистості має 
комунікативна діяльність [13, 95–96].

Отже, зарубіжні системи освіти складають позитивний досвід в розвитку 
комунікації як одного із змістових компонентів професійної освіти і допоможуть 
виокремити в системі національної освіти поетапний вплив компонентів освіти 
на формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців з фізичного 
виховання. 

Мета статті – розкрити етапи, підходи та компоненти зарубіжної освіти, їх значення 
у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахіваців з фізичного 
виховання.
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Виклад основного матеріалу. На наше переконання, зміну етапів розвитку кому-
нікації слід вбачати не стільки в індустріальних революціях, скільки у психологічній 
перебудові комунікаторів, поштовхом до чого, як правило, були різного роду революції 
та суспільні зміни. 

Перший етап – ґрунтовному тлумаченню особливостей комунікації сучасного люд-
ства присвячена філософська концепція Ю. Хабермаса, котра є теорією комунікативно-
го досягнення взаєморозуміння [14].

Одним із найбільш важливих загальних положень у філософському трактуванні 
проблеми спілкування, на нашу думку, є твердження К. Ясперса про те, що комунікація 
здійснюється у двох сферах – наявного буття та екзистенції, форми спілкування, в які 
вступає людина у сфері наявного буття, тотожні сукупності соціальних ролей людини 
[15].

Другий етап – розвитку комунікації це входження на особистісно-соціальний рі-
вень, залишаючи при цьому в центрі уваги особистість і суспільство як показник кому-
нікативної взаємодії. 

Дослідник М. Бахтін трактує діалог як взаємодію позицій, думок, особистостей, 
«голосів», що виходить за чисто лінгвістичні рамки і дозволяє розглядати такий підхід 
як особливу концепцію діалогу, теоретично-методологічного містку [3]. 

У 50 – 70 рр. ХХ століття – характерним для нього етапу був стабільний розвиток 
педагогічної науки й практики.

 Пострадянська освіта прослідковує однотипність методологічних підходів, що 
ґрунтувались на марксисько-ленінській ідеологічній платформі [1]. 

Вирізнялися переважно два підходи методологічний і діалектичний [1]. Логіка 
осмислення такого методологічного підходу як матеріалістичного була типовою для 
всіх, оскільки провідна його ідея випливала з єдиного джерела – нормативних докумен-
тів Комуністичної партії, фізичне виховання мало системно-комплексний підхід. Діа-
лектичний підхід мав скритий характер і не виділявся як провідний.

Саме цим і обумовлюється зовнішня комунікація яка носила соціально-педагогіч-
ний характер (масовість, зорієнтованість на ентузіазм не зважаючи на індивідуальні 
(внутрішні) потреби й можливості, героїчні вчинки тощо).

Проте в інших країнах світу освіта переважно розвивається в ідеалістично-філо-
софському напрямі. Діалектика є один із провідних підходів до освіти другої половини 
ХХ ст.

На внутрішньому рівні освіта пропонує творить моделі майбутніх педагогічних 
систем, прогнозує навчальні цілі й засоби їх реалізації, використовує герменевтичні 
підходи до розуміння наукової літератури, займається самоосвітньою діяльністю [4].

У 70 – 80 рр. науковцями окреслюється комунікативний підхід (визначено науко-
во-теоретичні засади, сформульовані принципи комунікативного методу, а семе: Лич 
Эдмунд [8], Мерманн Элизабет [9], Карл Роджерс [12].

Таким чином, комунікативна теорія прагне дати відповіді на головні питання сучас-
ності. В першу чергу, це проблеми власне філософсько-теоретичного обґрунтування 
моральних норм. Комунікативна філософія прагне довести не лише можливість, а й 
історичну необхідність обґрунтування моральних норм за твердженням В. Мерлин [10]. 

Трансформація філософії зумовила також процес зміни педагогічних парадигм. Уже 
сам процес реабілітації етики веде до усвідомлення необхідності посилення в педагогі-
ці акценту на ціннісних аспектах навчально-виховного процесу, повернення до питання 
розвитку духовності особистості. Необхідність подолання монологічної парадигми ко-
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мунікації, усвідомлення цінності «Іншого» актуалізувалось в гуманістичній педагогіці, 
дитиноцентрованій (педоцентрованій) педагогіці, педагогіці співробітництва, педаго-
гіці толерантності, педагогічних концепціях особистісно орієнтованого навчання та 
виховання, суб’єкт-суб’єктного підходу до навчально-виховного процесу, важливими 
факторами яких є діалогічність комунікації [10]. 

Зазначимо, що комунікативною проблематикою, комунікативними знаннями і спо-
собами їх реалізації в навчальному процесі займаються різні суспільні дисципліни: 
психологія, соціологія, культурологія, філософія та ін. Але, з одного боку, ми бачимо 
відсутність цілісної філософської теорії комунікації, яка б могла стати методологічною 
основою розробки комунікативних теорій в психології, соціології, культурології, педа-
гогіці, а з іншого боку, суспільні науки не спираються на цілісну теорію педагогічної 
комунікації. Окремі науки висвітлюють окремі аспекти, сторони педагогічної комуні-
кації. Сутність та зміст комунікації в педагогіці визначаються науковцями-філософами, 
виходячи, здебільшого, з емпіричного досвіду, власних установок, уподобань, а комуні-
кативні методики, прийоми є скоріше справою педагогічного мистецтва, а не справою 
науки.

Як відомо, комунікація в педагогіці зводиться здебільшого до технологічного, ін-
формаційного, мовленнєвого аспекту означення комунікації як суто технологічного за-
собу передачі інформації. З іншого боку, вона сприймається як щось таке, що не може 
бути визначальним у педагогічному процесі, як матерія, яка є нейтральною відносно 
сутності, змісту, цінностей педагогіки.

Зазначимо, педагогічні ідеї про роль і місце професійної діяльності вчителя 
є невід’ємною складовою частини гуманного ставлення до дітей і формуванню у 
них потреби здорового способу життя. Комунікація породжує спілкування як спе-
цифічну форму взаємодії і взаємовпливу суб’єктів зумовлену потребами спільної 
діяльності в процесі навчання і виховання особистості. Комунікативна складова є 
основою у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця фізичного 
виховання.

Третій етап (кінець ХХ ст. початок ХІХ ст.) – етап методологічного повороту від 
класичної парадигми філософії свідомості до парадигми філософії комунікації, від мо-
нологічності европейського типу спілкування до діалогічного спілкування. Цей етап 
репрезентований в ідеях новітньої філософії – комунікативної філософії (комунікатив-
ної етики) [7].

У 80-х рр. ХХ століття – суспільство стало бурхливо обговорюватися проблеми 
фізичного виховання не тільки загальноосвітньої школи, але і загалом вищої школи. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що специфіка педагогічного спілку-
вання визначається, тим, що в його процесі суб’єктивний світ однієї людини розкрива-
ється для іншої [7]. 

У період кінця 80 – 90-х. рр. ХХ століття – педагогічна думка в самостійних дер-
жавах перебуває на стадії переосмислення й методологічної платформи пізнання люди-
ною світу мислення. У 1980 – 2000-х рр. набули розгалуження зазначені підходи: кому-
нікативно-функціональний, комунікативно-діяльнісний, комунікативно-особистісний, 
системно-комунікативний.

Зазначимо, що структура світової вищої освіти видається надзвичайно різнома-
нітною, однак домінують дві тенденції. На думку дослідників існують загальні прин-
ципи формування систем вищої освіти європейських країн, а саме унітарна, або єди-
на, система, коли вища освіта забезпечується університетами чи відповідними до них 
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закладами. Означені заклади освіти пропонують як загальні академічні ступені, так і 
професійно орієнтовані програми різної тривалості і рівня. Також слід зазначити, що 
в унітарній системі вищої освіти до її складу входять лише університети, оскільки 
частка інших вищих навчальних закладів становить незначний відсоток. Дослідни-
ки порівнявши системи освіти стверджують, що унітарна освіта є в Італії, Іспанії, 
Австрії, Фінляндії, Швеції. Проте деякі науковці виділяють в окрему групу країн де 
існують університети, до складу яких увійшли спеціалізовані середні і вищі навчальні 
заклади, це в таких країнах як Швеція та Іспанія, а також країни, що належали до пост 
соціалістичного табору [7].

Відомою є бінарна, або подвійна система освіти з традиційним університетським 
сектором, що опирається на концепцію Humboldt університету та на окремий неуні-
верситетський сектор вищої освіти і що має чітко окреслену структуру. Разом із тим, 
така система освіти притаманна більшості розвинених країн світу. При бінарній системі 
освіти поряд з університетським сектором існує ряд спеціалізованих закладів, які при-
ймають чималу частину молоді. Існує ряд європейських країн з бінарною системою 
вищої освіти: а саме Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Нор-
вегія, Німеччина, Франція, Швейцарія та інші [7].

Аналізуючи підходи науковців-дослідників та педагогів-філософів до освіти та ви-
ховання можна визначити практичну значущість мови і стверджено запевнити про зрос-
тання значення комунікації для суспільства. Відомо, що в процесі комунікації відбува-
ється координація дій однієї людини з іншими індивідами, координація комунікативних 
можливостей і зусиль учасників навчально-виховного процесу тощо. Тому мотивація 
до отримання різних кваліфікацій, комунікація як змістовий наповнювач освіти і про-
фесійна діяльність є очевидними компонентами зарубіжної освіти і посідають чинне 
місце у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців з фізично-
го виховання.

Висновки. Дослідження названих вище учених об’єктивно характеризу-
ють досягнення зарубіжної освіти на філософському, особистісно-соціальному 
на методологічному етапі розвитку освіти та культури. Доведено, значний вплив 
комунікації на формування професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців що 
є достатньо складним завданням. Обґрунтовано ряд підходів у формування зарубіжної 
освіти, а саме: системно-комплексний, комунікативно-функціональний, комунікативно-
діяльнісний, комунікативно-особистісний, системно-комунікативний. Виділено 
тенденції у розвитку зарубіжної освіти: бінарну і унітарну, що мають позитивний вплив 
на розвиток професійної освіти в Україні.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ 

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

У статті розкриваються аспекти оптимізації процесу художньо-проектної підготовки сту-
дентів – майбутніх учителів технологій. Відзначаються фактори, що сприяють навчанню сту-
дентів художнього проектування. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи у ВНЗ, результатів 
педагогічного експерименту визначено необхідні і достатні організаційно-педагогічні умови ре-
зультативного функціонування моделі методичної системи формування у студентів художньо-
проектних знань й умінь. Дані умови поділено на три групи: зовнішні (спрямовані на створення 
розвивального середовища творчої художньо-проектної діяльності), внутрішні (визначаються 
особистісним потенціалом студента), матеріальні (уможливлюють результативну організацію 
навчання студентів художнього проектування).

Ключові слова: педагогічні умови, студенти, майбутні учителі технологій, художнє проек-
тування, художньо-проектні знання й уміння.

Літ. 5.

Mykola KURACH,
Ph.D in pedagogical sciences, Associate Professor, 

Doctoral candidate of National Pedagogical Drahomanov University
 (Ukraine, Kyiv) kurachnick@meta.ua

ORGANISATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR FORMING THE STUDENTS’ ART AND DESIGN 

KNOWLEDGE AND SKILLS 

The article reveals the aspects of optimizing the process of art and design training of students – future 
teachers of technology. The contributory factors of teaching students the art design have been mentioned.

The essential and suffi cient organizational and pedagogical conditions for effective functioning of 
the model of methodical system of forming the students’ art and design knowledge and skills have been 
determined on the basis of the analysis of psychological and educational literature, work experience in 
higher education, the results of pedagogical experiment. These conditions have been divided into three 
groups: external (aimed at setting up a developmental environment of creative art and design activity), 
internal (determined by the student’s personal potential) material (make possible the effective organiza-
tion of teaching students the art design).

Key words: pedagogical conditions, students, future teachers of technology, art design, art and de-
sign knowledge and skills.

Ref. 5.

Николай КУРАЧ,
кандидат педагогических наук, доцент, докторант Национального 

педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
(Украина, Киев) kurachnick@meta.ua



336   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

В статье раскрываются аспекты оптимизации процесса художественно-проектной подго-
товки студентов – будущих учителей технологий. Отмечаются факторы, способствующие обу-
чению студентов художественного проектирования.

На основе анализа психолого-педагогической литературы, опыта работы в вузе, результатов 
педагогического эксперимента определены необходимые и достаточные организационно-педаго-
гические условия результативного функционирования модели методической системы формиро-
вания у студентов художественно-проектных знаний и умений. Данные условия разделены на 
три группы: внешние (направленные на создание развивающей среды творческой художествен-
но-проектной деятельности), внутренние (определяются личным потенциалом студента), 
материальные (обеспечивают результативную организацию обучения студентов художествен-
ного проектирования.

Ключевые слова: педагогические условия, студенты, будущие учителя технологий, художе-
ственное проектирование, художественно-проектные знания и умения.

Лит. 5.

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до випускників педагогічних ВНЗ до-
статньо високі, зокрема, професіограма вчителя технологій містить чимало складо-
вих. При цьому, поряд з педагогічною складовою, яка передбачає психолого-педа-
гогічну та методичну підготовку, важливим компонентом залишається художньо-
трудова підготовка майбутніх учителів технологій, що спрямована на формування 
інтегрованих знань і комплексних умінь, творчий розвиток і національне виховання 
особистості [3]. Вона містить широкий спектр узагальнених художньо-проектних, 
техніко-технологічних і методичних знань. При цьому, ієрархічно провідне місце в 
ній займають художньо-проектні знання й уміння, які мають високу міру узагаль-
неності та перенесення, відображають найбільш суттєві ознаки об’єктів і явищ на-
вколишньої дійсності, характеризуються наявністю широких внутрішньо системних 
і міжсистемних зв’язків, а головне – виконують творчу функцію. У зв’язку з цим, 
якість професійної підготовки студентів – майбутніх учителів технологій багато в 
чому визначається тим, наскільки глибоко вони оволоділи художньо-проектними 
знаннями й уміннями та підготовлені до організації творчої предметно-перетворю-
вальної діяльності в школі.

В процесі моделювання методичної системи формування у студентів художньо-про-
ектних знань і вмінь виявлено, що її ефективність залежить від реалізації відповідних 
організаційно-педагогічних умов. 

Аналіз досліджень. У психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до 
трактування та класифікації педагогічних умов, які безпосередньо пов’язані з чинника-
ми педагогічного процесу. 

Під терміном «педагогічні умови» найчастіше розуміються обставини, чинники, що 
впливають на навчально-виховний процес, забезпечуючи його найбільш ефективний 
перебіг і сприяючи досягненню поставлених цілей. Педагогічні умови не можна зво-
дити лише до організаційного аспекту, тобто зовнішніх впливів, обставин і чинників, 
сукупності об’єктів та явищ, що позначаються на навчально-виховному процесі, адже 
«освіта особистості є єдністю суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього та зовніш-
нього, сутності і явища» [1, 117].
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Так, В. Смирнов пропонує розглядати об’єктивні та суб’єктивні умови ефектив-
ності освітньої діяльності: 1) суб’єктивні – наявність у суб’єкта діяльності вираженої 
потреби та стійких мотивів її здійснення, прийняття ним мети і програми діяльнос-
ті; досвід організації та здійснення діяльності (теоретична підготовленість, сформо-
ваність умінь, практичних дій і операцій тощо); відповідність змісту і характеру ді-
яльності індивідуальним особливостям суб’єкта; емоційно-психологічний і фізичний 
стан суб’єкта діяльності; 2) об’єктивні – організаційні та середовищні (переконливе 
мотивування та чітка постановка мети діяльності, раціональне планування, організація 
контролю, об’єктивна оцінка; сприятливий морально-психологічний клімат у групі; від-
повідні прийнятим нормам виробничо-побутові та санітарно-гігієнічні умови діяльнос-
ті; ресурсні (матеріально-технічне, інформаційне, кадрове забезпечення діяльності) [4].

Мета статті. Враховуючи актуальність проблеми підготовки майбутніх педагогів, 
масштабність і різноплановість наукових досліджень педагогічних умов оптимізації 
педагогічного процесу, метою даної статті є виокремлення та узагальнення необхідних 
і достатніх організаційно-педагогічних умов результативного функціонування моделі 
методичної системи формування у студентів – майбутніх учителів технологій худож-
ньо-проектних знань і умінь. 

Виклад основного матеріалу. У процесі нашого дослідження встановлено, що на-
вчанню студентів художнього проектування сприяють: 1) розвиток інтересу до твор-
чої художньо-проектної діяльності (цілеспрямоване, систематизоване використання 
мистецтвознавчих матеріалів, які активізують увагу студента, емоційну і естетичну 
чутливість; відбір об’єктів проектування та ін.); 2) активні й інтерактивні технології 
навчання (ділові ігри, імітаційні вправи, метод проектів, конструювання, моделюван-
ня, макетування та ін.); 3) навчання мові образотворчо-графічної грамоти як засобу 
вираження ідеї, художнього образу об’єкта проектування (застосування різноманітних 
художніх технік і матеріалів; зміна видів образотворчої діяльності; поєднання індиві-
дуальних і колективних форм роботи та ін.); 4) встановлення педагогічно доцільних 
міжпредметних зв’язків між пропедевтичною дисципліною «Спецрисунок», курсами 
«Комп’ютерна графіка», «Художнє проектування» й «Ocнoви тeopiї i мeтoдики твopчoї 
xудoжньo-пpoeктнoї дiяльнocтi шкoляpiв» та іншими дисциплінами фахової підготов-
ки; 5) систематичний контроль за самостійною художньо-проектною діяльністю сту-
дентів; 6) індивідуальний підхід, заснований на створенні ситуації успіху в навчанні 
для студентів з низьким рівнем мотивації, формуванні ціннісних орієнтації, якостей 
творчої особистості, необхідних для художньо-проектної діяльності; виховання у сту-
дентів віри у власті сили, здібності тощо; 7) спеціальні умови, котрі забезпечують фор-
мування креативності (заохочення творчої активності студентів, створення ситуації 
вільного вибору теми художнього проекту тощо).

У зв’язку з вище зазначеним, для визначення організаційно-педагогічних умов 
ефективного функціонування методичної моделі формування у майбутніх учителів тех-
нологій художньо-проектних знань й умінь ми виходили зі специфіки освітнього про-
цесу у вищій школі та сутності художньо-проектної діяльності як творчої. Крім того, 
запропоновані нами умови повинні забезпечувати реалізацію як окремих складників 
моделі методичної системи, так і в цілому увесь процес навчання студентів художнього 
проектування. 

Усю сукупність організаційно-педагогічних умов умовно можна поділити на необхідні 
та достатні. Під необхідними умовами функціонування моделі методичної системи форму-
вання у майбутніх вчителів технологій художньо-проектних знань й умінь ми розуміємо 
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умови, без яких ця модель не може бути повною мірою зреалізованою. Необхідні умови 
нами визначалися на основі аналізу психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи у 
ВНЗ, результатів педагогічного експерименту з урахуванням особливостей взаємозв’язків 
між компонентами розробленої моделі. Під достатніми умовами функціонування моделі 
методичної системи розуміємо умови, яких вистачає для її результативної роботи. Достат-
ність визначається позитивними результатами дослідно-експериментальної роботи.

Виходячи з вище зазначеного, необхідні і достатні організаційно-педагогічні умови 
результативного функціонування моделі методичної системи формування у майбутніх 
вчителів технологій художньо-проектних знань й умінь нами поділено на три групи: 
1) зовнішні умови, спрямовані на створення розвивального середовища творчої худож-
ньо-проектної діяльності; 2) внутрішні умови, які визначаються особистісним потен-
ціалом студента; 3) що уможливлюють результативну організацію навчання студентів 
художнього проектування.

До зовнішніх організаційно-педагогічних умов, які сприятимуть успішній реалізації 
моделі методичної системи формування у майбутніх учителів технологій художньо-
проектних знань й умінь віднесені такі: 1) націленість педагогічного процесу на роз-
виток творчої особистості майбутнього вчителя технологій, його індивідуальності та 
неповторності, формування здатності до продуктивної художньо-проектної діяльності; 
2) єдність організації репродуктивної, проблемно-пошукової i творчої діяльності, спря-
мованої на послідовне формування у студентів цілісної системи художньо-проектних 
знань та вмінь; 3) оптимізація змісту, форм і засобів організації процесу формування 
у майбутніх учителів технологій художньо-проектних знань та вмінь; 4) використання 
доцільних прийомів і методів формування художньо-проектних знань і вмінь студентів, 
які приносять максимальний ефект при відносно незначних витратах зусиль і часу. Ці 
зовнішні умови спрямовані на створення розвивального середовища творчої художньо-
проектної діяльності студентів.

До основних внутрішніх умов, які впливають на ефективність форму вання у май-
бутніх вчителів технологій художньо-проектних знань й умінь відносимо: 1) якість мо-
тивацій до художньо-проектної і педагогічної діяльності; 2) зміст ціннісно-смислової 
сфери особистості; 3) особливості особистості майбутнього вчителя технологій, що 
акумулюються в професійно важливих якостях.

Внутрішні умови, спрямовані на формування у майбутніх вчителів технологій ху-
дожньо-проектних знань й умінь, визначаються особистісним потенціалом студента. 
Джерелом стимулювання цього потенціалу є мотивація до оволодіння професією вчите-
ля технологій на основі системи професійно значущих художньо-проектних і методич-
них знань й умінь шляхом включення студентів у професійно зорієнтовану практику. 
Вона передбачає розвиток рівноцінного інтересу студентів як до художньо-проектної, 
так і педагогічної діяльності; формування позитивного ставлення до майбутньої профе-
сії, усвідомлення значущості формування особистісних якостей і потреби у професій-
ному зростанні. Включення студентів у професійно зорієнтовану діяльність (художньо-
проектну і педагогічну) забезпечує формування у них як художньо-проектних знань й 
умінь, так і якостей виконувати педагогічні завдання на рівні інновацій та творчості; 
оволодіння професійними функціями на основі конструктивного професійного і між-
особистісного спілкування; розв’язання ситуацій «подолання труднощів», «досягнення 
успіху», «довіри і співпраці» тощо.

Професійно зорієнтована діяльність містить обмін інформацією з метою розроблен-
ня стратегії та оригінальних способів розв’язання професійних проблем і планування 
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діяльності з виконання певного завдання, спонукаючи студентів до прояву або розвитку 
якостей особистості [2].

Включення у таку діяльність передовсім відбувається під час розв’язання студента-
ми професійно зорієнтованих завдань. Важливо зазначити, що професійно зорієнтовані 
завдання інакше впливають на засвоєння елементів змісту освіти та містять особистіс-
ний компонент, пов’язаний з такими особистісними проявами, як додання сенсу, вияв 
креативності, прийняття відповідальності за кінцевий результат тощо.

Сутність професійно зорієнтованих завдань проблемного характеру полягає в тому, 
що студент спрямований не лише на результат, а й на процес, пов’язаний з навчальними 
діями. Завдання привертають увагу до змісту діяльності й мають необхідне інформа-
ційне навантаження. Завдяки цьому студенти бачать результати, у них формується здат-
ність до аналізу, самоаналізу, пошуку альтернативи.

До внутрішніх умов формування у майбутніх вчителів технологій художньо-про-
ектних знань й умінь ми також відносимо досвід роботи, оскільки досягнення відповід-
ності хоча б нормативним вимогам неможливе без занурення у практику професійної 
зорієнтованої художньо-проектної і педагогічної діяльності. Опора лише на отримані 
теоретичні знання у галузі дизайну і методики викладання, набуття художньо-проек-
тних знань й умінь у межах спеціальної підготовки не дозволяє сформувати комплексне 
уявлення про професійно зорієнтовану діяльність (художньо-проектну і педагогічну). 
Досвід потрібний, щоб майбутній учитель технологій мав можливість освоїти осно-
вні процедури, зміг усвідомити себе суб’єктом цієї діяльності. «Досвід роботи створює 
основу для подальшого розвитку професійних умінь, здібностей і в цілому – для про-
фесіоналізму вчителя» [3, 112].

Особливо це важливо для майбутнього вчителя технологій, оскільки його про-
фесійно зорієнтована діяльність пов’язана з розв’язанням значної кількості складних 
освітніх, методичних, художньо-проектних, техніко-технологічних та інших завдань, 
які вимагають від нього креативності, підготовленості, узагальнення власного профе-
сійного досвіду. Впровадження сучасних психолого-педагогічних підходів у практику 
підготовки майбутнього учителя технологій, надання йому можливості за допомогою 
спеціального навчання, до якого й належить творча художньо-проектна діяльність, 
освоїти способи аналізу і реалізації професійно зорієнтованих завдань проблемного ха-
рактеру, створення сприятливого середовища для осмислення емпірично набутих спо-
собів професійної діяльності істотно полегшать і підвищать ефективність процесу його 
професіоналізації.

Підкреслимо, що вплив вказаних внутрішніх умов визначатиметься передовсім 
самим суб’єктом художньо-проектної діяльності за допомогою змісту його ціннісно-
смислової сфери, якості мотивації професійно зорієнтованої діяльності й особливостей 
особистості, які акумулюються в професійно важливих якостях.

Наступною, виокремленою нами групою умов є матеріальні умови, що забезпечу-
ють ефективність формування у майбутніх вчителів технологій художньо-проектних 
знань й умінь через організацію предметного середовища. До них ми віднесли техно-
логічний і науково-методичний супровід художньо-проектної підготовки відповідно до 
її пріоритетів. 

Розглядаючи ефективність навчання з позицій оптимізації, вважаємо, що саме 
продуктивний вплив цих видів супроводу на розгортання процесу фахової підго-
товки майбутніх учителів технологій і оптимальне досягнення поставлених цілей є 
найважливішою умовою підвищення ефективності формування і розвитку у них ху-
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дожньо-проектних знань і вмінь. При цьому, технологічний супровід художньо-про-
ектної підготовки студентів забезпечується впровадженням у навчальний процес ін-
формаційних технологій, передовсім систем автоматизованого проектування (САПР), 
а науково-методичний супровід – створенням навчально-методичного забезпечення 
художньо-проектної діяльності студентів з використанням сучасних педагогічних 
програмних засобів (електронних посібників, навчально-методичних комплексів дис-
циплін та ін.).

Навчання художнього проектування з використанням інформаційних технологій 
передбачає різнорівневу інформаційно-комп’ютерну підтримку навчальних курсів. 
При цьому, С. Яшанов виділяє три рівні інформатичної підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання: перший рівень – елементарна готовність (система масово-репро-
дуктивної підготовки); другий рівень – функціональна готовність (система масово-ре-
продуктивної підготовки з елементами творчої діяльності); третій рівень – системна го-
товність (система індивідуально-творчої підготовки) [5]. Погоджуючись з С. Яшановим 
в оцінці впливу інформаційних технологій на формування інформатичної готовності 
студентів, відзначимо, що у випадку навчання основам художнього проектування по-
трібний диференційований підхід, який враховує рівень оснащення ВНЗ комп’ютерною 
та оргтехнікою, кваліфікацію і кадровий склад викладачів, здатних використовувати ін-
формаційні технології при викладанні, програмну і дидактичну оснащеність, а також 
рівень інновацій, який передбачає використання (або готовності використовувати) ра-
зом з традиційними методами навчання новаторські.

На наш погляд, на першому етапі перспективним видається створення електро-
нних підручників і підручників, переклад інформації з паперових носіїв на цифрові та 
ін. З методичної точки зору, на другому етапі доцільним видається послідовне впро-
вадження у навчальний процес графічних редакторів різних поколінь (растрових – 
Adobe Photosh, GIMP, Artweaver; векторних – Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia 
Free Hand, Inkscape; гібридних – RasterDesk, Spotlight, тривимірних – 3D Studio Max, 
Maya та ін.) та систем автоматизованого проектування (САПР – SolidWorks, Autodesk 
Inventor, Компас, CATIA, Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture 
Suite, Piranesi, ArchiCAD та ін.), програмні можливості яких забезпечують виконан-
ня більшості графічних операцій, компонувань, розрахунків тощо. Необхідно вико-
ристовувати широкі можливості комп’ютера і розробляти на цій основі методичне 
забезпечення навчального процесу, яке дозволяло б розв’язувати певні класи худож-
ньо-проектних і технологічних завдань. Отже, технологічний і методичний супровід 
навчання студентів художнього проектування передбачає поступове впровадження ін-
формаційних технологій з урахуванням існуючої матеріальної бази, кадрового складу 
та кваліфікації викладачів, а також програмного і дидактичного оснащення навчаль-
ного процесу.

Висновки. Таким чином, сукупність організаційно-педагогічних умов (при їх 
обов’язковій реалізації), підпорядкована загальній меті та відповідна особливостям 
змісту формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь, дозволяє створити 
оптимальне творче розвивальне середовище художньо-проектної діяльності майбутніх 
педагогів. Дана сукупність є системою заходів адекватного управлінського впливу як на 
процес навчання студентів художнього проектування в цілому, так і на творчу худож-
ньо-проектну діяльність кожного окремого суб’єкта – майбутнього вчителя технологій 
зокрема. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розкрита суть педагогічного дискурсу як міждисциплінарного поняття. Визна-
чені шляхи реалізації педагогічного дискурсу з допомогою комунікативних стратегій, зокрема: 
пояснювальної, оцінювальної, контрольної, організаційної і стратегії сприяння. Здійснений психо-
лого-педагогічний аналіз мовних шаблонів, характерних для навчального спілкування вчителя та 
учнів. Закцентовано увагу на кореляційній залежності між вербальними засобами педагогічного 
дискурсу вчителя і встановленням сприятливого психологічного клімату навчального спілкування 
й формуванням позитивної мотивації учіння.

Ключові слова: педагогічний дискурс, комунікативні стратегії: пояснювальна, оцінювальна, 
контрольна, організаційна, стратегія сприяння.
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PEDAGOGICAL DISCOURSE AS A MEANS OF POSITIVE 
MOTIVATION OF LEARNING ACTIVITY

In the article there is revealed the essence of pedagogical discourse as an interdisciplinary concept. 
The are defi ned the ways of implementing pedagogical discourse through communicative strategies, in-
cluding explanatory, assessment, control, organizational and promotional strategies. There is performed 
a psychological and pedagogical analysis of linguistic patterns, which are characteristic for educational 
communication between teachers and students. Attention is paid to the correlation between verbal means 
of educational discourse of teachers and the establishment of a positive psychological climate of educa-
tional communication and creation of a positive learning motivation.
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egy, control strategy, organizational strategy, promotional strategy.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрыта сущность педагогического дискурса как междисциплинарного понятия. 
Определены пути реализации педагогического дискурса с помощью следующих коммуникативных 
стратегий: объяснительной, оценочной, контрольной, организационной и стратегии поддержки. 
Произведен психолого-педагогический анализ языковых шаблонов, характерных для учебного об-
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щения учителя и учащихся. Сакцентировано внимание на корреляционной зависимости между 
вербальными средствами педагогического дискурса учителя и обеспечением благоприятного пси-
хологического климата общения, а также формированием положительной мотивации обучения.

Ключевые слова: педагогический дискурс, коммуникативные стратегии: объяснительная, 
оценочная, контрольная, организационная и стратегия піддержки

Лит. 5.

Постановка проблеми. Педагогічний дискурс – це різновид спілкування, що від-
бувається в межах освітнього соціального простору і визначається статусно-рольовими 
відносинами учасників комунікації (В. Карасик, О. Коротєєва). Індикатором ефектив-
ності педагогічного дискурсу виступає очікуваний позитивний результат навчання. 
З іншого боку, продуктивність навчання залежить від рівня мотивації і спонукальної 
сили мотивів, які забезпечують вольовий імпульс пізнавальної діяльності. Це означає, 
що педагогічний дискурс повинен виступати засобом стимулювання інтересу до знань 
і основою для формування позитивної мотивації учіння. Його реалізація в такому по-
єднанні забезпечується, як нам видається, здатністю вчителя володіти словом, яке по-
винно здійснювати стимулювально-мотиваційну роль, а не пригнічувати, не блокувати 
інтенсивність і якість перебігу психічних пізнавальних процесів, не викликати негатив-
них емоцій у вихованців. З огляду на сказане дослідницький інтерес викликають кон-
кретні комунікативні стратегії, зазвичай шаблонні, які використовує вчитель у типових, 
часто повторюваних ситуаціях шкільного життя дитини. 

Аналіз досліджень і публікацій. Педагогічний дискурс – міждисциплінарна кате-
горія, що вивчається низкою гуманітарних наук. Як різновид спілкування, що є важ-
ливою умовою особистісного становлення, педагогічний дискурс розкритий у фунда-
ментальних психолого-педагогічних дослідженнях Б. Ананьєва, І. Беха, О. Бодальова, 
В. Добровича, В. Кан-Каліка, Г. Костюка, В. Л. Подоляк, Г. Сагач, О. Савченко, В. Се-
миченко та ін. У наукових працях з етно- й соціолінгвістики, культурології, соціології, 
теорії мовної комунікації педагогічний дискурс аналізується як засіб соціалізації осо-
бистості через оволодіння нею багатством мови, осягнення культурних цінностей, ін-
теріоризацію соціальних морально-етичних норм і духовних цінностей тощо. У нашій 
публікації спираємося на сучасні дослідження з теорії мовної комунікації В. Карасика, 
О. Коротєєвої, В. Паращук, О. Семенюка та ін., які допомагають виокремити позитивні 
й негативні сторони комунікативних стратегій педагогічного дискурсу, характерних для 
спілкування в навчально-виховному середовищі.

Мета статті – розкрити суть і шляхи реалізації педагогічного дискурсу як засобу 
формування позитивної мотивації навчальної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Фахівці вважають, що період шкільного життя є ви-
нятково важливим відносно формування й корекції власної поведінкової моделі і по-
шуку оптимальних взаємин. Складність полягає в тому, що долучення дитини до мо-
ральних стосунків, які вона спостерігає в найближчому для неї оточенні, відбувається 
під дією двох потужних психологічних механізмів ідентифікації і наслідування. Віді-
граючи позитивну роль в особистісному становленні, вони, однак, не можуть вважатися 
оптимальними, бо саме з їх допомогою в поведінкову модель підростаючої особистості 
входять різні за суспільною значущістю зразки людських взаємин, як позитивні, так і 
негативні. Через несформованість критичного мислення і в силу вікових особливостей 
психічного розвитку учень не здатний їх чітко диференціювати. У цьому віковому цензі, 
на думку І. Беха, «в центрі первинної свідомості дитини фігурує людина, яка діє, і з цим 
пов’язані всі її моральні проблеми» [1, 96]. Саме з цих міркувань стратегія педагогічно-
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го дискурсу, що реалізується в навчальному середовищі, полягає в якомога швидшому 
переході підростаючої особистості від вчинку за наслідуванням до вчинку за усвідом-
ленням. Цей шлях, на думку більшості дослідників, досить складний, оскільки вчинки 
дитини за ідентифікацією й наслідуванням перетворюються в моральні звички як стійкі 
психологічні утворення, які набувають для неї значущості і які вона не хоче втрачати. 
Важливу роль на шляху переходу учня до усвідомленого вчинку відіграє взаємодія учня 
й учителя в навчально-виховному процесі, адже спілкування є таким видом взаємодії, 
у якому учасники своїм зовнішнім виглядом і поведінкою здійснюють, за твердженням 
О. Бодальова, більш чи менш сильний вплив на домагання і наміри, на стани і почуття 
одне одного. Окрім того, вчений підкреслює, що «одні люди, вступаючи в контакт з ото-
ченням, завдяки сформованій у них манері спілкування, не докладаючи жодних зусиль 
або підтримують, або просто створюють іншим людям хороший настрій, інші – знову 
ж таки завдяки власній манері спілкування – привносять у взаємостосунки з іншими 
людьми напруження і провокують розвиток у них негативних емоцій» [2, 66]. Психоло-
гія спілкування тлумачить зазначені якості як покращення (фасилітація) й погіршення 
(інгібіція) перебігу комунікації та її результатів [2, 66].

Звідси висновок про те, що не тільки манера спілкування, але й мовлення вчителя 
повинні складати позитивний взірець для наслідування й поступового самокоригування 
учнями власної поведінкової моделі, що також зобов’язує вчителя як комуніканта до-
тримуватися фасилітаторської, а не інгібіторської стратегії спілкування. 

Педагогічний дискурс реалізується з допомогою цілого ряду мовних інтенцій, або 
комунікативних стратегій: пояснювальної, оцінювальної, контрольної, організаційної і 
стратегії сприяння [4].

Пояснювальна комунікативна стратегія передбачає послідовність мовних інтенцій, 
спрямованих на інформування, в основі якого лежать аксіоми, що сприймаються на 
віру, тобто інформація подається джерелом у певній інтерпретації. При цьому вчитель 
як інформатор повинен бути добре обізнаним і кваліфікованим, оскільки педагогічний 
дискурс, на відміну, наприклад, від наукового, що переважає у вищій школі, не спря-
мований на пошук істини. Крім того, пояснювальна стратегія не передбачає стимулю-
вання до самоосвіти, її мета – в доступній формі викласти суть поняття чи явища, іноді 
занадто складного для сприймання й розуміння учнями, й задіяти пізнавальний інтерес. 
Мовлення вчителя в даній стратегії характеризується точністю, доступністю, корек-
тністю формулювань тощо. Зазначені ознаки дуже важливі, але недостатні. Педагогічне 
мовлення повинно викликати інтелектуальні почуття, сприяти створенню позитивного 
психологічного клімату в навчальному середовищі, формувати відчуття морального за-
доволення, впевненості у власних силах і подоланні труднощів. З цією метою вчителі 
вдаються до використання риторичних запитань, пауз для осмислення почутого, ви-
словлення власного бачення проблеми тощо. 

Оцінювальна комунікативна стратегія відображає ступінь значущості педагога як 
носія суспільних норм і реалізується в його праві оцінювати не тільки події, обставини 
і їх учасників, але й досягнення самого учня на кожному етапі навчального спілкуван-
ня відповідно до встановлених критеріїв навчальних досягнень. Отже, суб’єкти спіл-
кування повинні взаємодіяти на основі повної довіри. Важливе значення при цьому 
має якісна оцінка отриманих балів, тобто оцінювальний вербальний аспект. Учень, не 
володіючи критеріями знань, повинен довіряти об’єктивній оцінці вчителя й орієнту-
ватися на неї в подальшому вивченні предмета. У професійній лексиці педагогів існує 
чимала кількість мовних шаблонів щодо вербального оцінювання. Найбільшої помилки 
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припускаються ті, хто високий кількісний бал супроводжує лаконічними «Молодець!», 
«Я горджуся тобою» тощо, а коментування низьких балів переходить у довготривалі 
докори, а іноді й особисті образи чи приниження. Зазначимо, що в мотиваційній сфері 
учня молодшого й середнього шкільного віку оцінка посідає суттєву роль. Не маючи 
змоги осягнути її об’єктивність, більшість учнів сприймає оцінку на емоційному рівні: 
вона їх радує або розчаровує, додає впевненості або пригнічує. Крім того, оцінка часто 
ототожнюється учнем з громадською думкою про нього, через що виникає хибна зосе-
редженість не на процесі навчання й отриманні знань, а на високому балі заради підви-
щення власного статусу в середовищі однолітків. В контексті сказаного актуалізується 
об’єктивна позиція вчителя в даній стратегії й розуміння того, що моралізування не 
стимулює учнів до активної пізнавальної діяльності і не сприяє формуванню позитив-
ної мотивації учіння.

Контрольна комунікативна стратегія спрямована на отримання об’єктивної інфор-
мації (зворотного зв’язку) про засвоєння інформації, осмислення та прийняття системи 
суспільних цінностей, готовність сприймати новий обсяг інформації. Отже, отримувана 
зворотна інформація виступає своєрідним сигналом для подальших дій: продовження 
інформування, зміна обсягу чи змісту інформації, привнесення корекцій тощо. Водно-
час функція вчителя в цій комунікативній стратегії передбачає формування навичок 
дисциплінованості, пунктуальності й відповідальності. Крім того, контролювати в да-
ному випадку означає підтримувати увагу співрозмовника і постійний контакт. З цією 
метою використовуються прийоми акцентування на чомусь важливому, звертання, по-
передження, етикетні формули, невербальні засоби тощо.

Організаційна комунікативна стратегія зорієнтована на організацію спільних дій 
учасників навчального спілкування й управління пізнавальною діяльністю з допомо-
гою етикетних (вітання, звертання, вираження вдячності) та директивних (прочитайте 
текст, подивіться на малюнок, зверніть увагу) мовних засобів. В реалізації цієї страте-
гії важливими є рефлексивні й перцептивні уміння педагога, де найосновнішою нам 
видається здатність враховувати внутрішній психічний стан дитини. Наприклад, при 
хворобливому чи емоційно стривоженому стані учня репліки вчителя – ти, як завжди, 
розсіяний; скільки можна повторювати: сюди дивися – навряд чи допоможуть йому зо-
середитися. Швидше навпаки – при лабільній нервовій системі здатні негативно погли-
бити його здоровельний стан.

У молодшому й середньому шкільному віці важливу роль відіграє комунікативна 
стратегія сприяння, суть якої – повна підтримка учня й кваліфікована корекція його по-
милкових дій. Сприяння у виховному процесі означає створення оптимальних умов со-
ціалізації та особистісного розвитку, а в навчальному – забезпечення якісного перебігу 
психічних пізнавальних процесів. Зазначена стратегія підтримується такими мовними 
інтенціями: людині властиво помилятися; не помиляється лише той, хто нічого не ро-
бить; дієва лише доброзичлива критика тощо. Не слід реагувати на помилкові відповіді 
учнів глузливими й саркастичними висловлюваннями, тому що в силу психологічних 
особливостей одні з них реагують агресивно, інші – занадто емоційно, ще інші – зами-
каються в собі. Таке навчання стає для багатьох школярів з низьким рівнем пізнавальної 
активності справжньою каторгою, а не цікавим творчим процесом. Вони концентру-
ються не на предметі сприймання, а на очікуванні негативу.

Чимало дослідників вказують на нерівні позиції учасників педагогічного дискур-
су. Зокрема, О. Красноперова визначає педагогічний дискурс як складне комунікативне 
явище, в структурі якого майже завжди присутня домінантність, дидактичність (по-
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вчальність) і навіть агресивність [3]. В освітньому середовищі вказані аспекти часто 
сприймаються за узвичаєний засіб досягнення педагогом бажаного результату й харак-
теризуються такими репліками: ти завжди так…; на тебе всі скаржаться; спробуй тільки 
не виконати; я тобі цього не пробачу тощо. В даному контексті вважаємо за доцільне 
навести приклад педагогічного дискурсу, яким поділився випускник факультету журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка (1981 р.), описую-
чи образ викладача світової літератури професора А.Чичеріна, вислів якого щодо тих 
студентів, котрі «забули» прочитати художній твір, можна назвати класичним у дослі-
дженні нашої проблеми: «Як я вам заздрю. У вас попереду зустріч з дуже захоплюючим 
сюжетом і не менш цікавими героями…». Без гніву, без образ, але, на наше переконан-
ня, з тонким проникненням до сумління кожного.

Варто зазначити, що поданий нами поділ комунікативних стратегій носить умовний 
характер. Насправді вони є дослідницькими абстракціями, які в реальному педагогічно-
му спілкуванні накладаються і переходять одна в одну взаємодоповнюючись.

Висновки. Отже, в комунікативних стратегіях педагогічного дискурсу, що реалі-
зується в навчальному спілкуванні, акцент ставиться на стимулювально-мотиваційне 
спрямування, що означає: використовувані педагогом мовні інтенції-шаблони в межах 
тієї чи іншої комунікативної стратегії повинні забезпечувати соціалізацію особистості 
через суб’єкт-суб’єктну взаємодію і бути позбавлені проявів авторитаризму в будь-яких 
вираженнях. Негативні висловлювання в реалізації комунікативних стратегій педаго-
гічного дискурсу провокують в учнів появу комплексів, знижують самооцінку, поро-
джують невпевненість тощо. Натомість позитивні мовні інтенції забезпечують спри-
ятливий психологічний клімат взаємодії, перетворюють навчально-виховний процес у 
творчу інтеракцію, формують в учнів розкутість мислення, ініціативність й упевненість 
у власних силах, а отже, формують позитивну мотивацію учіння, що змінює ставлення 
дітей до навчальної діяльності як до привабливої праці, яка приносить задоволення й 
радість успіху.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті систематизовано і узагальнено педагогічні умови формування критичного мис-
лення учнів початкових класів на уроках української мови. Встановлено, що педагогічні умови у 
своїй побудові мають відображати зміст та структуру педагогічних технологій чи педагогіч-
них моделей; завдяки педагогічним умовам реалізуються компоненти цих навчальних технологій 
чи моделей. Доведено, що застосування елементів технології розвитку критичного мислення на 
уроках української мови у початкових класах сприяє тому, що кожен учень відчуває себе цікавою 
особистістю, у молодших школярів пробуджується прагнення до спільної організації шкільно-
го життя, формується здатність доводити свою позицію і приймати думку іншого, якщо вона 
більш обґрунтована. 

Визначено, що головними педагогічними чинниками розвитку критичного мислення учнів на 
уроках української мови у початкових класах є такі: час, очікування ідей, вільне спілкування, по-
вага до думки інших, віра у свої сили, активна життєва позиція.

Ключові слова: критичне мислення, педагогічна умова, учні початкових класів, уроки україн-
ської мови.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CRITICAL THINKING OF 
PRIMARY SCHOOL AT THE UKRAINIAN LANGUAGE LESSONS

In the article pedagogical conditions of critical thinking of primary school pupils on the lessons of 
Ukrainian are summarized. It is established that educational conditions in your building should refl ect the 
content and structure of educational technology or educational models; through pedagogical conditions 
implemented components of educational technologies or models. It is proved that the use of technology 
elements of critical thinking on the lessons of Ukrainian language assisted that every student feels inter-
esting personality, in primary school children awakens the desire for the common organization of school 
life, formed the ability to prove its position and accept other opinions if it more reasonable .

It is defi ned that the main factors of teaching critical thinking on the lessons of Ukrainian language 
at primary school are: the time, the expectations of ideas, free communication, respect for others, faith 
in themselves, active life.

Key words: critical thinking, pedagogical conditions, primary school students, the lessons of the 
Ukrainian language.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье систематизированы и обобщены педагогические условия формирования кри-
тического мышления учеников начальных классов на уроках украинского языка. Установлено, что 
педагогические условия должны отражать содержание и структуру педагогических технологий 
или педагогических моделей; благодаря педагогическим условиям реализуются компоненты этих 
учебных технологий или моделей. Доказано, что применение элементов технологии развития кри-
тического мышления на уроках украинского языка в начальных классах способствует тому, что 
каждый ученик чувствует себя интересной личностью, у младших школьников пробуждается 
стремление к совместной организации школьной жизни, формируется способность доказывать 
свою позицию и принимать мнение другого, если она более обоснована.

Определено, что главными педагогическими факторами развития критического мышления 
учеников на уроках украинского языка в начальных классах являются: время, ожидания идей, сво-
бодное общение, уважение к мнению других, вера в свои силы, активная жизненная позиция.

Ключевые слова: критическое мышление, педагогическое условие, ученики начальных клас-
сов, уроки украинского языка.

Лит. 3.

Постановка проблеми. Сучасна початкова школа має на меті виробити в учнів 
звичку вирішувати важливі питання, які виникають у житті, вчить формулювати, ви-
словлювати і доводити свою думку та поважати думку інших. Модернізація системи 
освіти в Україні, зміна її орієнтирів на розвиток учнів як особистості, формування інте-
лектуального потенціалу та забезпечення постійного самовдосконалення, вимагає змін 
і в системі сучасної початкової освіти. Насамперед вона має бути зорієнтована на осо-
бистісний розвиток кожного учня відповідно до його здібностей. Саме в цих умовах 
особливого значення набуває проблема формування критичного мислення в учнів по-
чаткової школи на уроках української мови.

Аналіз досліджень. Ідея розвитку критичного мислення виникла в США і є од-
нією із загальновизнаних напрямів навчання та виховання у зарубіжній педагогіці та 
психології. Ця проблема стала об’єктом наукових пошуків як зарубіжних (Д. Брунер, 
М. Ліпман, Р. Пауль, Ч. Темпл, Д. Халперн, Дж. Гілфорд, К. Мередит, С. Заір-Бек, 
Дж. Чаффа, Д. Рассел, К. Уейд, К. Таврис та ін.), так і вітчизняних науковців (С. Терно, 
Б. Теплов, Н. Дайрі, О. Тягло, Т. Воропай, Д. Вількєєв, А. Федоров, А. Ліпкін, Л. Ям-
щикова, А. Авершин, Т. Яковенко, Б. Зейгарник, Т. Кудрявцев, І. Кожуховська, Н. Бере-
занська та ін.).

Запорукою впровадження технології формування критичного мислення учнів у 
практику початкової школи є наукові доробки Л. О. Варзацької, М. С. Вашуленка, 
С. У. Гончаренка, О. Я. Савченко. У методичних працях педагоги висвітлювали питання 
розвитку в молодших школярів вміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, 
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виконувати проблемні завдання лінгвістичного спрямування, робити висновки, поміча-
ти та виправляти як власні помилки, так і помилки своїх однокласників.

Мета статті – систематизувати і узагальнити педагогічні умови формування кри-
тичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови.

Виклад основного матеріалу. Ефективність будь-якої педагогічної технології за-
лежить від багатьох чинників, зокрема від її гуманістичної спрямованості, що вимагає 
здійснення особистісного підходу до відбору змісту освіти, методів, організаційних 
форм навчання, процесу навчання в цілому.

Вважаємо, що критичне мислення є не окремим навиком, а комплексом навичок і 
вмінь, які формуються поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчи-
теля й учня. Вчитель початкових класів у своїй педагогічній діяльності вирішує, які 
методи формування і розвитку критичного мислення будуть використовуватись. 

Методисти виділяють два основні підходи у навчанні учнів критично мислити – че-
рез запровадження у навчальному закладі окремого курсу («Критичне мислення», «Со-
кратівський діалог», «Філософія мислення» тощо) або через відповідну організацію 
педагогічного процесу будь-якого з навчальних предметів [3, 97].

Для учнів початкової школи найбільш ефективним є використання елементів техно-
логії критичного мислення під час вивчення української мови та літературного читання.

Важливо зазначити, що критичне мислення формується поступово, воно є результа-
том щоденної співпраці вчителя і учнів. Вчителю треба пам’ятати, що навчити молод-
ших школярів мислити критично з першого заняття фактично неможливо. Тому дуже 
важливо систематизувати та узагальнити педагогічні умови формування критичного 
мислення, які стимулювали б учнів початкових класів до критичного аналізу й раціо-
нального прийняття рішень під час уроків української мови.

В педагогіці під умовами частіше за все розуміють фактори, обставини, сукупність 
заходів, від яких залежить ефективність функціонування педагогічної системи. Сучасна 
дидактика трактує поняття «умова» як сукупність факторів, компонентів навчального 
процесу, які забезпечують успішність навчання [1].

Отже, під педагогічними умовами розуміємо систему обставин, засобів і заходів, ко-
трі сприяють ефективності планування, організації, здійснення та контролю за навчаль-
ною діяльністю учнів початкових класів. Провідні педагоги вважають, що педагогічні 
умови активізують навчальну діяльність молодших школярів одночасно забезпечують 
підвищення ефективності навчання, оптимізації процесу навчання. 

На думку вчителів-методистів, педагогічні умови у своїй побудові мають відобра-
жати зміст та структуру педагогічних технологій чи педагогічних моделей; завдяки пе-
дагогічним умовам реалізуються компоненти цих навчальних технологій чи моделей. 

Для нашого дослідження важливим є вивчення педагогічних умов у контексті ви-
значення особливостей формування критичного мислення учнів початкової школи на 
уроках української мови. Аналіз психолого-педагогічних праць, присвячених вирішен-
ню проблеми вивчення особливостей мисленнєвої діяльності учнів початкових класів, 
уможливлює вирізнити актуальні педагогічні умови цього процесу: 

Однією з умов формування критичного мислення є психологічний клімат на занятті. 
Під психологічним кліматом ми розуміємо відкритість учнів до спілкування та обгово-
рення різних проблем. На уроках української мови з цією метою можна використову-
вати проблемні ситуації. Метод проблемних ситуацій – це такий спосіб навчання, що 
передбачає створення проблемної ситуації перед знайомством із новою темою. Напри-
клад перед написанням твору-міркування можна запропонувати учням пояснити зна-
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чення приказок: В одне вухо входить, а в друге виходить. Косо, криво, аби живо. Хто 
діло робить, а хто ґави ловить. Життя прожити – не поле перейти. 

 Метод проблемних ситуацій не можна плутати з проблемним методом навчання, 
як одним із дослідницьких методів. Під час розвитку критичного мислення в учнів по-
чаткових класів треба пропонувати проблемну ситуацію з метою активізації уваги. Ме-
тодисти зазначають, що молодші школярі не завжди схильні вільно розмірковувати над 
важливими ідеями, а часто чекають коли вчитель підкаже їм єдину правильну відповідь. 
Лише учні, які застосовують критичне мислення комбінують ідеї різними способами. 
Деякі ідеї можуть здатися безглуздими, однак після подальшого вдосконалення і кори-
гування вони можуть набути певної цінності.

 Для того, щоб процес мислення відбувався вільно, учні на уроках української мови 
мають знати, що їм можна вільно розмірковувати, породжувати припущення та вста-
новлювати їхню очевидність або безглуздість. Коли учні зрозуміють, що це дозволено, 
вони активніше проводитимуть критичного аналізу. Однак треба провести чітку межу 
між дозволом і поблажливістю. Учні мають розуміти, що вони несуть відповідальність 
за якість своїх думок та чесність відгуків.

Для сприяння розвитку критичного мислення важливою умовою є виділення часу, 
достатнього для обміну думками. Це означає, що молодші школярі мають мати до-
статньо часу для збору інформації з певної мовної теми. Після того, як учні зібрали 
потрібний їм мовний матеріал, учителі можуть запропонувати активним учням узяти 
ініціативу у свої руки. Під час такої роботи вчитель моделюють процес мислення та 
підтримують учнів, демонструє, як можна мислити критично, формулює ідеї обґрунто-
ваного мислення, заохочує поважати різні точки зору, може ставити під сумнів висно-
вки та знання як свої власні, так і інших, і заохочує учнів до такої ж критичної роботи.

Використання елементів технології розвитку критичного мислення на уроках укра-
їнської мови у початкових класах сприяє тому, що кожен учень відчуває себе цікавою 
особистістю, у молодших школярів пробуджується прагнення до спільної організації 
шкільного життя, формується здатність обґрунтовувати свою позицію і приймати думку 
іншого, якщо вона більш обґрунтована.

Критичне мислення допомагає учням усвідомити і набути таких умінь як поваги 
до думок інших, уміння уважно слухати, уміння і навички викладати матеріал у формі 
повідомлення. Робота школярів на уроці української мови в групах чи в парах заохочує 
до спілкування між дітьми, уважного ставлення один до одного, допомоги один одному.

Важливою психолого-педагогічною умовою розвитку критичного мислення є ви-
користанням вчителем на уроці запитань різних типів. Ідея полягає в тому, що просте 
запам’ятовування якогось факту є питанням або метою дуже «низького рівня». На ін-
шому кінці шкали – дії «високого рівня», такі як створення нових ідей або виведення 
нових висновків. 

Прості (буквальні) запитання – запитання, відповідаючи на які, потрібно назвати 
деякі факти, згадати і видати інформацію. Їх часто використовують при традиційних 
формах контролю. Вони, зазвичай, розраховані на механічне пригадування, учневі до-
статньо мати знання обмеженого фрагменту певної сфери знань, щоб успішно відпові-
сти. 

Уточнюючі запитання, зазвичай, позбавлені «пізнавального ядра». Учні з першого 
разу приймають план дій, перепитують, уточнюють, не розуміють смислу діяльності 
тощо. (Чи так це? А так можна? Як потрібно?) Часто такі запитання починаються зі 
слів: «Отже, ти говориш, що..?», «Якщо я правильно зрозумів, то..?», «Я можу помили-
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тися, але, здається...», що надають учням можливість зворотного зв’язку щодо сказано-
го. Іноді їх ставлять, щоб отримати інформацію, відсутню у повідомленні. 

Інтерпретаційні (пояснювальні) запитання. Такі запитання починається зі слова 
«Чому?». Запитання на витлумачення розраховані на пошук зв’язків між ідеями, фак-
тами, визначеннями та цінностями. Орієнтовні запитання на витлумачення: «Чому, на 
вашу думку..?» Або: «У чому, по-вашому, причина того, що..?».

Творчі запитання. Якщо в запитанні є частка «б», елемент умовності, прогнозу, то 
ми називаємо його творчим. «Що змінилося б у світі, якби……?». Ці запитання заохо-
чують до створення нових сценаріїв, наприклад: «Що могли б, на вашу думку, зробити 
ці двоє персонажів?» Або: «Яким міг би бути інший шлях долання труднощів, що нас 
спіткали?», «Як працює трактор?», «Звідки взялась електрика? «. 

Оцінювальні запитання. Запитання на оцінку – вимагають від учня вироблення су-
джень на зразок: добре чи погано, правильно чи неправильно, згідно з визначеними 
учнями стандартами. Подібні запитання пропонують інтегрувати нову інформацію до 
особистої системи переконань і виробити відповідні судження. Це передбачає складні 
процеси розуміння та інтеграції, що надають процесу навчання особистісного характе-
ру, а учневі – можливість висловити власні думки та принципи. Також ці запитання пе-
редбачають винесення оцінки якості набутої інформації або в окремих випадках власної 
поведінки щодо нової інформації. 

Практичні запитання. Якщо запитання спрямоване на встановлення взаємозв’язку 
між теорією і практикою, ми називаємо його практичним. «А як би ви повелися на міс-
ці героя?» Запитання на застосування знань дають учням можливість розв’язувати або 
далі досліджувати проблемні ситуації, що містяться в текстах для читання або під час 
навчання [2, 14]. 

Учням молодших класів подобається записувати запитання на пелюстках ромашки. 
Ставлячи учням не прості запитання, учитель початкових класів демонструє повагу до 
їх мислення. Учні починають розуміти, що опанування фактичних знань є лише одним 
із видів навчання, що вони мають інтегрувати, аналізувати та використовувати інфор-
мацію в міру її цінності. Учні також поступово починають розуміти, що знання — це не 
лише те, що написано у книзі чи вимовлене вчителем

Отже, для глибшого розуміння матеріалу вчитель пропонує дітям серію із шести ти-
пів запитань (прості, уточнюючі, інтерпретаційні (пояснювальні), творчі, оцінювальні, 
практичні).

Наприклад:
1. Що називається коренем слова? 
2. Тобто ти вважаєш, що слова лісник, лісовий, ліс, (у) лісі є спорідненими? 
3. Чому запропоновані слова не можна вважати спільнокореневими? 
4. Чи змінилося б значення слова ліс, якби ми додали до нього суфікс – ок? 
5. Чим відрізняються форми слова від спільнокореневих слів?
6. Як можна запобігти такої помилки як близьке вживання спільнокореневих слів-

іменників і форм одного і того ж слова?
Отже, зміст запитання на уроках української мови у початкових класах є важливим, 

оскільки воно має сприяти виникненню в учнів критичного мислення, водночас важли-
во й те, як ставиться це запитання. 

Важливо на уроці створити сприятливий психологічний клімат, щоб учні почува-
ли себе комфортно та безпечно. Для цього класовод може застосувати багато спосо-
бів: хвалити учнів за досягнення у навчання; спокійно реагувати на неправильні або 
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недостатньо повні відповіді, звертати увагу учнів на те, що було правильно, спокійно 
повторювати питання, перефразовувати їх, що може допомогти учням краще розуміти 
його; визнавати індивідуальні можливості учнів. Важливо, щоб вчитель поважав думку 
учнів; стимулював повагу та взаємодопомогу учнів. У роботі з учнями вчитель може 
використовувати активне слуханням: установлювати зоровий контакт з кожним учнем 
на уроці, вільно рухатись по всьому класі й навмисно підходити до кожного з учнів, 
називати ім’я учня, до якого звертається, уважно і до кінця вислуховувати думку учня, 
посміхатись тощо.

Навчальний простір важливо побудувати таким чином, щоб зробити легкою та при-
родною співпрацю та комунікацію учнів. Традиційні класні кімнати нагадують місця 
для церемоній, де учні сидять рядами, як на аудієнції чи зборах, а вчитель сидить по-
переду; часто його стіл розміщується ще й на підвищенні. На уроках української мови 
у початкових класах можна влаштувати класний простір таким чином, щоб дозволити 
їм розмовляти та працювати разом. Звичайно вибір того чи іншого шляху влаштування 
простору залежить від того, які меблі є у класі [2, 17]. 

Отже, головними педагогічними чинниками розвитку критичного мислення учнів 
на уроках української мови у початкових класах є такі: час, очікування ідей, вільне спіл-
кування, повага до думки інших, віра у свої сили, активна життєва позиція. 

Висновки. Використання елементів технології розвитку критичного мислення 
учнів початкових класів на уроках української мови має ґрунтуватися на системі пси-
холого-педагогічних та дидактичних умов, серед яких: урахування індивідуальних та 
вікових особливостей учнів у способах організації їх діяльності на уроках; гармонізація 
емоційного й інтелектуального факторів навчання; проблематизація змісту навчально-
го матеріалу; забезпечення взаємозв’язку урочної та позаурочної роботи з української 
мови у початкових класах.
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ЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ДОЛАТИ СТРЕС РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ ТА РЕЛАКСАЦІЄЮ

У статті відображено важливість застосування активної релаксації дітьми підліткового 
та юнацького віку, як найефективнішого засобу для подолання психологічного напруження. До-
сліджено причини виникнення стресу та ступінь уміння долати його, методом релаксації, а саме 
руховою активністю, дітьми 10 – 16 років. В дослідженні взяло участь 160 учнів середнього та 
старшого шкільного віку м. Дрогобича. На уроках фізичної культури учні повинні оволодіти ак-
тивними методами релаксації і засвоїти, що це є важливий аспект охорони та зміцнення їхнього 
здоров’я, так як у різних ситуаціях повсякденного життя вони не зможуть уникнути психічного 
напруження.
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STRESS COPING ABILITY WITH THE HELP OF PHYSICAL 
ACTIVITY AND RELAXATION BY MIDDLE AND HIGH SCHOL PUPILS

The article regards the importance of application active relaxation by teenagers and youths as the 
most effective means of overcoming psychological stress. Causes of stress and level of stress resistance by 
means of physical activity have been studied. The study involved 160 middle and high school pupils, aged 
10 to 16, studying at schools of Drohobych.

The results of the research show that unfortunately children continuously are under nervous 
stress and seldom use physical activity for coping with it. At Physical Education lessons pupils should 
master active methods of relaxation and realize that it is a very important aspect of their healthy 
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lifestyle and wellbeing, since in various life situations they won’t be able to avoid psychological 
tension.

Key words: physical activity, relaxation, stress, psychological stress, pupil.
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СПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТРЕСС 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И РЕЛАКСАЦИЕЙ

В статье отражены важность применения активной релаксации детьми подросткового и 
юношеского возраста, как эффективного средства для преодоления психологического напряже-
ния. Исследованы причины возникновения стресса и степень умения преодолевать его, методом 
релаксации, а именно двигательной активностью, детьми 10 – 16 лет. В исследовании приняло 
участие 160 учащихся среднего и старшего школьного возраста г. Дрогобыча. На уроках физи-
ческой культуры учащиеся должны овладеть активными методами релаксации и усвоить, что 
это важный аспект охраны и укрепления их здоровья, так как в разных ситуациях повседневной 
жизни они не смогут избежать психического напряжения.

Ключевые слова: двигательная активность, релаксация, стресс, психологическое напряже-
ние, ученик.
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Постановка проблеми. Дитина, перебуваючи у життєвій стресовій ситуації 
може порушити існуючі звички до здорового способу життя, яке проявляється: у 
розладах поведінки; споживанні алкоголю; курінні; харчових ексцесах; розладах 
сну… Частий вплив стресу і відсутність здатності впоратися з ситуаціями неприєм-
ного характеру є також фактором, що перешкоджає здоров’ю дітей шкільного віку. 
Вміння справлятися зі стресовими ситуаціями допоможе учням уникнути багатьох 
неприємностей [6, 8].

З огляду на це, наші наукові інтереси зосередилися на діагностиці частоти пере-
живання і перебування в станах психологічного напруження дітьми 10 – 16 років, а 
також на визначенні регулярності використання методу релаксації, а саме рухової 
активності. Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що 
інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну (розумо-
ву), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від одної, вони 
тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров’я людини 
[2, 9, 10].
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Вплив стресу і як боротися з ним є одним з найважливіших дослідницьких питань, 
пов’язаних зі здоров’ям. Стресові приписують головну роль у виникненні психологіч-
ного дискомфорту, розладів поведінки та труднощів з соціальною адаптацією людини. 

Стрес (від англ. stress – напруга, тиск) – неспецифічна реакція організму у відпо-
відь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна 
реакція нервової системи. До специфічних методів можна віднести: релаксацію – метод 
за допомогою якого можна частково або цілком позбутися фізичної та психологічної 
напруженості. Релаксація є дуже корисним методом, оскільки опанувати нею досить 
легко. Але є одна неодмінна умова – мотивація, тобто людина повинна чітко знати для 
чого їй це треба [1, 11].

Коли людина знаходиться в стані стресу, його м’язи перебувають у напрузі. М’язева 
напруженість в свою чергу призводить до психічної напруженості. Якщо людина (ди-
тина) вчасно відчула, що перебуває в небезпечному для себе стані, і вжила заходів, 
відключившись від шаленого ритму життя, зробивши невеличку «зупинку», відчуває, 
розслаблення організму на психічному рівні, яке в свою чергу спричиняє розслаблення 
і на фізичному рівні. Релаксація дозволяє понизити рівень напруження у тілі людини, 
особливо в серці і мозку, що приводить до поліпшення її загального стану, накопичення 
енергії і кращої концентрації [3, 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні уявлення світової науки сто-
совно феномена здоров`я людини ґрунтуються на новому розумінні глобальності про-
блеми виживання людства взагалі. У наукових працях аналізується понад 200 визна-
чень поняття «здоров’я». Дискусія щодо цього питання триває й дотепер, але важливим 
є визнання того, що здоров’я людини не зводиться до фізичного стану, а передбачає 
психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здорова. До чинників, що про-
вокують стан емоційного неблагополуччя, зрушення в психічному здоров’ї, вчені 
відносять перш за все особливості дисгармонійного спілкування людини з оточуючими 
і насамперед з найближчими людьми – батьками, родичами, друзями [12, 13].

Мета дослідження – вивчити ступінь уміння долати стрес методом релаксації, а 
саме руховою активністю дітьми 10 – 16 років. 

Для того щоб зібрати необхідний дослідницький матеріал було використано метод 
анкетування та опитування, де взяло участь 80 дітей середнього та 80 дітей старшого 
шкільного віку м. Дрогобича. Щоб забезпечити респондентам повну свободу і незалеж-
ність, дослідження були анонімними. 

Виклад основного матеріалу. В результаті дослідження встановлено причини ви-
никнення стресової ситуації. Аналіз отриманих результатів показує, що стрес серед 
учнів середньої та старшої школи є нормою. Майже половина – 47% опитаних учнів 
середнього шкільного віку підтвердили, що відчувають часту психічну напруженість і 
високу тривожність. З них – 38,8% вважали, що основною причиною є отриманні оцін-
ки; 33,58% – думка вчителя та учнів школи щодо особи; 19.40% – батьки; 15,67% – рідні 
брати, або сестри.

Більше половини старшокласників вважають, що часто відчувають стресову ситу-
ацію, і першоджерело цього стану є успішність у навчанні, а також події, які зараз від-
буваються в Україні (АТО) – 33,3%; батьки – 20%, та думка друзів – 19,33%.

Можна припустити, що нервозність опитаних учнів може бути результатом перене-
сення напруженості і стресу дорослих на дітей. У нашому аналізі в основному вчителі 
та члени сім’ї. Варто також відзначити, що на додаток мають вплив неприємності по-
всякденного життя.
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Учні вказують на недостатню підтримку з боку вчителів. Молодь вважає, що вчи-
телі не ставляться до них добре і справедливо, не дають можливості висловити свої 
погляди, не зацікавлені в них, як в особистості, не можуть розраховувати на додаткову 
допомогу від них. У відносинах з колегами в класі, майже половина учнів вважають, 
що більшість ніколи, або рідко готові допомогти. У той же час 32% респондентів мають 
часті симптоми, пов’язані з впливом стресу, включаючи нервозність, дратівливість і 
примхливість, головні болі і безсоння. Вони схильні до накопичення і чинять негатив-
ний вплив на добробут дитини та її здоров’я [11, 14].

Дослідивши причини виникнення стресу у дітей 10 – 16 років нами було проведене 
анкетування щодо методик його подолання (табл. 1).

Таблиця 1
Показники рівня використання учнями методів боротьби зі стресом

Методи боротьби зі стресом
Середній шкіл.

вік
Старший шкіл.

вік

к-сть % к-сть %
Прослуховування музики 34 44,7 27 18,0
Рухова активність на повітрі 29 32,09 13 8,67
Плач 21 20,15 3 2,00
Пасивний відпочинок, сон 11 14,18 17 11,33
Споживання солодощів 13 17,91 0 0,00
Метод релаксації 8 10,0 2 1,33
Допомога літнім людям, спілкування 
з близькими 9 12,6 10 6,67

Думки про щось інше 0 0,00 13 8,67
Куріння, алкоголь 2 2,99 10 1,33
Читання книжок 2 2,99 4 2,66
Бесіда з дорослими 3 3,2 2 2,99

Аналізуючи дані опитаних учнів (табл. 1) можна зауважити, що вони намагаються 
самотужки справлятися з негативними наслідками психічного стресу використовуючи 
різну методику.

Молодші учні надають перевагу активним формам, для вивантаження негативних 
емоцій. Найбільш частою формою є рух на свіжому повітрі. На противагу їм, старші 
діти, як правило вибирають більш спокійні методи – слухати музику, пасивний відпо-
чинок, сон.

Виявляється, що основним методом боротьби зі стресом для значної частини учнів 
є прослуховування музики. Позитивним є низький відсоток опитаних, які вживають 
алкоголь та палять, щоб зменшити відчуття психологічної напруженості.

Висновки. Результати наших досліджень свідчать, що на жаль, діти 10 – 16 років 
часто перебувають у стані нервової напруженості і рідко (старшокласники) викорис-
товують релаксацію, або рухову активність для її подолання. Актуальною є проблема 
допомоги дітям впоратися з стресом. Так, важливим напрямком роботи є вплив педа-
гогів на здоров’я учнів, результатом якого є фізично і психологічно здорова дитина. 
Найважливішою умовою для досягнення цієї мети є створення позитивного контакту 
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між учнем і вчителем, а найкращим засобом – це рухова активність та релаксація. Це 
означає, що вчитель,(особливо фізичної культури) повинен формувати навички подо-
лання стресу методом рухової активності та релаксації. На уроках фізичної культури 
учні мають оволодіти активними методами релаксації і засвоїти, що це є важливий ас-
пект охорони та зміцнення їхнього здоров’я, так як у різних ситуаціях повсякденного 
життя вони не зможуть уникнути психічного напруження.

Тісний контакт вчитель-учень є там, де педагоги керуються принципами позитивно-
го ставлення, співпереживання і чесності [6, 7, 13]. Слід також прагнути того, щоб діти 
відчували себе у безпеці, знаючи, що їх розуміють, не порушують їх права та хочуть 
допомогти.
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THE ACTUAL PROBLEMS OF MODERN UKRAINIAN FAMILY 
IN THE CONTEXT OF MORAL AND ETHICAL EDUCATION

The positive experience of the Ukrainian people in the moral and ethical education of the growing 
generation in the period from the second half of XIX to the early XX century is identifi ed in the article. The 
analysis of content, methods and means of the education of the children of the studied period is done. The 
attention is paid to the actual problems of modern Ukrainian family in matters of the moral and ethical 
education of children.

Modern Ukrainian family is in diffi cult times. It is often a negative factor for the complete moral and 
ethical education of children. The standard of living of most families has become lower than the minimum 
social standards. As a result the economic, psychological and moral stability of the family has strength-
ened. The reducing of the marriages number, catastrophic falling of the birth rates and the increasing of 
the divorces have become a disturbing tendency of the last decade.

The analysis of the sources gives an opportunity to state that nowadays there is an important and 
convincing scientifi c research of the problem of the family moral and ethical education of children. The 
expediency of the introduction of the historical experience of children’s education into the life of modern 
family is substantiated in the article.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ 
СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье сосредоточено внимание на актуальных проблемах современной украинской семьи 
в делах морально-этического воспитания детей. Очерчены положительный опыт украинского 
народа второй половины ХІХ – начала ХХ века относительно морально-этического воспитания 
подрастающего поколения. Осуществлен анализ содержания, методов, средств и приемов вос-
питания детей исследуемого периода. Обоснована целесообразность внедрения исторического 
опыта воспитания детей в жизни современной семьи. 

Ключевые слова: отец, ментальность, мать, морально-этическое воспитание, морально-
этические ценности, семья, современная семья.

Лит. 7.

Постановка проблеми. Система виховання дітей у сім’ї, увесь комплекс родин-
но-побутової культури у царині освіти і навчання підростаючого покоління форму-
ються історично і передаються з покоління в покоління під впливом національного 
характеру та змісту життя сім’ї, суспільних історичних умов, стилю і традицій тру-
дової діяльності, звичаїв, обрядів тощо. Аналіз матеріалів педагогічних досліджень 
щодо питань морально-етичного виховання у сім’ї другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. свідчить про те, що сьогодні існує потреба повернення до багатовікового 
досвіду і традицій морально-етичного виховання з огляду на те, що усталена укра-
їнська традиція у цій сфері допомогла народу зберегти свою духовність, самобут-
ність, культуру, кращі риси ментальності і вистояти у боротьбі за добро, волю і 
незалежність.

Останнім часом увага дослідників усе більше привертається до морального ви-
ховання дітей у сім’ї, з огляду на що необхідним та перспективним є аналіз змісту, 
методів, засобів і прийомів виховання дітей у сім’ї в усі попередні епохи, зокрема в 
сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Позитивний досвід українського народу у 
цей період дає змогу відродити і примножити кращі традиції морально-етичного ви-
ховання у сім’ї на тлі тих процесів, що відбуваються у технізованому, інформатизова-
ному, урбанізованому суспільстві, де часто морально-етичні цінності розглядаються 
як категорії релятивістські і не мають належного статусу вічності, недоторканості, 
незмінності.

Аналіз досліджень. Підвищення уваги українського суспільства до питань мораль-
ного виховання свідчить про їх актуальність. Це підтверджують дисертаційні дослі-
дження, захищені в останні роки, Л. Драчук, Л. Геник, І. Кошлань, Р. Зозуляк, Т. Яцен-
ко та ін. Зокрема, психолого-педагогічні проблеми виховання в родині вивчали І. Бех, 
Л. Бойко, В. Кравець, І. Кошлань, Г. Наумчук, Л. Синютка, Т. Троїцький; основи родин-
ного виховання досліджували Г. Авдіянц, Т. Алексєєнко, А. Говорун, Л. Красномовець, 
А. Марушкевич, Л. Повалій, В. Постовий; проблемі формування сімейних взаємин і 
педагогічної культури батьків присвятили свої праці І. Сіданіч, Т. Руденко; вихован-
ня дітей у сучасній українській сім’ї окреслили у своїх наукових працях О. Докуніна, 
К. Журба, Г. Кришталь.

Аналіз джерельної бази дає можливість констатувати, що сьогодні існують вагомі 
і переконливі наукові дослідження проблеми сімейного морально-етичного виховання 
дітей. Але питання про можливості впровадження історичного досвіду виховання дітей 
у життя сучасної родини залишаються ще недостатньо вивченими. 
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Метою статті є систематизувати та узагальнити історичний досвід вітчизняної пе-
дагогіки щодо морально-етичного вихованні дітей в українській сім’ї і на цій основі 
визначити перспективи можливого його використання у життя сучасної родини.

Виклад основного матеріалу. Споконвіків існував тісний зв’язок між батьками і 
дітьми, дорослі намагалися передати у спадок дітям свої духовні надбання, тим самим 
продовжуючи себе у них. Моральне здоров’я сім’ї в українців завжди було мірилом 
життєздатності народу. Існування і функціонування усіх суспільних інституцій мало у 
своїй основі загальнолюдські цінності, які, як правило, продукувалися і контролюва-
лися саме родинним життям. Обґрунтовуючи особливості української родини, О. Ви-
шневський зазначає, що сім’я – це хоронитель ідеалів, які саме тут органічно поєдну-
ються з християнськими морально-етичними вартостями. В основі народного ідеалу 
української сім’ї лежить евдемонізм – прагнення створити сім’ю щасливу, здорову, ба-
гатодітну, міцну, дружну. До сімейних ідеалів вчений-педагог відносить: вірність, лю-
бов, чесність, правду, щирість, сумління, взаємну пошану [1, 164]. 

Сучасні дослідники (філософи, психологи, педагоги, соціологи) доводять, що ін-
ститут сім’ї потребує пильної уваги і турботи, позаяк ціла низка суспільних явищ не-
гативно впливає на формування морально-етичної культури української сім’ї, що час-
то може приводити до її руйнування. Варто відзначити, що українське суспільство на 
сучасному етапі свого становлення переживає складний кризовий період: проведення 
антитерористичної операції на сході країни, відсутність соціальної та правової захище-
ності, низький прожитковий статус пересічної сім’ї, безробіття, масовий виїзд молодих 
людей з України. У зв’язку з цим руйнуються важливі цінності людського життя, а саме 
молодь завжди повинна прагнути до розвитку своїх моральних якостей як основних 
життєвих орієнтирів. 

Формування морально-етичних цінностей як основної якості особистості у дітей та 
молоді – масштабне і складне завдання, яке покладене на сучасну українську сім’ю, що 
певною мірою зумовлене змогою опиратися на виховний досвід попередніх поколінь. 
Саме сім’я підтримувала та примножувала морально-етичні цінності, що дали змогу 
зберегти родину, народ, державу та національну пам’ять: «Сім’я – це джерело, водами 
якого живиться повноводна річка нашої держави», – писав В. Сухомлинський [4, 56].

Суттєвими і важливими факторами, які впливають на морально-етичне виховання 
дітей, є «здоровий» мікроклімат у сім’ї, саме сімейне оточення, світ і коло інтересів 
батьків, рівень внутрішньосімейних відносин і їхнє ставлення до навколишнього світу. 
Сучасні українські сім’ї є досить різноманітними. Вже тільки перелік їхніх назв – «по-
вна», «благополучна», «проблемна», «однодітна», «багатодітна», «молода», «неповна», 
«заможна», «малозабезпечена» – яскраве тому підтвердження. В Україні більшість сі-
мей – неповні [5]. Отже, сучасна українська сім’я переживає важкі часи, які часто слу-
гують негативним фактором задля повноцінного морально-етичного виховання дітей. 
Рівень життя більшості сімей став нижчим за мінімальні соціальні стандарти, внаслідок 
чого посилилась економічна, психологічна і моральна нестійкість сім’ї. У надзвичайно 
складному становищі опинилися багатодітні й неповні сім’ї, а також сім’ї з дітьми або 
батьками-інвалідами. Тривожною тенденцією останнього десятиліття стало скорочен-
ня кількості одружень, катастрофічне падіння народжуваності та збільшення сімей, що 
розпадаються.

Причини нестабільності шлюбів до кінця не зрозумілі та недостатньо вивчені. «По-
ряд із соціально-економічними умовами, які руйнують інститут шлюбу, в Україні осо-
бливого значення набувають чинники психологічні і психофізіологічні. Поглиблений 
аналіз проблеми показує, що неміцність деяких молодих сімей була закладена вихован-
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ням, пояснювалась непідготовленістю до шлюбу, відсутністю основи для міцної сім’ї» 
– саме у цьому сенсі роль і значення морально-етичного виховання, формування пере-
конань та моральної культури особистості не можна переоцінювати. Народний досвід 
підтверджує ці постулати і вказує на їхню істинність упродовж століть [2, 8].

Однією з найважливіших функцій сучасної української сім’ї є виховна, а саме – 
формування морально-етичних цінностей у дітей. Своєрідність та значущість сімейно-
го виховання полягає у тому, що воно слугує міцним та надійним підґрунтям для усього 
людського життя. Проте досить часто можна почути нарікання батьків на брак часу для 
виховання дітей. Це призводить до того, що діти піддаються різноманітним негативним 
впливам, котрі часто сприяють руйнації ще недостатньо розвинутого духовного світу 
дитини. А тому батькам слід задуматись над цим, намагатися завжди зрозуміти дитину 
і не йти на конфлікт, який може спровокувати втечу дитини з дому. Дуже важливо, щоб 
батьки знали, як дитина проводить свій вільний час, з ким спілкується, чим цікавиться. 
Вони не повинні стояти осторонь цього процесу, адже прогалини у вихованні у май-
бутньому виправити досить складно. Культура спільної праці і спільного відпочинку є 
важливим фактором стабільності морально-етичних устоїв сучасної сім’ї.

Важливою у сучасних умовах є комплексна, цілеспрямована робота щодо зміцнення 
сім’ї, формування свідомого і відповідального ставлення батьків до її виховної функції. 
Домінантою у соціальній політиці держави повинна стати стратегія сприяння розвит-
ку сімейного інституту, формування його морально-етичної складової. Важливим є і 
відповідна законодавча база, і педагогічне просвітництво батьків щодо розв’язання про-
блеми морально-етичного виховання дітей та молоді. Для української ментальності най-
вища цінність родини полягає у забезпеченні виховання у дітей гідності, шляхетності, 
працьовитості, працелюбності, шанобливого ставлення до батьків і старших. У сучасній 
благополучній українській сім’ї опікуються тим, щоб кожна дитина всебічно розвива-
лася, набувала елементарних знань про довкілля, постійно розширювала свій духовний 
світ, шанувала звичаї та традиції рідного народу. Головні завдання родинного вихован-
ня полягають у формуванні в дитини моральних цінностей, нагромадженні нею досвіду 
міжособистісного спілкування.

Домінуючі у родині моральні норми й принципи сприяють виробленню відповідно-
го світогляду. Моральні уявлення засвоюються дитиною у ранньому віці через настав-
ляння членів родини або ж оцінки ними дій персонажів, доступних для дитячого сприй-
мання віршів, легенд, казок, переказів, ігор. В основі цього лежить розуміння дитиною 
добра і зла. Для українців важливим є формування у дітей таких моральних якостей, 
як усвідомлення свого синівського чи дочірнього обов’язку перед батьками, плекання 
поваги до старших. Пошана до батьків вважається однією з найбільших християнських 
доброчинностей. Т. Яценко стверджує, що спільне духовне життя згуртовує сім’ю, пе-
реконання старшого покоління стають переконаннями молоді [7, 26].

Відомо, що дитина не народжується з готовою моральною свідомістю, наголошує 
О. Скнар, їй не властиві жодні моральні погляди, вона не має уявлення про добро і зло, 
не знає про існування принципів і норм моралі, правил поведінки [3, 4]. Вона стає та-
кою завдяки суспільним умовам і вихованню, які формують у неї окремі моральні риси 
й певну систему поглядів на життя і норми поведінки, тому саме на батьків покладена 
відповідальність за дитину, її майбутнє. Не слід забувати про спадковість, ознаки якої 
можуть сприяти морально-етичному вихованню, або ж ускладнювати цей процес. 

Дієвими чинниками морально-етичного виховання у сучасній українській сім’ї ви-
ступають звичаї та традиції українського народу, які передавалися нашими предками з 
покоління в покоління. Сьогодні вони відроджуються, хоч часто мають лише формаль-
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ний характер. Це традиційні народні та релігійні свята, коли сходиться разом з дітьми 
й сідає за святковий стіл вся родина; це збереження, примноження й передача батьками 
своїм дітям родинних реліквій, проведення святкових обрядів та ритуалів. У своїй осно-
ві українські народні традиції мали моральні цінності: дітей учили любити і поважати 
інших, плекали у них віру у добро і справедливість, спонукали до добрих і гідних учин-
ків, формували співчуття до бідних, калік, знедолених, сиріт. Важливо також відзначи-
ти, що сьогодні, як і століття тому, проблема сирітства не розв’язана і потребує особли-
вого підходу й розуміння. Український народ завжди ставився до сироти з особливим 
співчуттям і розумінням: «За сиротою журба за журбою», «Сиротою жити – сльози 
лити», «Бог сиріт любить, та щастя не дає», «І у сироти на подвір’ї сонце засвітить» 
[6, 674]. Українці завжди високо цінили безкорисливу допомогу сироті, співчували і 
допомагали дітям, що залишилися без опіки рідних. Таких людей вважали особливими, 
шляхетними, їх поважали, їм доручали розв’язання найважливіших громадських справ, 
бо їхня висока моральність була найвищою оцінкою людських якостей. Важливо, щоб в 
умовах сьогодення збереглися подібні позиції щодо ставлення до людей, з якихось при-
чин знедолених чи обділених природою і людьми. Це є важливим мірилом морального 
здоров’я нації.

Таким чином, сімейне виховання – це важливий процес становлення особистості, 
роль та значення якого ніколи не втратять своєї значущості та актуальності; це ціле-
спрямована взаємодія виховних інституцій, яка здійснюється різноманітними родинни-
ми методами та засобами. Сімейні стосунки, які проявляються у хорошому ставленні 
батьків до дітей, батьківський приклад та виховний вплив, є важливими чинниками 
формування морально-етичних цінностей дитини у сучасній українській сім’ї і зна-
чною мірою визначають особливості її подальшого самостійного життя.

Важливо зазначити, що проблема морально-етичного виховання є актуальною аб-
солютно на усіх етапах розвитку суспільства та функціонування сім’ї як важливого 
виховного інституту. Незмінними у ній залишаються лише цінності, а механізми їх за-
безпечення змінюються разом із тим, як трансформуються умови життя сім’ї і родини. 

Висновки. Отже, чимало серйозних проблем стоїть сьогодні перед сім’єю та педа-
гогічною наукою в цілому. Низка цих проблем потребує негайного розв’язання на базі 
християнської моралі та вічних загальнолюдських цінностей. Окреслена проблема в 
умовах сьогодення може бути подолана завдяки мобілізації зусиль багатьох наук, зокре-
ма педагогіки. Важливим з цього приводу залишається обґрунтування народно-педаго-
гічного досвіду формування морально-етичних цінностей в українській сім’ї та родині. 
Як бачимо, найбільш стійким, соціально й духовно значущим інститутом у морально-
етичному вихованні особистості є сім’я, яка зберегла і передала тисячолітню культуру 
українського народу. Споконвіків для української культури важливою є цінність роди-
ни щодо забезпечення виховання шляхетного, працелюбного, шанобливого до батьків 
та близьких людей нового покоління, здатного засвоїти й зберегти найвищі моральні 
ідеали. Українська родина – це спільнота, обов’язком якої є плекання християнських 
цінностей, і саме батьки своїм прикладом мають щоденну змогу показати дітям життя 
за Божими настановами. 

Відродження морально-етичних цінностей особистості стає необхідною умовою 
становлення людини нової доби, людини ХХІ ст., від якої залежить майбутня доля 
України. Формування морального світу особистості – це складне питання, що потребує 
особливого підходу у його розв’язанні. Розгляд цього непростого, багатоаспектного пи-
тання вимагає використання знань педагогіки, психології, соціології, філософії, історії 
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тощо. Саме педагогічний аспект є одним із головних у формуванні духовності особис-
тості. Вдосконалення освітньої системи, а також її демократизація на гуманістичних за-
садах, вимагають від педагогічної науки пошуку нових шляхів удосконалення процесу 
морально-етичного виховання дітей.
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ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 
ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ

У статті проаналізовано роль медіаосвіти у формуванні творчої особистості дошкільника. 
Подано визначення дошкільної медіаосвіти як однієї з форм медіаосвіти, принципово інтегро-
вану та спрямовану на збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток особистості 
дитини. Проаналізовано зміст медіатворчості. Охарактеризовано чинники, що впливають на 
реалізацію творчого потенціалу дошкільників. Наведено приклади ігрових медіаосвітніх завдань, 
що можуть використовуватися у процесі розвитку творчого потенціалу дошкільників. Названо 
вимоги безпечного використання медіатехнологій на заняттях у дошкільних навчальних закладах.

Ключові слова: творчість, дошкільник, творча особистість дошкільника, медіаосвіта, ме-
діатворчість.
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CREATIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S 
PERSONALITIES BY MEANS OF MEDIA EDUCATION

The article analyzes the role of media education in the formation of preschool children’s creative 
personalities. The defi nition of preschool media education as a form of media education, principally 
aimed at an integrated and balanced aesthetic and intellectual development of the child is given. The 
content of media art is analyzed. The factors that affect the implementation of the creative potential of 
preschool children are characterized. Examples of educational media challenges that can be used in the 
development of the creative potential of preschool children are given. The requirements of the safe use 
of media technologies in the classroom in preschool education are named. The statement that the use of 
media technology enables us to interpret other people’s media texts and create our own, using media not 
only for entertainment, but also for learning, is proved. This being the case, it will form the personality 
traits of a creative personality, like unconventional approach, creative interest, curiosity, independence, 
proactivity, the ability to analyze and synthesize information to establish the cause-effect relationships, to 
rebuff the information of mass media, to form a personal image of the world, to make thoughtful opera-
tions and demonstrate creative activity.
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализирована роль медиаобразования в формировании личности дошкольника. 
Дано определение дошкольного медиаобразования как одной из форм медиаобразования, принци-
пиально интегрированную и направленную на сбалансированное эстетическое и интеллектуаль-
ное развитие личности ребенка. Проанализировано содержание медиатворчества. Охарактери-
зованы факторы, влияющие на реализацию творческого потенциала дошкольников. Приведены 
примеры игровых медиаобразовательных задач, которые могут использоваться в процессе раз-
вития творческого потенциала дошкольников. Названы требования безопасного использования 
медиатехнологий на занятиях в дошкольных учебных заведениях.

Ключевые слова: творчество, дошкольник, творческая личность дошкольника, медиаобразо-
вание, медиатворчество.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується швидкими змінами, інтен-
сивним розвитком науки й техніки. Людина, яка живе й діє у ньому, мусить володіти 
низкою якостей (мобільність, рішучість, діловитість та ін.), які дали б їй змогу витри-
мувати конкуренцію у боротьбі за місце під сонцем. Не менш важливою рисою сучасної 
людини має бути здатність до творчості й самовираження та самопрезентації. З огляду 
на це перед сучасною педагогікою стоїть завдання формування творчої особистості, 
здатної на сміливі та рішучі вчинки.

Творча особистість – це особистість, яка внаслідок наявності специфічних психіч-
них характеристик та впливу зовнішніх чинників набула особистісних утворень, що 
сприяють досягненню результатів у творчій діяльності. Така особистість здатна зна-
ходити нетривіальні розв’язки у звичайних задачах, готова до творчого вдосконалення 
світу навколо себе і себе у ньому, до самореалізації та самовияву.

Творчі якості особистості М. Довгань описує у координатах чотирьох підсистем:
1) спрямованості на творчу діяльність, що охоплює позитивне уявлення про себе, 

бажання пізнавати себе, творчий інтерес, допитливість, потяг до отримання нової ін-
формації;

2) характерологічних особливостей особистості, до яких належать сміливість, го-
товність до ризику, самостійність, ініціативність, упевненість у своїх силах і здібнос-
тях, цілеспрямованість, наполегливість, уміння довести почату справу до кінця, праце-
любність, емоційна активність;

3) творчих вмінь, серед яких: проблемне бачення, здатність до висування гіпотез, 
оригінальних ідей, до дослідницької діяльності, вміння аналізувати, інтегрувати та син-
тезувати інформацію, розвинута уява, фантазія, здатність до виявлення суперечностей, 
до подолання інерції мислення, до міжособистісного спілкування;

4) психічних процесів, таких як: альтернативність, дивергентність і точність мис-
лення, готовність і асоціативність пам’яті, цілісність, синтетичність, свіжість і само-
стійність сприйняття, пошуково-перетворюючий стиль мислення) [1, 312].

При цьому для формування означених якостей вагому роль мають задатки та осо-
бливості мотиваційної сфери особистості, її спрямованість на самопізнання і самороз-
виток.

Аналіз досліджень. Упродовж останніх десятиліть здійснено низку досліджень, 
присвячених окремим аспектам формування творчої особистості, зокрема: у науково-
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дослідницькій діяльності (Л. Левченко), у виховній роботі школи (О. Баришева, А. Воз-
няк, А. Ковальова, І. Фелющенко), у процесі професійного вишколу майбутніх педаго-
гів (Л. Рибалко, С. Сисоєва).

Виховання творчої особистості розпочинається з дошкільного віку, адже з перших 
років життя дитина повинна усвідомлювати динамічність світу, що змінюється, та бути 
готовою творчо його змінювати й удосконалювати. Проблемі формування творчого 
потенціалу дошкільників присвятили свої праці Л. Артемова, А. Богуш, Ю. Косенко, 
С. Ладивір, Г. Стадник та ін. 

Методологічне підґрунтя досліджень, присвячених проблемі формування творчої 
особистості, склали ідеї відомих вітчизняних і зарубіжних учених: Д. Богоявленської, 
Дж. Гілфорда, А. Маслоу, В. Моляко, К. Роджерса, С. Сисоєвої та інших.

Виховання творчої особистості здійснюється під впливом низки чинників, серед 
яких – вплив сім’ї, виховні зусилля дошкільних навчальних закладів, мистецтво, літе-
ратура, засоби масової інформації тощо. Роль останніх в інформаційному суспільстві 
зростає. ЗМІ можуть стати і чинником формування творчої особистості і чинником фор-
мування людини-споживача. Для того, аби їхній валив був максимально позитивним, 
вважаємо за необхідне впровадження медіаосвітніх технологій вже в діяльність до-
шкільних установ. Їхнє використання у роботі з дошкільниками, на наше переконання, 
дасть змогу виховати особистість творця, здатного змінювати себе і навколишній світ, 
творити нове і неповторне, а також особистість, здатну творчо використовувати медіа 
як елемент реальності, без якого сучасне життя важко уявити. Медіанавчання та медіа-
виховання стали предметом досліджень В. Іванова, Г. Онкович, В. Робака, О. Федорова, 
І. Челишевої та ін. 

Мета статті полягає в обгрунтуванні шляхів розвитку творчої особистості дошкіль-
ників у процесі здійснення їхньої медіаосвіти.

Виклад основного матеріалу. Медіа-освіта – частина освітнього процесу, спрямо-
вана на формування в суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпеч-
ної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередкова-
не спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій [2]. Медіаосвіта має надавати знання та уміння щодо 
того, як: 

1) аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти; 
2) визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні, культурні 

інтереси й контекст; 
3) інтерпретувати медіатексти й цінності, що несуть в собі медіа; 
4) добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних медіатек-

стів і залучення зацікавленої в них аудиторії; 
5) уможливлювати вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної 

медіапродукції [3, 9].
На необхідності впровадження медіаосвітніх технологій у вітчизняному освітньому 

просторі наголошує «Концепція впровадження медіа-освіти в Україні». Названий доку-
мент декларує необхідність розбудови в Україні ефективної системи медіаосвіти заради 
забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії 
із сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності 
і медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. 
Однією з форм медіаосвіти Концепція визнає дошкільну медіаосвіту як принципово 
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інтегровану і спрямовану на збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток 
особистості дитини (включаючи різні форми інтелекту, зокрема емоційний, соціальний 
і практичний інтелект), що забезпечує її захист від агресивного медіасередовища (у 
тому числі від інформаційного «сміття», невідповідних віковим можливостям психіки 
дитини інформаційних впливів, зокрема продукції, що містить елементи насильства, 
жахів, еротики), уміння орієнтуватись, обирати і використовувати адаптовану відповід-
но до вікових норм медіапродукцію [2].

До медіаосвіти дошкільників мають залучатися як батьки, так і педагогічний персо-
нал дошкільних навчальних закладів, забезпечуючи дітям медіаосвітні знання, уміння 
й навички. В контексті формування творчої особистості надзвичайно актуальною вва-
жаємо медіатворчість дошкільників, яка, за твердженням Н. Череповської, реалізується 
у створенні:

– медіазасобів і медіатехнологій;
– медіапродукції у вигляді різноформатних медіатекстів;
– нових типів медіакомунікацій;
– нового типу медіасприймання.
Реалізація медіатворчості здійснюється у культурному, соціальному, психологічно-

му планах. У культурному плані мова йде про результати медіатворчості (медіазасоби 
і медіатексти). Соціальний план передбачає появу нових видів комунікацій між гру-
пами та окремими людьми, смислові та світоглядні конструкти окремих груп і людей. 
У психологічному плану «функціонують» психологічні процеси особистості-творця, 
спрямовані на створення медіазасобів, медіатекстів, медіаконтактів, медіасприймання 
[6, 110–111].

Суб’єктом медіатворення є творча людина, творча особистість. І саме діти дошкільно-
го віку ще незашорені стереотипами, проявляють творче мислення та фантазію. З огляду 
на це, медіатворення може стати продуктивним видом діяльності дошкільників.

На реалізацію творчого потенціалу дошкільників, зокрема й у процесі медіатворен-
ня, на переконання О. Чепур, впливають такі чинники:

– накопичення вражень про навколишній світ, адже щоб сформувати творчі здібнос-
ті, дитині треба накопичити якнайбільше вражень про навколишній світ під час вико-
нання різних способів діяльності;

– створення розвивального середовища. Умовами такого середовища є: викорис-
тання розвивальних завдань, правильна оцінка досягнень дітей у творчій діяльності, 
утримання від негативних оцінок під час прояву дитиною творчої активності, ситуації 
вільного спілкування, відповіді на численні запитання дітей, можливість дитини по-
бути на самоті, давати дитині достатню свободу для реалізації своїх творчих завдань, 
обережне ненав’язливе спонукання до прояву творчих дій, а також наявність необхід-
них для творчості матеріалів;

– креативність і емоційність педагогів, які мають прагнути зберегти у душі дитини 
безпосередність, чистоту думок, мрійливість, довірливість тощо;

– робота з сім’єю задля забезпечення принципу інтегративності виховання у про-
цесі формування творчої особистості дошкільників [5, 226].

Варто згадати й про те, що провідним видом діяльності дошкільнят є гра. Відтак пе-
реконані, що формування творчої особистості дошкільників засобами медіаосвіти най-
більш ефективно може відбуватися саме в процесі ігрової діяльності. Елементи медіа-
освіти можна інтегрувати у канву предметних занять. Наприклад, на заняттях з розви-
тку мовлення дітям можна запропонувати завдання на складання власних медіатекстів. 
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Це можуть бути тексти, в яких головними героями будуть відомі дітям медіаперсонажі, 
а сюжет дошкільники вигадуватимуть самі. Кожна дитина може вигадати свій сюжет, 
або ж можна запропонувати скласти розповідь «за ланцюжком» чи «по колу». Поді-
бні завдання можна модифікувати, запропонувавши дітям готовий зачин, чи кінцівку. 
А вже дошкільники складатимуть цілісний медіатекст. Можна також запропонувати ді-
тям переказати певний медіасюжет від першої особи, або ж від одного з персонажів. 
Цікавим завданням може стати створення розповіді від одного з неживих предметів, що 
фігурують у медіатекстах.

Продуктивними можуть бути сюжетно-рольові ігри, інсценування з використанням 
іграшкових медіаперсонажів: Фіксиків, Лунтика, Смішариків, Черепашок Ніндзя та ін. 
у грі діти мають змогу опановувати соціальні взаємини, вчаться спілкуватися з іншими 
людьми, брати на себе певну роль, узгоджувати свої потреби з потребами інших тощо. 
Використання медійних персонажів з притаманними їм рисами дозволяють дитині вжи-
тися в роль іншого, але при цьому побудувати новий сюжет, нову лінію поведінки і 
ставлень до інших.

У роботі з дошкільниками можна використовувати сюжетно-рольову гру «Заморо-
жений кадр». Для цього демонструються стоп-кадри з популярних мультфільмів, а діти 
повинні відтворити монологи чи діалоги від імені героїв. Тематика діалогів може бути 
заданою вихователем або ж діти відтворюють діалоги чи монологи максимально на-
ближено до оригіналу.

Не менш захоплюючою для дошкільнят може бути гра «Опиши героя». Перед ді-
тьми ставиться завдання описати улюбленого мультиплікаційного героя, назвавши його 
позитивні і негативні риси. Опис може здійснюватися від першої особи, або ж від особи 
описуваного героя.

На заняттях з ручної праці можна запропонувати дошкільникам з підручних мате-
ріалів побудувати піратське судно, будинок доброї феї, Снігової Королеви або ж Маріч-
ки і Ведмедя тощо. Подібні об’єкти діти можуть створювати із наборів конструкторів. 
З одного боку, діти спиратимуться на відомі образи, з іншого, в момент праці, вони не 
будуть проводити час перед телевізором. До того ж їм доведеться проявити фантазію, 
що посприяє розвиткові їхнього творчого потенціалу.

Одним із завдань на заняттях з образотворчого мистецтва може стати «Намалюй 
мультфільм». Перед дошкільниками ставиться завдання з допомогою ілюстрацій від-
творити сюжет мультфільму. При цьому діти мають змогу на свій розсуд змінювати 
його, вводити нових героїв. Після завершення роботи дітям пропонується скласти роз-
повідь та проілюструвати її виконаними малюнками.

Можна також використати методику «Звук і зображення». Дітям пропонується лише 
звукова доріжка медіатексту. Після її прослуховування дошкільникам можна запропо-
нувати відтворити почуте у малюнку.

Для безпечного та ефективного використання медіаосвітніх технологій на заняттях 
у дошкільних навчальних закладах варто дотримуватися низки рекомендацій, окремі з 
яких обґрунтовані І. Челишевою [4].

Насамперед варто пам’ятати про медіагігієну. Пропонована дошкільникам медіа-
інформація не повинна шкодити фізичному, психічному, психологічному, духовному 
здоров’ю дошкільників

Розмовляючи з дітьми про медіа, варто бути обізнаними у цій царині. Вихователь 
має попередньо переглянути медіатексти, пропоновані дітям, почитати про них у пресі 
чи мережі Інтернет тощо.
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Спілкування з дітьми на тему медіа має відбуватися у доброзичливій атмосфері, а не 
зводитися до моралізування, адже так дитина може втратити інтерес до пропонованої їй 
інформації зі сфери медіаосвіти. Вихователь має стати взірцем для наслідування, а спіл-
кування бути двостороннім та передбачати рух інформації як від дорослого до дитини, 
так і навпаки. Адже сучасні діти добре обізнані у сфері медіа та часто без труднощів 
опановують нові медіазасоби.

Процес засвоєння медіаграмотності має бути максимально захоплюючим та спо-
нукати дітей до творчості й висунення нових ідей. Варто пам’ятати, що основним за-
вданням педагога має стати формування людини-творця, а не споживача.

Висновки. Використання медіаосвітніх технологій дасть змогу навчити особис-
тість інтерпретувати чужі та створювати власні медіатексти, використовувати медіа не 
лише для розваг, але й для навчання тощо. При цьому у неї сформуються риси творчої 
особистості: нестандартний підхід, творчий інтерес, допитливість, самостійність, іні-
ціативність, проблемне бачення, вміння аналізувати та синтезувати інформацію, вста-
новлювати причиново-наслідкові зв’язки тощо. Крім цього, особа, яка навчилася твор-
чо використовувати медіа, здатна проявляти відпірність до інформації медіа-засобів, 
формувати власний образ світу, здійснювати мислительні операції, проявляти творчу 
активність.
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ПРО ПОТРЕБУ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН 
У ГАЛУЗІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

У статті здійснена спроба стисло окреслити актуальні проблеми вітчизняної освіти, зокре-
ма вищої, які сьогодні видаються суперечливими, дискусійними, хоча й стосуються підвищення 
її якості на рівні сучасних вимог провідних держав світу. Обґрунтовано, що кардинальні зміни у 
системі вітчизняної освіти зумовлюють не лише трансформацію змісту і функцій певної сфери 
суспільних відносин, а виступають необхідною умовою оптимізації національної економіки через 
формування нових цілей, програм, проектів, технологій, інтелектуального капіталу в цілому. На-
голошується, що задля реалізації принципу «освіта впродовж усього життя» потрібно передов-
сім трансформувати й адаптувати зміст нових знань до сучасних реалій, надати їм діяльніс-
но-практичного характеру, наситити вітчизняну освітянську галузь достатніми ресурсами та 
створити їй умови для вільного розвитку.

Ключові слова: система освіти, головні принципи та умови розвитку сучасної освіти, якість 
освіти, трансформація змісту.
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О НЕОБХОДИМОСТИ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье предпринята попытка кратко очертить актуальные проблемы отечественного об-
разования, в частности высшего, которые сегодня кажутся противоречивыми, дискуссионными, 
хотя и касаются повышения ее качества на уровне современных требований ведущих государств 
мира. Обосновано, что кардинальные изменения в системе отечественного образования обуслав-
ливают не только трансформацию содержания и функций определенной сферы общественных 
отношений, а выступают необходимым условием оптимизации национальной экономики через 
формирование новых целей, программ, проектов, технологий, интеллектуального капитала в 
целом. Отмечается, что для реализации принципа «образование в течении всей жизни» нужно 
прежде трансформировать и адаптировать содержание новых знаний к современным реалиям, 
предоставить им деятельно-практический характер, насытить отечественную образователь-
ную отрасль достаточными ресурсами и создать ей условия для свободного развития.

Ключевые слова: система образования, основные принципы и условия развития современного 
образования, качество образования, трансформация содержания.

Лит. 4.

Постановка проблеми. В Україні відбувається фундаментальна зміна соціально-
економічних відносин, щодо яких освітні процеси відіграють визначальну роль. Фор-
мування сучасної освіти має стати головним завданням держави, оскільки завдяки цій 
галузі у період суспільних трансформацій підтримується максимальний рівень єдності 
та гомогенності соціуму. Це спонукає до визначення осучасненого змісту освіти та інно-
ваційних механізмів його реалізації, які забезпечуватимуть різнобічну самореалізацію 
особистості, сприятимуть формуванню її компетентності, активності, ініціативності у 
здобутті та підвищенні свого освітньо-професійного рівня «впродовж усього життя».

Проблеми сучасної освіти актуалізували пріоритетні напрями її розвитку, зокрема: 
неперервність, фундаментальність, інтегрованість, зв’язок з соціальними запитами 
суспільства, ринком праці тощо. У зв’язку з цим, вітчизняні дослідники присвятили 
чисельні праці змінам освітньої парадигми, змісту навчання та управління освітнім 
процесом (А. Алексюк, В. Андрущенко, В. Бондар, О. Вишневський, С. Гончаренко, 
І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, М. Михальченко, В. Огнев’юк, В. Скотний та ін.). 

Як зазначав Ж. Делор: «Серед численних проблем, які ставить перед нами майбут-
нє, освіта є необхідною умовою для того, щоб дати людству можливість просуватися 
вперед до ідеалів миру, свободи і соціальної справедливості» [1, 1]. Від спрямованості 
й ефективності освіти залежать перспективи розвитку людства, розв’язання численних 
глобальних проблем: екологічних, техногенних, енергетичних, демографічних, сиро-
винних, продовольчих та ін. Тому в цих умовах людина, яка здатна до пошуку та освоєн-
ня нових знань, ухвалення нестандартних рішень, стає основним капіталом сучасного 
суспільства. Саме освіта як система формування інтелектуального капіталу нації й одна 
з головних сфер продукування інновацій створює підґрунтя для інтенсивного зростання 
ринків на основі швидкого оновлення технологій. Освіта виступає провідною ланкою 
інноваційного циклу «освіта – наукові дослідження – масове освоєння інновацій». При 
цьому освіта є не лише необхідним елементом відтворення інтелектуального капіталу, 
а й домінуючим компонентом соціально-економічного зростання, що визначає стійкість 
зовнішніх і внутрішніх конкурентних переваг національних економічних систем.

Мета статті: окреслення умов та шляхів розв’язання проблеми трансформації су-
часної вітчизняної освіти.
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Виклад основного матеріалу. Нині перед вітчизняною освітою стоять важливі 
завдання, пов’язані з необхідністю трансформації освітньої системи, з-поміж них: 
1) відповідність інноваційній моделі розвитку вітчизняної економіки; 2) адаптова-
ність до соціальних запитів надавачів і споживачів освітніх послуг; 3) відповідність 
вимогам глобальної конкуренції на ринках інновацій, праці та освіти.

Глобалізація освітнього простору, зв’язок «економіки знань» з соціальним про-
ектуванням системи освіти зумовлює вибір загальної стратегії змін у соціально-еко-
номічній сфері, зважаючи на історичну логіку модернізації освітньої галузі. Отже, 
кардинальні зміни у системі вітчизняної освіти, у т. ч. вищої, передбачає не лише 
трансформацію змісту і функцій певної сфери суспільних відносин, а виступає необ-
хідною умовою оптимізації національної економіки через формування нових цілей, 
програм, проектів, технологій, інтелектуального капіталу в цілому.

У сучасному глобальному світі концепція освіти «впродовж усього життя» набу-
ває ключового значення, оскільки виходить за межі традиційної освіти, консерватив-
ної за своїм характером і змістом. Сьогодні людині постійно доводиться продовжу-
вати освіту, як тільки вона зустрічається з чимось новим у професійній діяльності. 
Цю проблему можливо розв’язати лише за умови, коли «кожен навчиться вчитися». 
Підкреслюючи усю важливість реалізації концепції неперервної освіти, Міжнародна 
комісія з освіти для XXI століття, створена за ініціативою ЮНЕСКО, сформулюва-
ла чотири положення (правила), виконання яких уможливлює реалізацію концепції 
нової моделі освіти. Це, по-перше, необхідність взаєморозуміння, обмінів, діалогів, 
щоб «навчитися жити разом» [1, 10]. Виходячи з цього положення, освіта має набу-
ти творчого характеру, закласти фундамент для нового мислення, що ґрунтується на 
діалозі, гармонії та взаєморозумінні. По-друге, «необхідно поступово, на постійній 
основі накопичувати знання (інформацію)» [1, 10], що зумовлює необхідність отри-
мання базової освіти та підвищення загального культурного рівня особистості. Далі 
також «необхідно навчитися працювати, … вдосконалюватися у своїй професії, а в 
ширшому сенсі – набувати професійних компетентностей», для цього «потрібно при-
діляти більше уваги різним можливим формам чергування навчання і праці» [1, 11]. 
Нарешті, і це дуже важливо, «слід навчитися жити разом, розвиваючи знання про 
інших, їхню історію, традиції та образи мислення» [1, 11]. Комісія також звернула 
увагу на важливе положення про те, що жоден з талантів будь-якої людини не повинен 
залишатися незатребуваним. Таким чином, усі мають рівні права на здобуття освіти 
належної якості й можливість реалізувати свої здібності у житті та професійній ді-
яльності.

Важливе значення для формування у підростаючого покоління здібностей до про-
ектування свого майбутнього, відповідальності за нього, виховання віри в себе та 
власні компетенції, розвитку вмінь передбачати наслідки своєї діяльності й оцінюва-
ти їх з позиції сучасності має вчитель. І хоча педагоги – частка суспільства, зайнята 
надзвичайно важливою і потрібною для держави справою, водночас, слід визнати, 
це одна з найменш соціально захищених верств населення. Нині держава платить їм 
незаслужено малі гроші, через що освітня сфера швидко занепадає, а реформу про-
буксовують. Щодо повільної й неухильної деградації вітчизняної освіти сперечатися, 
мабуть, не доводиться, тому шляхетний ореол, що раніше оточував українське вчи-
тельство, нині, на жаль, далекий від цивілізованих реалій.

Нині у суспільстві активно дискутується проблема збільшення тижневого на-
вчального навантаження вчителя до 22 академічних годин та підвищення зарплат 
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педагогічним працівникам. Відомо, що в Україні навантаження вчителів у загально-
освітній школі становить 18 годин при 36-годинному робочому тижні, або 630 годин 
при 35-тижневому навчальному році. Ці академічні години, безпосередньо пов’язані 
з проведенням уроків, решта робочого часу розподіляється між методичною роботою, 
підготовкою до занять, перевіркою зошитів, виконанням обов’язків класного керівни-
ка, спілкуванням з батьками, участю у засіданнях педагогічних рад, директорських 
нарад тощо.

В Європі, для прикладу, середнє навантаження вчителів загально освітніх шкіл за 
даними Центру дослідження суспільства також є достатньо високим і складає в різ-
них країнах від 19 до 23 годин на тиждень, а тижневий робочий час – від 35 до 40 
годин. Порівнюючи навчальне навантаження у різних країнах, варто було б також 
порівняти і заробітну плату педагогічних працівників. Так, в Україні «середня заро-
бітна вчителів (основна школа) становила 3628 євро на рік … Серед європейських 
країн найближче до цього показника стоять зарплати у постсоціалістичних та постра-
дянських країнах: Болгарія (4436 євро), Румунія (5789 євро), Естонія (9 763 євро), 
Латвія (10 177 євро), Литва (мінімальна зарплата становить 3774 євро, максимальна 
– 6 954), Угорщина (9491 євро). Найбільше серед європейських вчителів заробляють 
у Ліхтенштейні та Люксембурзі – близько 100 тисяч євро на рік. У Норвегії, Австрії 
та Бельгії середня вчительська зарплата сягає 60 тисяч євро, у Франції, Німеччині та 
Фінляндії – 40-50 тисяч євро» [3].

Підсумовуючи, можна сказати, що навантаження українських вчителів хоча й зна-
ходиться на нижній межі середньоєвропейського, заробітна плата також є суттєво 
нижчою. Тому треба визнати, що нині у педагоги за покликанням вже мало хто йде 
(за даними дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 
у 2012 р. таких серед абітурієнтів було лише 12,4 %). Тому здебільшого вчительські 
лави поповнюють люди з вищою педагогічною освітою, які не знайшли себе в ак-
тивному підприємницькому середовищі та задовольняються низькою зарплатою. І, як 
не парадоксально, низькі вчительські оклади є благом для цієї категорії людей, які 
зайняли достатньо об’ємну соціальну нішу. Якщо уявити, що держава повернеться 
обличчям до школи, збільшивши зарплати педагогам хоча б до 1000 євро в гривне-
вому еквіваленті в місяць. Зрозуміло, що нинішні доволі пасивні до роботи вчителі 
зрадіють, однак через декілька років майже нікого з них у школах не залишиться, 
адже їх вичавлять більш спритні, запопадливі та напористі особи. Причому нові ви-
сокооплачувані педагоги, на наше переконання, не будуть краще вчити школярів бо 
«хворою» є сама система освіти та й загалом українська педагогіка, яка за словами 
О. Вишневського лише на початку «шляху до свободи» [2].

Тепер поставимо важливе запитання: чи дійсно проблема вітчизняної освіти зале-
жить лише від економіки, зводиться до недостатнього фінансування, і якщо держава 
не економитиме коштів, усе одразу ж налагодиться, знання знову стануть рушійною 
силою, навчання – запорукою життєвого успіху, молодь буде реально «гризти граніт 
науки», а українці займуть вагому нішу з-поміж світових інтелектуальних націй?

З цього приводу, необхідно висловити великий сумнів, адже відомо, що система 
освіти виникла з метою обслуговування інтересів суспільства і виховання громадян, 
здатних розуміти один одного і співпрацювати на основі загальних інтересів. Щоб 
система освіти могла успішно функціонувати, вона має бути зорієнтованою на не-
перервний процес освоєння найбільш важливих життєвих цінностей і водночас вра-
ховувати інтереси кожної окремої особистості. Споконвічно система освіти також 
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виконувала функцію передачі інформації від одних людей до інших. У давні часи 
інформація про навколишній світ була надзвичайно спрощеною, нею володіли лише 
окремі особи, а зберігати і передавати її було достатньо складно. Варто згадати, що 
про Карла Великого, який на початку ІХ ст., створюючи придворну школу, віднайшов 
у цілій Європі не більш двох десятків учених-фахівців. У цей період знання мали 
неабияку цінність, однак з часом обсяг інформації значно зріс, намітилася природна 
тенденція – менш актуальні знання витискалися більш актуальними.

Нині навколишній світ й надалі стає різноманітнішим і складнішим, вимагаючи 
все більшого обсягу знань й умінь, необхідних людині для соціальної адаптації. Від-
повідно, значення зайвої, непотрібної інформації різко зменшується. Переломним 
моментом стала інформаційна революція, здійснена наприкінці XX ст., коли у рази 
збільшився обсяг інформації, яка завдяки новим технологіям стала більш доступною 
в її отриманні та передачі. Минули ті часи, коли будь-яке знання мало цінність та було 
рушійною силою, тепер реальною цінністю володіє лише потрібна інформація, а по-
треба – поняття суб’єктивне, це те, що необхідно конкретній людині, що її захоплює, 
допомагає знайти власний шлях у житті та реалізуватися повною мірою.

На сьогодні основний обсяг потрібної інформації одержується людьми самостій-
но, адже доступ до бажаних знань вкрай простий. Сучасній людині наданий величез-
ний інформаційний вибір, і вона його активно використовує. Натомість, «обов’язкові» 
і «необхідні» знання, які людина набуває в системі освіти згідно зі змістом навчаль-
них програм, здебільшого виявляються малозначущими, бо швидко забуваються або 
не використовуються на практиці. Цією вадою страждають як шкільні, так й універ-
ситетські освітні програми, хоча останні й пов’язані з професійними інтересами сту-
дентів та їхнім майбутнім фахом.

Тому часто молодь, що не потребує подібного самоствердження, вишукує обхідні 
шляхи. Якщо головною метою навчання у виші є одержання диплому, чому б його 
просто не придбати тим чи іншим чином? Якщо школу відвідують заради її закінчен-
ня, навіщо тоді вчитися? Нині школяра чи студента, що живе в реальному світі, важко 
переконати, начебто він «пропаде» без інформації про інтеграли чи бівалентність. 
Тобто тієї інформації, яка йому в житті ніколи не знадобиться, яка незабаром «випа-
рується» після заучування, та яку при бажанні та необхідності можна швидко знайти 
у мережі Інтернет.

Неправильно стверджувати, що навчальні заклади нині взагалі не потрібні, і ко-
жен власник персонального комп’ютера сам собі «Оксфорд і Сорбона». Величезне 
значення сьогодні мають сформовані інтелектуальні навички, спрямовані на орієнту-
вання в безмежному інформаційному просторі, пошук потрібної інформації, осмис-
лення та ефективного її використання. У цьому випадку, не обійтися без розумного і 
знаючого наставника. Однак парадокс у тому, що найчастіше ці навички активна мо-
лодь одержує поза офіційним освітнім процесом, а її наставниками виступають рідні, 
знайомі, старші колеги, організатори спеціальних тренінгів, і лише іноді – креативні 
педагоги, що дійсно гідні цього високого звання. На жаль, у загальноосвітніх шко-
лах і вишах подібні фахівці також зустрічаються не часто. Тому основною функцією 
освіти й надалі вважається заучування застарілої інформації, яка регламентована мі-
ністерськими циркулярами, освітніми програмами тощо. У цьому вбачається, на наш 
погляд, корінь деградації вітчизняної освіти. За останні десятиліття світ невпізнанно 
змінився та продовжує змінюватися, однак освітня система мляво реагує на виклики 
часу, які скуті державною опікою та контролем. Навчання усе більше зводиться до 
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невиправданої витрати часу та розумової енергії, все менше співвідноситься з жит-
тєвими досягненнями, втрачає практичну цінність і перетворюється в обов’язковий 
ритуальний процес. Не дивно, що підростаюче покоління намагається ухилитися, від-
купитися від участі в цьому сакраментальному дійстві.

Можна нарікати на державну політику в галузі освіти, критикувати несумлінну 
молодь, ремствувати на корупцію, брак коштів і засобів, однак не можна не бачи-
ти очевидного: система, побудована на передачі непотрібної інформації, виглядає 
безглуздо в сучасному інформаційному суспільстві. На жаль, потрібно визнати, що 
нинішня вітчизняна освіта – це віз, запряжений волами, який випадково опинився у 
потоці швидкісних болідів. Якщо не змінити знанієву освітню парадигму на діяль-
нісні-практичну і компетентнісну, вітчизняна система освіти й надалі відставатиме 
від реального життя. У цьому зв’язку О. Вишневський зазначає: «За наших сучас-
них шалених змін мусимо думати про те, якою хочемо людину бачити – «знаючою» 
чи «діяльною». І якщо здоровий глузд вказує на потребу формування людини ді-
яльної, то потребуємо переорієнтувати свої зусилля, аби відповідні якості їй забез-
печити. Це вимагає глибинних перемін у діяльності як учителя, так і учня. Бо на-
віть розумні слова вчителя ще не забезпечують розвитку діяльнісних можливостей 
школяра» [2, 11–12].

Відрадно, що нині розпочаті перші кардинальні, а не косметичні зміни в освітян-
ській галузі. Це стосується передовсім введеного в дію нового Закону України «Про 
вищу освіту», який започаткував «вихід з рабства і прийняття свободи». З-поміж го-
ловних новацій важливими у ньому вважаємо такі: 1) реальна академічна, фінансова 
та господарська автономія вишів, яка має супроводжуватися розвитком демократич-
них начал в управлінні цими закладами; 2) академічна мобільність, яка дозволить за-
вдяки кредитно-трансферній системі студентам продовжувати навчання в будь-якому 
виші не лише України, а й усієї Європи; 3) прозорість, бо кожен виш зобов’язаний 
публікувати на власному сайті не лише документи про свої фінанси, майно, у т. ч. 
кошториси, звіти про їх виконання, розподіл зарплат тощо, а й оприлюднювати під-
сумки щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти.

Крім цього, опублікований проект і проводяться громадські обговорення головно-
го рамкового закону України «Про освіту», а також готуються інші освітянські норма-
тивно-правові акти, які на законодавчому рівні повинні унормувати такі головні прин-
ципи: 1) забезпечення якості освіти; 2) підвищення кваліфікації і підняття соціально-
го статусу вчителя; 3) приведення структури освіти у відповідність до міжнародних 
стандартів з метою розширення можливостей випускників освітніх програм; 4) реа-
лізація можливості здобуття освіти впродовж усього життя; 5) приведення освітніх 
стандартів у відповідність до вимог ринку праці та ін.

Наприкінці вважаємо за необхідне виокремити неодмінні умови розвитку вітчиз-
няної вищої освіти. В сучасному світі немає жодної країни, для якої вироблення освіт-
ньої стратегії не становило б складної проблеми. Такі труднощі, як перевиробництво 
кадрів у тій чи іншій галузі, надмірна кількість фахівців з університетськими дипло-
мами й ученими ступенями, асинхронність освіти та ринку праці тощо, є практично 
скрізь. Утім, ці проблеми – то радше ознака розвитку, поступу, пошуку нових під-
ходів. Тому першою умовою сучасної повноцінної вищої освіти є її конкурентність, 
яка має стати критерієм якості, ефективності й, зрештою, здоровим рушієм змін у цій 
галузі. Те, що в Україні існує попит на якісну вищу освіту, є очевидним фактом, адже 
щорічно біля 10 % випускників шкіл вступають у закордонні виші.
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Друга умова – відхід від ідеології вищої освіти як придатка до інших сфер сус-
пільного життя, що забезпечує поточні потреби людини. Вища освіта в цивілізовано-
му світі має статус «архітектора майбутнього нації», своєрідної проекції суспільства 
у прийдешність. Через це її пріоритети, а відтак і пріоритети фундаментальних наук, 
без яких неможливий якісний поступ, мають відігравати в ієрархії державного будів-
ництва головну роль. Захисником стандартів якості та доступності вищої освіти, її 
певної самодостатності має стати середній клас, адже його соціальні успіхи завжди 
безпосередньо пов’язані із самодостатністю, фаховістю й індивідуалізмом. В Європі 
саме середній клас змушує державу демонополізувати освітянську галузь, забезпе-
чивши їй елементарну автономність та прогресивний поступ (як приклад – освітян-
ська галузь Фінляндії за результатами моніторингу PISA увійшла в п’ятірку світових 
лідерів [4]). Тому актуальним завданням є збалансування повноважень, відповідаль-
ності та ресурсного забезпечення всіх ланок управління освітою, а також розподіл 
фінансування різних її рівнів.

Зрештою, третьою умовою розбудови здорової й ефективної моделі вищої освіти 
є її відкритість. Це означає вільний обіг викладачів і студентів поміж різними на-
вчальними закладами і країнами. За рахунок входження у Болонський процес укра-
їнські виші спромоглися виробити спільну оцінну шкалу з європейськими універси-
тетами й ліцеями, однак так і не виробили спільної шкали якості вищої освіти, через 
що вітчизняні дипломи та сертифікати на Заході, за поодинокими винятками, і досі 
не визнаються. Європейський вектор розвитку вітчизняної вищої освіти достатньо 
природний, але його сутність полягає не так у копіюванні західних практик, як у від-
новленні тих європейських традицій, що були колись Україною втрачені.

Сучасні вітчизняні виші повинні брати активну участь у процесі розвитку вітчиз-
няної освіти, виступаючи при цьому в різних якостях:

– наукової установи, джерела знань, що дає можливість займатися теоретичними 
або прикладними дослідженнями та підготовкою викладачів;

– місця, де можна отримати професійну підготовку високого рівня, трансформова-
ний зміст якої знаходиться у процесі постійної адаптації до потреб економіки;

– установи неперервної освіти, яка найбільшою мірою відповідає принципу «осві-
ти впродовж усього життя»;

– основного партнера в галузі міжнародної співпраці, що дозволяє забезпечити 
обмін викладачами і студентами та, завдяки наявності кафедр з міжнародною орієн-
тацією, поширювати актуальні освітні інновації.

Висновки. Отже, сучасні уявлення про подальший розвиток вітчизняної освіти в 
умовах глобалізації та інформатизації мають ґрунтуватися на діяльнісному та компе-
тентнісному підходах, а освітні ініціативи – розгортатися у напрямі чітко визначеного 
алгоритму дій, які передбачають швидкі та якісні зміни. Для цього потрібно наситити 
вітчизняну систему освіти ресурсами та дати їй можливість вільно розвиватися. На 
наш погляд, вітчизняна освіта потребує пришвидшеної трансформації, коли ззовні 
поступають здебільшого ресурси та «соціальні запити», а система розвивається зна-
чною мірою на основі власних внутрішніх сил, стимульованих завдяки реалізації кре-
ативних ідей. Тому якщо найближчим часом не провести пришвидшеної модернізації 
системи освіти у напрямі задоволення нових потреб, зумовлених інформаційною епо-
хою, вона не лише залишиться «учорашньою школою», а й виникне ризик отримати 
позавчорашню, глибоко архаїчну й абсолютно нездатну до динамічного розвитку сис-
тему, яка неспроможна задовольнити ні особистість, ні суспільство.
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА 
НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ І ХОЛМЩИНИ 

(1919 – 1939 РР.)

У статті досліджується стан шкільництва українців на землях Надсяння, Лемківщини 
та Холмщини 1919 – 1939 рр. З’ясовано, що організація шкільної освіти Надсяння, Лемків-
щини та Холмщини ґрунтувалася на вимогах офіційної освітньої політики. У досліджува-
ний період відбулося її структурне вдосконалення. Освітні потреби українців держава не 
задовольняла повною мірою. Громада намагалася зберегти власну культуру, виховні тра-
диції, згуртовуючись проти ополячення молоді. Зусиллями культурно-освітніх товариств, 
греко-католицької церкви розвивалися лише навчальні заклади приватної форми власності. 
Визначено, що головними освітніми осередками українського населення були міста Пере-
мишль та Ярослав. Виявлено, що у міжвоєнний період особливо успішно діяло Українське 
педагогічне товариство.

Ключові слова: Українське педагогічне товариство, діяльність, Надсяння, Лемківщина, 
Холмщина.
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The article examines the state of schooling of Ukrainians in Nadsyannya Land, Boykivshchyna and 
Chelm Land (1919 – 1939). It is shown that the organization of school education in Nadsyannya Land, 
Boykivshchyna and Chelm Land has been based on the requirements of the offi cial educational policy. 
Structural improvement of this policy took place in the studied period. The state did not satisfy the educa-
tional needs of Ukrainians to the full extent. The community tried to save its own culture and educational 
traditions uniting against the polonization of the youth. With the efforts of cultural and educational societ-
ies and the Greek Catholic Church only educational institutions of private property were developing. It is 
determined that the main educational centers of Ukrainian population were the cities of Peremishl’ and 
Jaroslav. It is revealed that in the Interbellum period the activity of the Ukrainian Pedagogical Society 
were particularly successful. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯНЬЯ, ЛЕМКОВЩИНЫ И 

ХОЛМЩИНЫ (1919 – 1939 ГГ.)

В статье исследуется состояние школьного образования украинцев на землях Надсянья, 
Лемковщины и Холмщины 1919 – 1939 гг. Установлено, что организация школьного образова-
ния Надсянья, Лемковщины и Холмщины основывалась на требованиях официальной образо-
вательной политики. В исследуемый период произошло ее структурное совершенствование. 
Образовательные потребности украинцев государство полностью не удовлетворяло. Община 
пыталась сохранить собственную культуру, воспитательные традиции, препятствуя ополяче-
нию молодежи. Усилиями культурно-просветительских обществ, греко-католической церкви раз-
вивались только учебные заведения частной формы собственности. Определено, что главными 
образовательными центрами украинского населения были города Перемышль и Ярослав. 
Выявлено, что в межвоенный период особенно успешно действовало Украинское педагогическое 
общество.

Ключевые слова: Украинское педагогическое общество, деятельность, Надсянье, Лемковщи-
на, Холмщина.

Лит. 26.

Постановка проблеми. Аналіз системи шкільництва на землях Надсяння, Лемків-
щини та Холмщини свідчить, що освітні потреби українців польська держава не задо-
вольняла повною мірою. Тому громада, щоб зберегти власну культуру, виховні традиції 
гуртувалась проти ополячення молоді. Навчальні заклади підтримувалися в основному 
зусиллями культурно-освітніх товариств та греко-католицької церкви. Розвиток україн-
ського національного шкільництва спирався на приватну громадську ініціативу. Однак, 
цілісне дослідження діяльності Українського педагогічного товариства (УПТ) на зем-
лях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919 – 1939 рр.) відсутнє. Частково заповнити 
наявні лакуни покликана дана праця.

Аналіз досліджень. Освітні процеси першої третини ХХ ст. у контексті розвитку 
громадсько-політичних та науково-культурних процесів розглянув дослідник Д. Гер-
цюк [2]. Окремі аспекти національного виховання молоді у міжвоєнний період пред-
ставлені у монографії Я. Яціва [18]. Характер і зміст правового регулювання шкільни-
цтва у Другій Речі Посполитій розглядає В. Яремчук [14]. Окремі сюжети діяльності 
україномовних шкіл на території східних воєводств Другої Речі Посполитої представ-
лені у роботах М. Галая [1]. 

Освітня політика Польщі на Надсянні, Лемківщині, Холмщині фрагментарно роз-
глянута в синтетичних працях Д. Стовбухи [10], М. Гона [3], Р. Кобильника [5]. Анти-
українська політика Польщі розглядається у працях Л. Ясінчука [15 – 17]. 

На особливу увагу заслуговують праці, предметом дослідження яких виступили 
суспільно-політичні та культурно-освітні процеси у Надсянні, Лемківщині та Холм-
щині. У «Лемківських календарях» упродовж 1994 – 2009 рр. побачили світ розвідки 
О. Костаревича [6], І. Щерби [13] та ін. З’явилося чимало наукових розвідок [11] і до-
сліджень [7; 8], присвячених Холмщині та Надсянню.
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Мета статті – розкрити особливості та основні напрямки діяльності УПТ на землях 
Надсяння, Лемківщини та Холмщини 1919 – 1939 рр.

Виклад основного матеріалу. У 1922 р., був скликаний перший загальний з’їзд 
членів Українського педагогічного товариства (УПТ). За участю лише 50 делегатів. Од-
нак він мав велике значення для Товариства та його функціонування, позаяк визначив 
напрями й цілі діяльності в нових умовах. 6 червня 1923 р. на черговому З’їзді ухва-
лено обидві зміни з одночасним доповненням статуту новим положенням, яке у разі 
затвердження шкільними властями, надало б можливість створення УПТ курсів «ви-
щої освіти». Новий статут зареєстровано, однак, лише в 1924 р., після обмеження про-
стору діяльності УПТ до чотирьох галицьких воєводств (Львівське, Станіславівське, 
Тернопільське і Краківське), а також відмові положенню про створення курсів «вищої 
освіти», при цьому ще й залишили товариству стару назву. Остаточно товариство пере-
йменували у 1926 р. і з цього часу повсюдно вживали назву «Рідна школа» [17, 2]. 

Однією з принципових цілей діяльності «Рідної школи» у 1920 – 1939 рр., було 
прагнення організації якнайбільшої кількості державних загальних шкіл з українським 
мовою навчання. 

Адміністрація постійно заважала діяльності «Рідної школи». Такою перешкодою 
була, напр., заборона зборів добровільних внесків на українські школи. Це стосувалося 
усіх публічних місць, навіть церкви. Для того, щоб усе-таки легально організовувати 
збори пожертвувань, потрібно було мати дозвіл від окремих воєвод. Однак й це не за-
вжди допомагало. Траплялися випадки, коли місцеві власті, особливо поліцейські орга-
ни, не визнавали згадані дозволи. 

Закривалися також школи, що співпрацювали з УПТ. У 1924 – 1925 н.р. адміністра-
тивні власті видали рішення про закриття 19 освітніх закладів «Рідної школи» (правда 
більшість з них функціонувала й надалі). Українське педагогічне товариство, незважаю-
чи на ці проблеми, постійно розширювало сферу діяльності. Безсумнівною перемогою 
УПТ було охоплення опікою дітей у дошкільному віці так званою організацією «збірних 
лекцій», а також створення шкіл, що довчали молодь у віці 14 – 18 років (після 1932).

Дошкільне виховання українських дітей було цілком компетенцією приватних за-
кладів, об’єднаних товариством «Рідна школа». Дошкільні заклади функціонували 
лише на теренах трьох воєводств Східної Галичини. Однак вони створювалися у від-
носно великих осередках міських українців, таких як Перемишль, Ярослав, Сянок, 
Хелм, Замость, Томашів, Криниця.

Розвиток дошкільних закладів «Рідної школи» був значним, особливо в другій дека-
ді існування Другої Речі Посполитої. У 1934 р. завдяки піклуванням, розпочатим Голо-
вним Відділом Товариства, опубліковано підручник для виховательок дитячих садоч-
ків [19].

Усі дошкільні заклади «Рідної школи», функціонували лише на просторі трьох воє-
водств Східної Галичини, зокрема, Перемишлі та Ярославі [23, 11].

У міжвоєнний період УПТ продовжувало діяльність у сфері приватних загальних 
закладів освіти, однак досягнення «Рідної школи» були значно скромнішими у порів-
нянні з дошкільними закладами. Склалося так з декількох причин. До основних на-
лежали дуже високі кошти на утримання шкіл, з якими не могло впоратися бідне сус-
пільство, приватні школи УПТ були занадто дорогими для пересічних громадян. Інша 
причина полягала у тому, що вчителі цих шкіл отримували значно меншу заробітну 
плату, ніж педагоги, працевлаштовані в державних закладах. Часом різниця становила 
майже половину державної ставки. Очевидно, це не заохочувало до роботи в шкільних 
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закладах УПТ [22]. Кільканадцять загальних шкіл «Рідної школи» були ліквідовані ад-
міністративною владою, найбільше таких було у 1923 – 1925 pp. – 19 загальних шкіл 
УПТ [20, 89]. Число учнів у загальних школах «Рідної школи» становило від 50 до 260, 
але найчастіше у них навчалися 160 – 200 дітей. Крім загальних перемиських, сяноць-
ких шкіл, подібну кількість дітей мали, наприклад, школи УПТ в Ярославі і Холмі, 
тобто в типових містах східних повітів [4, 8–9].

Товариство організовувало навчання на так званих «збірних лекціях». Цю форму 
навчання використовували у місцевостях, де з різних причин не можна було організу-
вати школи, наприклад, школа була за три і більше кілометрів від села. Особливо це 
стосувалося гірських територій.

Упродовж часу існування «Рідна школа» мала різну кількість пунктів навчання у 
такій формі: 1930 р. – 32 пункти; 1933 р. – 26 пунктів (1040 дітей); 1934 р. – 26 пунктів 
(1058 дітей); 1935 р. – 13 пунктів (118 учнів); 1937 p. – 18 пунктів [19, 170].

Частина з так званих «збірних лекцій» на практиці була типовими загальними шко-
лами. «Рідна школа» намагалася через їх організацію утримати деякі зі з закритих пунк-
тів навчання владою заклади.

 Українське педагогічне товариство організовувало професійні школи середнього 
рівня, чимало професійних курсів, що повчали молодь. Шкільна середня і професійна 
освіта майже цілком утримувалася «Рідною школою».

 Крім шкільної діяльності, УПТ було також організатором курсів для неграмотних, 
курсів українознавства, влаштовувало різноманітні лекції, концерти, дитячі забави, 
театральні огляди; утримувало власні оркестри, хори, театральні й танцювальні колек-
тиви, а також постійні й мандрівні бібліотеки. «Рідна школа» вела також видавничу 
діяльність: журнали «Вчитель», «Дзвінок» (для дітей), «Рідна школа». Видання остан-
нього започатковано 1926, однак через брак матеріальних ресурсів на низько тираж-
ний і збитковий пресовий орган, після шостого числа часопис припинив існування. 
Видання «Рідної школи» відновлено наприкінці 30-х рр. [15, 171].

УПТ видавало також шкільні підручники, книжки для дітей і молоді, допоміжні 
матеріали для навчання. У 1926 р. наприклад з’явилися чотири шкільні (12 тис. екз.) 
підручники ще п’ять були на стадії друку [21, 132].

У звіті про діяльність «Рідної школи» в Перемишлі подано також число і склад його 
членів. Так «Рідна школа» об’єднувала 394 особи, 340 чоловіків і 54 жінки. Соціальний 
склад членів був таким: «7 селян, 70 міщан, 50 ремісників, 23 підприємців, 14 свяще-
ників, 42 народних учителів, 52 професорів, 58 державних службовців, 46 приватних 
службовців, 10 адвокатів, 3 лікарі, 2 інженер, 7 зарібників і 10 інституцій» [12].

Дані за 1936 – 1937 н.р., оприлюднені на загальних зборах 21.10.1937 p., засвідчу-
ють ріст чисельності кружка «Рідної школи», зокрема в повіті, на що звертав увагу на 
попередніх зборах представник Головної управи «Рідної школи» у Львові. Загалом, у 
повіті кружок об’єднував 2.194 членів, однак дуже мало в них вели активну роботу. 
В самому Перемишлі членами «Рідної школи» були 269 осіб. З них – 56 професорів 
середніх шкіл, 16 народних учителів, 21 священик, 60 ремісників і підприємців, 20 
державних службовців, 24 приватні службовці, 10 судових службовців, 14 адвокатів, 6 
лікарів, 3 інженери-архітектори, 12 залізничників, 4 працівники пошти та ін. За непо-
вними даними кружок «Рідної школи» влаштував протягом року 285 імпрез, зокрема, 
45 театральних вистав, 27 концертів, 22 фестини, 47 заходів з нагоди Дня матері, 90 
дитячих ранків, 1 бал.

У наступному навчальному році (1934 – 1935) загальні видатки на школи дещо 
зменшилися – до 16.802,03 зл. «З того на початкову школу припадало в сумі 5.117,36 зл 
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(недобір 273,43 зл), на фахово-доповняючу школу – 11.684,69,92 зл 20». Слід додати, 
що, крім цих двох шкіл, Перемиський кружок «Рідної школи» фінансував учительку 
в народній школі в Халупках Медицьких, опікувався садочками по селах та гуртками 
«доросту при кружку».

Керівний склад залишався незмінним і на загальних зборах 18.10.1935 р. був пере-
обраний в такому складі: «д-р Микола Рибак – голова, проф. Іван Ґонтарський – заступ-
ник голови, емер, вчитель Дмитро Пеленський – секретар, дир. Олександр Рейнарович 
– скарбник; члени: проф. Марія Гривнакова, інж. Ольга Козакова, проф. Дмитро Ґре-
ґолинський; заступники членів: проф. Стефанія Лотоцька-Куник, емер.вчитель Денис 
Стельмах, емер.вчитель Євген Михаловський. Контрольна комісія – члени: Осип Яро-
шевич, Марко Михайло, інж. Антін Артемович; заступники членів: дир. Осип Стани-
мир, д-р Володимир Блюй».

 У своєму звіті на загальних зборах секретар Д. Пеленський звертав увагу на по-
ганий фінансовий стан кружка «Рідної школи», назвавши причиною цього апатію, що 
огорнула українське суспільство. На майже 600 записаних членів кружка, фактичних є 
всього 250, з яких 2254 вплачують щомісячно 1% від своїх доходів, а 25 сплачують тіль-
ки річну вкладку. За фінансовим звітом, загальний дохід становив 16.945,37 зл, «в тому: 
місячні відсоткові датки – 6.033,83 зл, членські внески – 84 зл, пожертви – 885,28 зл, 
осіння збірка – 746,81 зл, коляда – 2.177,68 зл, писанка – 839,60, фахово-доповнююча 
школа – 442,21 зл, школа ім. Шашкевича – 4.155,47 зл, різні вплати – 782,53. З загальної 
суми видатків 16.706,62 зл, на фахово-доповнюючу школу видано 7.646,61 зл, на шко-
лу ім. Шашкевича – 4.945,29 зл». Отже, шашкевичівка не потребувала дотацій кружка 
«Рідної школи», бо її доходи переважали над видатками. Та «мимо цього перемиський 
кружок був цього року заборгований на 7.370,31 зл, з того в «Українській Щадниці» 
на 5.259,10 зл, у страхуванні 1.529,08 зл, у платах учителів – 582,13 зл» [12, 162–163].

На загальних зборах 21.10.1937 р. обрано нову управу кружка «Рідної школи» в 
Перемишлі в такому складі: голова д-р Микола Рибак, члени: о.кан. Іван Качмар, дир. 
Євген Михаловський, п. Стефанія Куликова, проф. Іван Ґонтарський, дир. Олександр 
Рейнарович, дир. Дмитро Пеленський; заступники членів: Осип Сенечко, Володимир 
Нагайський і Володимир Кебуз. Членами Контрольної комісії стали: проф. Іван Околот, 
дир. Осип Станимир, інж. Антін Артемович; заступниками: д-р Роман Несторович і мгр 
Степан Навроцький [12].

 У 1937 – 1938 н.р. створений повітовий союз кружків «Рідної школи» в Перемишлі 
«нараховував 48 кружків і 2.253 члени. Протягом того року їх заходами організовано 25 
концертів, 28 фестинів, 35 забав, 150 вистав для дітей і 32 для дорослих. У 59 садках 
на початку було 2.114 дітей, при кінці – 1.809, а у Стібні – 34 дитини». Активну орга-
нізаційно-виховну діяльність проводили кружки в селах: Болестрашичі, Валява, Вовче, 
Іскань, Дрогоїв, Мацьковичі, Нижанковичі, Рожубовичі, Стібно, Халупки Медицькі. 
«До найслабших належали: Барич, Биків, Боратичі, Вірко, Вірочко, Коритники, Накло, 
Сільний Склад, Сянок, Кросно. До основних причин слабкої діяльності належали: бай-
дужість громади, застарілі громадсько-політичні погляди селян і брак ідейних та енер-
гійних діячів на місцях» [12, 193].

На початку 1939 р. «Рідна школа» мала: 80 хорів (2148 членів), 10 оркестрів (133 
музикантів) і бібліотеки (79207 книжок). У лекціях й рефератах створених і проведе-
них за ініціативою Товариства, в 1938 році – взяли участь 24524 слухачів.

Подібно, як інші товариства (напр. Просвіта), «Рідна школа» щорічно проводила 
Свято «Рідної школи». Таким чином, вони не тільки популяризували діяльність Това-
риства, але й збирали пожертвування на користь УПТ.
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Український національний освітній рух був представлений численною кількістю 
діячів та ентузіастів, які працювали на просвітницькі ниві. Одним з них був учасник 
визвольних змагань катехит Петро Голинський. Він був організатором низки заходів, 
пов’язаних з духовним життям молоді (наприклад, святкування патрона гімназії свя-
щеномученика Йосафата Кунцевича), куратором «Марійської Дружини» та ін. В пере-
миській гімназії з його участі відзначали ювілейні дати письменників (Івана Франка, 
Юрія Федьковича, Ольги Кобилянської), 100-ліття роковин публікації «Енеїди» Івана 
Котляревського. 

Щорічно Перемиська гім назія проводила в березні концерти на честь Тараса Шев-
ченка, на які запрошувалися громадські діячі міста та духовні особи на чолі з владикою 
Йосафатом Коциловським. Стало традицією влаштовувати в гімназії фізкультурно-во-
кальні ви ступи під керівництвом Є. Бачинського, на початку травня – День Матері, а в 
бурсах, крім цього, відзначали свято Першого листопада, річницю боїв під Крутами. 

Особливою у Перемишлі була роль товариство «Рідної школи». Під опікою товари-
ства перебували тут всі українські приватні школи міста і повіти, а передовим, школа 
ім. Шашкевича, як одинока вище зорганізована (семи-класна) народна школа в повіті. 
В 1925 – 1926 н.р. тут навчали 444 дитини. Поруч з нею також фахово-доповнююча 
школа, що містилася в цьому самому будинку, відбуваючи свої заняття в другій полови-
ні дня (98 учнів). Крім цього, товариство оплачував одного вчителя у школі Братства св. 
о.Миколая (138 дітей), учителя у школі в Халупках Медицьких (24 учні) та й удержував 
курс неграмотних і збірні лекції (неорганізованої школи) в Бахові (32 дітей). Головою 
кружка «Рідної школи» був д-р Степан Дмоховський, заступником – Теодор Соман, се-
кретарем – проф. Степан Бобеляк, скарбником – Михайло Марко, господарем – о. Ми-
хайло Комарницький [9, 50].

Висновки. Виявлено, що найбільш потужною з боку національних громадських ор-
ганізацій і партій була підтримка української школи в Надсянні. Натомість на Холмщи-
ні українські товариства були нечисельними і розрізненими, а в Лемківщині перешкоди 
національному шкільництву чинили, окрім поляків, ще й місцеві москвофіли. У дослі-
джуваний період, особливо значимою була роль Українського педагогічного товариства. 
За його сприяння діяли заклади освіти різного рівня, а також організовувалося навчання 
на «збірних лекціях». «Рідна школа» забезпечувала освітою понад половину української 
молоді, що навчалася у середніх школах з українською мовою навчання. Засвідчено, що 
активізація роботи товариства «Рідна школа» сприяла створенню нових художніх ко-
лективів, проведенню національних культурно-мистецьких акцій. Традиційними стали 
такі форми освітньої роботи: культурно-гімнастичні виступи, концерти, святкування 
Дня матері, Першого листопада, річниці битви під Крутами, спортивні змагання та ін. 
Важливе значення для підвищення рівня освіченості українців мала видавнича робота 
«Рідної школи», що концентрувалася у журналах «Вчитель», «Дзвінок», «Рідна школа», 
а також на виданні й поширенні підручників, книжок для дітей та молоді. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ

У статті проаналізовано роль інтерактивних технологій у професійній підготовці майбут-
ніх учителів трудового навчання і технології. Наведено визначення понять «інновація», «освіт-
ня інновація», «інноваційні технології». Доведено, що одним із ефективних шляхів формування 
всебічно розвиненої людини-фахівця є реалізація інтерактивних технологій навчання. Наведено 
характеристики інтерактивних технологій та вказано на шляхи їх ефективного застосування у 
професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання і технологій.

Ключові слова: майбутній вчитель трудового навчання та технологій, освітні інновації, ін-
новаційна діяльність, інтерактивні технології.
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The article analyzes the role of interactive technologies in the training of future teachers of labor training 
and technology. The defi nitions of «innovation», «Educational Innovation», «Innovative Technology» are 
provided, and based on that stated educational innovation technologies – a set of tools and methods that 
facilitate the implementation of certain innovations aimed at increasing effi ciency and improving the educa-
tional process, development individual students and teachers, the management of the education system and 
its interaction with other sectors of the economy. It is proved that one of the effective ways of forming a fully 
developed human specialist is the realization of interactive learning technologies as special forms of teach-
ing and learning activity that aims to provide a comfortable learning environment in which every member of 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

И ТЕХНОЛОГИИ

В статье проанализирована роль интерактивных технологий в профессиональной подго-
товке будущих учителей трудового обучения и технологии. Приведены определения понятий 
«инновация», «образовательная инновация», «инновационные технологии». Доказано, что одним 
из эффективных путей формирования всесторонне развитого человека-специалиста является 
реализация интерактивных технологий обучения. Приведены характеристики интерактивных 
технологий и указано на пути их эффективного применения в профессиональной подготовке бу-
дущего учителя трудового обучения и технологий.

Ключевые слова: будущий учитель трудового обучения и технологий, образовательные инно-
вации, инновационная деятельность, интерактивные технологии.

Лит. 7.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток будь-якої країни світу, її місце та значення 
в глобальній світовій системі значною мірою зумовлюється тими новаціями, які здатні 
згенерувати її громадяни. Тому двадцять перше століття, по праву, розглядається як сто-
ліття інновацій. У зв’язку з цим перед системою освіти всіх без винятку країн світу, в 
тому числі й України, стоїть завдання створити умови для підготовки фахівців, які будуть 
здатні здійснювати нові відкриття та винаходи в різних галузях науки і техніки, що сприя-
тиме прискоренню розвитку високотехнологічних галузей виробництва та дозволить під-
тримувати високий темп розвитку національної економіки.

Важливість і нагальна необхідність вирішення цих завдань примушує педагогів, на-
уковців та освіту загалом шукати сучасні, більш інноваційні та ефективніші підходи до 
підготовки сучасних фахівців. Особливо гостро ця проблема постає в системі вищої шко-
ли. Так, В. Г. Кремень [6, 41] зазначає, що для того, аби успішно виконувати свої освіт-
ні функції у сучасних умовах, вищі навчальні заклади повинні бути здатними швидко і 
ефективно реагувати на зміну потреб в освіті та професійній підготовці, адаптуватися в 
умовах ландшафту освіти, який швидко змінюється, освоювати більш гнучкі форми своєї 
організації і способи функціонування.

Реалізація цього процесу нелегка, адже він вимагає пошуку і втілення нових форм 
організації та функціонування вищих навчальних закладів, підвищення їх інституційної 
гнучкості, посилення адаптивного потенціалу навчальних програм, методів викладання, 
поглиблення наукової складової в навчальному процесі. Відповідно, це обумовлює відхід 
від традиційних методів навчання і перехід до інноваційних методик, які передбачають 
трансформацію навчального процесу у напрямі індивідуалізації освітньої взаємодії, фор-
мування творчого мислення і збільшення самостійної роботи учнів і студентів [4].

Особливо гостро це завдання постає перед вищими педагогічними навчальними 
закладами, адже саме від педагогів залежить ефективність впровадження та реалізації 
освітніх та педагогічних інновацій. І саме вчитель повинен стати одним із головних 
суб’єктів педагогічної інноватики. Він повинен не тільки добре орієнтуватися в сучас-
них освітніх і педагогічних інноваціях, але застосовувати їх у професійній діяльності, а 
також бути готовим до пошуку та розробки нових інноваційних технологій викладання 
навчального предмету.

Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що хоча проблемі впровадження інновацій 
в освітній процес приділяли увагу такі відомі науковці, як К. О. Баханов, В. П. Беспалько, 
М. В. Кларін, В. Я. Ляудіс, Л. С. Подимова, О. І. Пометун, Г. К. Селевко, B. О. Сластьонін, 
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С. О. Сисоєва, Н. Р. Юсуфбекова та багато інших, проте динамізм притаманний цій про-
блемі зумовлює її актуальність і сьогодні.

Так, залишаються не повною мірою розкритими питання, пов’язані із дослідженням 
різних аспектів застосування інноваційного навчання у вищій педагогічній школі, зокре-
ма в процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технології, що, своєю 
чергою, призводить до того, що багато учителів трудового навчання і технології відчува-
ють труднощі у здійсненні самостійного інноваційного пошуку та у впровадженні педа-
гогічних і освітніх інновацій в професійну діяльність.

Мета статті полягає в аналізі інноваційних підходів до реалізації освітньої діяльності 
у вищих педагогічних навчальних закладах у процесі підготовки майбутніх учителів тру-
дового навчання і технології.

Виклад основного матеріалу. Базовим поняттям інноваційної освіти є поняття «ін-
новація». Названий термін у систему наукових понять вперше увів відомий економіст 
Йозеф Алоїз Шумпетер. Поняття «інновація» він обґрунтовував з економічної точки зору, 
розуміючи під ним нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та управ-
ління, засноване на використанні останніх досягнень науки і передового досвіду. 

Водночас В. Г. Кремень [6, 19–20], зазначає: все, що може удосконалити якість життя 
і процес розвитку людства є інновацією.

Виходячи з поглядів В. Г. Кременя на зміст поняття «інновація», вважаємо, що, з педа-
гогічної точки зору, інновація повинна представляти нові розробки (ідеї, підходи, методи 
та технології), спрямовані на підвищення ефективності та удосконалення педагогічного 
процесу, розвиток особистості учнів, студентів та педагогів, управління системою освіти 
та взаємодії її з іншими галузями народного господарства.

Підходи сучасних дослідників до визначення поняття «освітні інновації» хоча і різнять-
ся, проте більшість із них все ж таки сходиться на думці, що це новостворені чи вдоскона-
лені технології навчання, виховання та управління, які охоплюють різноманітні соціальні, 
соціально-політичні, культурологічні, національні, психолого-педагогічні та інші аспекти і 
при цьому істотно змінюють та удосконалюють структуру і якість освітнього процесу [1].

Загалом, під поняттям інноваційні технології можна розуміти сукупність засобів і 
методів, що сприяють реалізації певного нововведення у практичній площині. Відповід-
но під поняттям освітні інноваційні технології ми можемо розуміти сукупність засобів і 
методів, що сприяють реалізації певних нововведень, які спрямовані на підвищення ефек-
тивності та удосконалення педагогічного процесу, розвиток особистості учнів, студентів 
та педагогів, управління системою освіти та взаємодії її з іншими галузями народного 
господарства.

Однією з визначальних ознак сучасних інноваційних технологій в освітній сфері є 
їх націленість на формування загальної стратегії розвитку єдиного освітнього простору. 
Тому освітні інноваційні технології повинні знаходити свою реалізацію на міждержав-
ному, всеукраїнському та регіональному рівнях, або хоча б на рівні навчального закладу. 
Водночас невід’ємною складовою сучасних освітніх інноваційних технологій є іннова-
ційні педагогічні технології, що є інноваціями в системному методі створення, застосу-
вання і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань. Тобто педагогічні інно-
вації можна розглядати як процес створення, поширення та використання нових (іннова-
ційних) засобів і методів для розв’язання педагогічних проблем, і відрізняються вони від 
освітніх інновацій лише рівнем узагальнення і поширення інноваційного досвіду.

Сьогодні в системі вищої педагогічної освіти певного поширення набули інноваційні 
технології, націлені на реалізацію особистісно зорієнтованого та розвивального навчання 
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і виховання, рівневої диференціації навчання, використання інформаційно-комунікацій-
них, ігрових, інтерактивних технологій, проблемного навчання, технологій формування 
та розвитку творчої особистості, а також здоров’язберігаючі технології навчання.

Проте їхня реалізація залишається значною мірою на незадовільному рівні, що про-
являється в домінуючій ролі традиційних підходів над інноваційними в системі профе-
сійної підготовки як учителів загалом, так і майбутніх учителів технологій зокрема, що 
негативно впливає на ефективність навчального процесу. Адже сьогодні уже не секрет, 
що кожна людина має свій унікальний стиль і темп навчання, праці і мислення і оцю осо-
бливість кожної людини, яку зазвичай неналежно реалізує традиційно-академічний стиль 
навчання, повинні повною мірою реалізовувати як освітні, так і педагогічні інноваційні 
технології. Так, як зазначають у своїй праці Гордон Драйден та Джаннет Вос [2, 445], до-
слідження Говарда Гарднера, подружжя Даннів, Барбари Прешінг виявили, що більшість 
слабких учнів відстає в навчанні через те, що школа опирається всього на два із щонай-
менше семи відомих стилів навчання. 

Тому сьогодні освітні та педагогічні інновації в системі вищої педагогічної освіти, 
щоб відповідати запитам і потребам сучасного суспільства, повинні забезпечувати: гар-
монійний розвиток особистості, в тому числі і творчий, що передбачає формування впев-
неності у власних силах, мотивації, прищеплення навичок міжособистісної взаємодії та 
спілкування; формування життєво і професійно вважливих навичок, тобто вміння керува-
ти собою, учнями, навчально-виховним процесом, творчо розв’язувати наявні проблеми, 
планувати власну професійну діяльність та кар’єру і при потребі перебудовувати її, за-
лагоджувати та унеможливлювати конфліктні ситуації, орієнтуватися в економіці, сучас-
них виробничих і комп’ютерних технологіях, суспільних процесах; формування вміння 
навчатися, аналізувати і критично мислити; забезпечувати міждисциплінарний характер.

Одним із ефективних шляхів втілення цих умов в навчальний процес, на наш погляд, 
є реалізація інтерактивних технологій навчання, які можна розглядати як спеціальну фор-
му організації навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті забезпечити комфортні 
умови навчання, за яких кожен учасник навчально-виховного процесу відчуватиме свою 
успішність й інтелектуальну спроможність та передбачає як індивідуалізацію участі кож-
ного окремо взятого індивіда в колективній навчальній діяльності, так і активну взаємо-
дію усіх учасників навчального процесу. 

Хоча термін «інтерактивна технологія» є відносно новим (його у 1975 році запро-
вадив у наукову термінологію німецький дослідник Ганс Фріц [7, 127]), за своєю суттю 
інтерактивні технології є уже не такими й новими. Перші згадки про них в навчально-
виховному процесі ми можемо зустріти ще у 20-х роках минулого століття. Так, А. Рівін 
у 1918 році використовував ці технології у навчанні, за рахунок чого учні за один рік 
успішно проходили програму трьох – чотирьох років навчання [3, 71].

Розробку елементів інтерактивного навчання можна також знайти і в працях вчите-
лів-новаторів В. Сухомлинського, В. Шаталова, Є. Ільїна, Ш. Амонашвілі. На даний час 
в Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання, розроблена 
О. Пометун [5].

Наприкінці ХХ століття інтерактивні технології набули значного поширення в теорії 
та практиці американської системи освіти. Дослідження, проведені у 80 роках ХХ сто-
ліття у штаті Меріленд Національним тренінговим центром, засвідчило, що інтерактивні 
технології навчання дозволяють різко підвищити відсоток засвоєного матеріалу за раху-
нок взаємозумовленого впливу як на свідомість, так і на почуття суб’єктів навчального 
процесу [3, 71].
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Основу інтерактивного навчання становить активізація творчої та пізнавальної діяль-
ності учнів (студентів) шляхом індивідуалізації діяльності та активної міжособистісної 
взаємодії усіх учасників навчального процесу з метою розв’язання спільної проблеми і 
проявляється воно в таких основних типах стратегій міжособистісної взаємодії суб’єктів 
навчального процесу як: кооперація, що проявляється в об’єднанні певної сукупності 
(групи) суб’єктів навчального процесу з метою об’єднання зусиль для вирішення наяв-
них задач; співробітництво, що передбачає спільну діяльність усіх суб’єктів навчального 
процесу для досягнення загальних цілей; індивідуалізація та конкуренція, яка передбачає 
індивідуальну роботу кожного окремо взятого суб’єкта навчального процесу з елемента-
ми змагання та конкуренції між ними.

Зарубіжний досвід реалізації кооперативного, співробітницького й індивідуального та 
конкурентного навчання свідчить, що технологія співробітництва є більш продуктивною 
порівняно з іншими підходами, оскільки забезпечує вищі досягнення продуктивності 
праці, відчуття взаємопідтримки і виручки, розвиток соціальної компетентності та само-
поваги, тим самим сприяючи інтенсифікації та оптимізації навчального процесу.

При цьому сам навчальний процес повинен відбуватися за умов рівності та постій-
ної активної взаємодії усіх суб’єктів навчального процесу й передбачати моделювання 
у процесі навчання реальних професійно-життєвих ситуацій і завдань, які передбачають 
спільне їх вирішення на основі професійно значущого для майбутнього вчителя трудово-
го навчання і технології аналізу відповідної педагогічної проблемної ситуації.

Відповідно до цього, основною метою і завданнями реалізації інтерактивних техно-
логій в системі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і техноло-
гії у вищих педагогічних навчальних закладах є розширення пізнавальних можливостей 
майбутніх педагогів, зокрема у здобутті, систематизації, аналізі та застосуванні різнома-
нітної інформації, отриманої з різних джерел; розширення можливостей для перенесення 
наявних знань, умінь, навичок та способів діяльності у різні нетипові ситуації, а також, в 
урочну та позаурочну діяльність з учнями; формування глибокої внутрішньої мотивації 
до творчої та інноваційної діяльності у подальшій педагогічній діяльності в якості учите-
ля трудового навчання і технології.

Проте, як зазначає О. Пометун [5, 16–19], інтерактивні технології не позбавлені і 
певних недоліків. Зокрема, на засвоєння навіть незначного обсягу інформації необхідно 
затратити достатньо багато часу; кожна інтерактивна технологія потребує попереднього 
розгляду і навчання студентів процедурі. Педагог має менший контроль над обсягом і 
глибиною засвоєння студентами навчального матеріалу.

Тому, щоб зменшити негативний вплив наявних в інтерактивних технологіях недо-
ліків на педагогічний процес, викладачу необхідно попередньо глибоко вивчити і проду-
мати спосіб систематизації та подачі як основного, так і допоміжного навчального матері-
алу, старанно продумати, спланувати і розробити структуру заняття, визначити ролі всіх 
учасників навчального процесу, чітко визначитися із критеріями оцінки роботи студентів 
і ефективності заняття загалом, передбачити різноманітні методи для підтримання уваги 
та необхідного рівня дисципліни.

Все вищезазначене дає можливість зробити висновки, що інноваційні процеси, які 
поєднують створення, освоєння і застосування педагогічних нововведень, здатні значно 
прискорити процеси оновлення як всієї системи освіти загалом, так і професійної підго-
товки майбутніх учителів трудового навчання і технології, що змінює контекст вимог до 
особистості педагога, його фахової підготовки та професійної діяльності. Відповідно до 
цього, сучасний етап удосконалення підготовки майбутніх учителів трудового навчання 
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та технології до застосування інноваційних технологій навчання насамперед полягає в 
тому, щоб знайти оптимальні шляхи та визначити механізми формування у студентів пе-
дагогічної спрямованості, творчого і самостійного мислення, готовності до сприйняття та 
реалізації в подальшій професійній діяльності педагогічних інновацій. 

Таким чином, інноваційна діяльність вищих педагогічних навчальних закладів пови-
нна бути спрямована на створення належних інноваційних умов для підвищення ефек-
тивності та удосконалення педагогічного процесу, який повинен бути спрямований на 
гармонійний розвиток та саморозвиток особистості студентів та педагогів, безперервне 
вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; проведення сис-
теми методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей студентів та 
педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні 
та поширенні; залучення педагогів до науково-дослідницької та експериментальної ді-
яльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 
Одними із ефективних засобів реалізації цих завдань у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання і технології, безумовно, є інтерактивні технології 
навчання, використання яких у навчально-виховному процесі сприяє активізації їх твор-
чої та пізнавальної діяльності.
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СПЕЦКУРС «БОЙОВІ МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ» У СИСТЕМІ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті розглядаються актуальні питання військово-патріотичного виховання учнівської 
молоді та її підготовки до захисту Батьківщини. Автор звертає увагу на недостатню дієвість 
традиційних форм і засобів шкільного військово-патріотичного виховання та наводить низку 
власних пропозицій щодо підвищення рівня військово-патріотичної вихованості старшокласни-
ків. Подається характеристика та зміст спецкурсу «Бойові мистецтва України».

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, готовність до захисту Вітчизни, допри-
зовна підготовка, «Захист Вітчизни», «Бойові мистецтва України», старшокласники, учнівська 
молодь.
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COMBAT HOPAK AS A TOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORT IN THE SYSTEM OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION

The article considers topical issues of military-patriotic education of study youths and prepare to 
defend the Fatherland. The author draws attention to the lack of effectiveness of traditional forms and 
means of school military-patriotic education and acute relevance in society, the problems of the defense 
strategy, which partially solve education, since the task of professionalizing of the army cannot be solved 
without an educated, patriotic confi gured of a young man, who ready to defend the Fatherland. A number 
of its own proposals to improve the level of military-patriotic education of senior pupils is served. Char-
acteristics and content of the course «Martial arts of Ukraine» are served. The aim of the course is 
defi ned by the tasks applied physical training in the framework of military-patriotic education of youth: to 
provide opportunities for students to learn the peculiarities of its own body and its physical development; 
to lay the foundations of a healthy lifestyle; to acquaint high school students with the methods and funds 
of physical culture as the main ways of physical self-improvement; to form them practical skills regarding 
the self-organization of systematic physical training, rehabilitation and correction own health. It is 
also important to form a stable motivation of pupils, the need and skills of physical self-improvement 
according to the best military cossack traditions of our people, ability to organize active and safe leisure 
and recreation, to provide fi rst help, etc.

Key words: military-patriotic education, readiness to defend the Fatherland, pre-conscription 
training, «The Defense Of The Fatherland», «Martial arts of Ukraine», high school students, students’ 
youth.
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СПЕЦКУРС «БОЕВЫЕ ИСКУССТВА УКРАИНЫ» В СИСТЕМЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы военно-патриотического воспитания уча-
щейся молодежи и ее подготовки к защите Родины. Автор обращает внимание на недостаточ-
ную действенность традиционных форм и средств школьного военно-патриотического воспи-
тания и приводит ряд собственных предложений по повышению уровня военно-патриотической 
воспитанности старшеклассников. Дается характеристика и содержание спецкурса «Боевые 
искусства Украины».

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, готовность к защите Отечества, 
допризывной подготовки, «Защита Отечества», «Боевые искусства Украины», старшеклассни-
ки, учащаяся молодежь.

Лит. 12.

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві та системі освіти 
актуалізуються питання патріотичного і його складової – військово-патріотичного ви-
ховання української молоді, причинами чого є відсутність обґрунтування національної 
ідеї, державно зорієнтованої моделі патріотизму, повільний перехід від авторитарного 
стилю виховання до демократичного, особистісно зорієнтованого.

Очевидною сьогодні є гостра актуальність у суспільстві проблеми оборонної стра-
тегії, яку частково може вирішити освіта, оскільки завдання професіоналізації армії не-
можливо вирішувати без освіченої, патріотично налаштованої молодої людини, готової 
до захисту Батьківщини.

Аналіз досліджень. Проблема військово-патріотичного виховання молодих лю-
дей складна, багатогранна і водночас – одна з найменш опрацьованих і найбільш ак-
туальних як для системи української освіти, так і для держави в цілому. Вирішенню її 
різноманітних аспектів на засадах народної педагогіки та наукового психолого-педа-
гогічного знання приділено значну увагу у працях класиків вітчизняної педагогіки та 
науковців сьогодення: В. Базилевича, М. Баки, І. Беха, О. Вишневського, М. Зубалія, 
В. Івашковського, В. Каюкова, О. Кириченка, В. Коржа, М. Поночового, М. Томчука та 
багатьох інших. 

Мета статті. Метою нашої розвідки є пошуки можливих шляхів удосконалення 
військово-патріотичного виховання старшокласників і їхньої підготовки до виконання 
одного із найвагоміших патріотичних обов’язків – захисту Батьківщини на прикладі 
спецкурсу «Бойові мистецтва України».

Виклад основного матеріалу. Військово-патріотичне виховання – це складова патрі-
отичного виховання, в процесі якого формується інтелектуальна, морально-психологічна 
і фізична готовність молоді до захисту Вітчизни. В Україні його здійснення покладається 
передусім на навчальні заклади, де реалізація цілей і завдань військово-патріотичного ви-
ховання відбувається відповідно до визначених нормативних актів в галузі освіти, а також 
передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти: «Кон-
цепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», «Концепції 
Державної програми військово-патріотичного виховання громадян України на період до 
2015 року», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді». 

Традиційно важливе місце у процесі військово-патріотичного виховання в україн-
ських школах посідає шкільна допризовна підготовка та вивчення старшокласниками 
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курсу «Захист вітчизни». Програмою предмету «Захист Вітчизни» передбачено загаль-
новійськову, вогневу, тактичну, стройову, прикладну фізичну, військово-медичну під-
готовку та підготовку з військової топографії і основ цивільного захисту. Їх основними 
завданнями є засвоєння основ військової справи, цивільної оборони і медико-санітарної 
підготовки, набуття практичних знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому во-
їнові. Вся робота з військово-патріотичного виховання спрямована на формування у 
молодої людини позитивної мотивації до виконання патріотичного обов’язку – захисту 
України.

Мусимо проте констатувати, що вирішення цих завдань відбувається, на жаль, 
вкрай неефективно. З’ясовано, що стан військово-патріотичного виховання як до-
призовної підготовки юнаків на сьогодні не задовольняє армію і суспільство з точки 
зору формування громадянина-патріота. В умовах сучасності недостатньо надати 
юнакові уявлення про Збройні Сили України, їх призначення та структуру, підго-
тувати фізично, озброїти необхідним обсягом воєнно-технічних знань, – на перше 
місце має вийти засвоєння моральних та історичних цінностей української нації. 
Це пов’язано із формуванням світоглядно-ментального рівня вихованця, усвідом-
ленням історичності нашої державності, здобутків українського народу, що може 
бути досягнуто шляхом інтенсивного використання досвіду народної (козацької) 
педагогіки. 

З метою досягнення належного рівня військово-патріотичної вихованості учнів-
ської молоді в процесі вивчення предмета «Захист Вітчизни» нами запропоновано 
упровадження до шкільної допризовної підготовки спецкурсу «Бойові мистецтва Укра-
їни», зміст якого передбачає постійне звернення до світоглядно-ментальних настанов 
українців, що лежать в основі воїнської (бойової) культури нашого народу.

При відборі навчального матеріалу спецкурсу для підвищення рівня психофізичної 
готовності учнів до захисту Батьківщини ми обрали такі принципи: державну спря-
мованість; науковість; пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повагу до 
конституційних прав та свобод людини і громадянина; взаємозв’язок і узгодженість, 
етнопедагогічний підхід до змісту, форм і методів допризовної підготовки та освітньо-
виховної роботи; природовідповідність; народність; культуровідповідність.

Мета спецкурсу визначена завданнями прикладної фізичної підготовки в межах вій-
ськово-патріотичного виховання молоді: забезпечити учням можливість вивчити осо-
бливості власного організму та його фізичного розвитку; закласти основи здорового 
способу життя; ознайомити старшокласників із методами і засобами фізичної культури 
як основного способу фізичного самовдосконалення; сформувати у них практичні на-
вички щодо самоорганізації систематичних занять фізичною культурою, реабілітації і 
корекції власного здоров’я. Важливо також сформувати в школярів стійку мотивацію, 
потребу і вміння фізичного самовдосконалення з урахуванням кращих військово-ко-
зацьких традицій нашого народу, уміння організовувати активне і безпечне дозвілля та 
відпочинок, надавати першу допомогу тощо.

З метою оптимального поєднання у навчально-виховному процесі військово-патрі-
отичного і фізичного виховання, досягнення їх ефективності ми впроваджували роз-
роблений нами спецкурс «Бойові мистецтва України», зміст якого передбачає постійне 
звернення до світоглядно-ментальних настанов українців, що лежать в основі воїнської 
(бойової) культури нашого народу. Основний навчальний зміст спецкурсу розкриваєть-
ся під час лекційних занять, уроків-дискусій, інтегрованих занять в поєднанні теоре-
тичного і практичного матеріалу. Вибір методів навчання (пояснювально-ілюстратив-
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них, репродуктивних, проблемних, частково-пошукових, дослідницьких) здійснювався 
з урахуванням специфіки спецкурсу.

Упровадження спецкурсу повинне було підтвердити за критерієм психофізичної 
готовності молоді до захисту Вітчизни гіпотезу нашого дослідження, згідно з якою су-
часне військово-патріотичне виховання старшокласників є ефективним, якщо в єдності 
освітньо-виховних традицій та інновацій до системи допризовної підготовки інтегро-
вано відтворену в ході дослідження етнопедагогічну модель військово-патріотичного 
виховання засобами фізичної культури і спорту.

Основні завдання розробленого нами спецкурсу «Бойові мистецтва України» поля-
гають у психофізичній, інтелектуальній підготовці молоді до захисту Вітчизни. Водно-
час враховано і специфічні завдання, пов’язані з реалізацією змістових цілей валеоло-
гічного, культурологічного, історичного напрямів виховання.

Практична реалізація цих завдань корелюється з вибором комплексу дидактичних 
принципів як основних вихідних положень теорії навчання і виховання [11, 258–264]. 
Принципи військово-патріотичного виховання молоді ми визначили як теоретико-ме-
тодологічну основу структурно-змістової моделі цього напряму виховання засобами 
фізичної культури і спорту на засадах етнопедагогіки.

Слід пам’ятати, що військово-патріотичне виховання, як і допризовна підготовка, не 
здійснюється в межах однієї дисципліни, а охоплює увесь навчально-виховний процес 
у загальноосвітній школі. Саме тому для реалізації мети і завдань військово-патріотич-
ного виховання засобами фізичної культури і спорту на засадах етнопедагогіки нами 
розроблено інтегративний спецкурс «Бойові мистецтва України», який апробовано в 
межах курсу допризовної підготовки старшокласників. 

Варто враховувати і те, що вихованці контрольної групи (як і експериментальної) 
мали можливість самостійно опрацьовувати навчальні розробки допризовної підготов-
ки, використовуючи, зокрема, і засоби фізичної культури і спорту на засадах народ-
ної (козацької, воїнської, бойової) педагогіки, оскільки для самостійної (дистанційної) 
освіти у процесі допризовної підготовки є можливість використання Інтернет-ресурсів 
[5, 165–167].

Програма спецкурсу розроблена на основі методичних рекомендацій О. Кири-
ченка щодо варіативної складової підготовки старшокласників до захисту Вітчизни 
та спецкурсу для юнаків «Прикладна фізично-патріотична підготовка» [5], а також 
монографій Т. Каляндрука «Таємниці бойових мистецтв України» [4], О. Мандзя-
ка «Славянские воинские искусства: От культа Земли к воинскому поединку» [8], 
навчально-методичних посібників В. Пилата «Бойовий гопак» [9], В. Завацького, 
А. Цьося, О. Бичука, Л. Пономаренка «Козацькі забави» [7], О. Кириченка «Козацька 
педагогіка» [6], М. Баки, В. Коржа «Фізичне і військово-патріотичне виховання моло-
ді: навчально-методичний посібник для викладання фізичної і допризовної підготов-
ки учнів і студентів» [1].

Програма розрахована на 34 год.; для вивчення тем 1-го розділу програми відведено 
20 год. (по 10 год. у 10-му і 11-му класах); для тем 2-го розділу – 14 год. (по 7 год. у 10-
му і 11-му класах). 

Метою програми є воїнське, патріотичне виховання молоді; створення мотивації 
для фізичного і духовного самовдосконалення старшокласників загальноосвітніх на-
вчальних закладів, прийняття ними отриманих знань і умінь як особистих цінностей. 
У цілому, засвоєння матеріалу спецкурсу сприяє формуванню у старшокласників пси-
хофізичної готовності до захисту Вітчизни.
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Основними завданнями курсу є: формування індивідуальної психологічної та фізич-
ної готовності учнів до захисту Батьківщини; військово-патріотичне виховання молоді; 
військово-лицарська підготовка; ознайомлення школярів зі світоглядно-ментальною 
основою українських бойових мистецтв; вивчення та оволодіння технікою українських 
бойових мистецтв і козацької боротьби «Бойовий гопак».

Реалізація програми спецкурсу повинна забезпечити: навчання та військово-лицар-
ське, національно-патріотичне виховання молоді, спрямоване на зміцнення її особистої 
фізичної загартованості на основі традицій українського козацтва; розвивальний ха-
рактер і прикладну спрямованість військово-патріотичного навчання і виховання; від-
родження духовних, культурних, організаційних та історичних традицій українського 
народу в процесі підготовки до захисту Вітчизни.

Учень повинен знати: основні якості, притаманні захисникові Вітчизни; світогляд-
но-ментальні основи українських бойових мистецтв; основні елементи техніки укра-
їнської козацької боротьби «Бойовий гопак»; особливості українських військово-ко-
зацьких традицій; шляхи утвердження військово-патріотичних цінностей українського 
козацтва.

Учень повинен уміти: мати натренованість у виконанні основних елементів ко-
зацької боротьби «Бойовий гопак»; формувати та розвивати власну психологічну та 
практичну готовність впроваджувати військово-козацькі традиції до особистого життя; 
підвищувати власну фізичну загартованість до захисту Вітчизни; захищати інтереси 
України та постійно забезпечувати її національну безпеку на всіх рівнях. 

Перший розділ спецкурсу передбачає проведення 20 занять, теми яких розкривають 
світоглядно-ментальні особливості воїнської культури України. На першому занятті, 
організаційному, вчитель-інструктор знайомить учнів із метою і завданнями спецкурсу, 
його змістом, визначає значення спецкурсу у загальноосвітній та спеціальній (предмет-
ній) підготовці школярів. Особливу увагу слід звернути на актуальність міжпредметних 
зв’язків у процесі вивчення бойових мистецтв України, а саме: зв’язок з історією Укра-
їни, українознавством, філософією, фольклором (усною, музично-пісенною, хореогра-
фічною творчістю), українською літературою, мистецтвом (зокрема живописом: твори 
А. Базилевича, С. Бойка, А. Герасімова, М. Дем’яна, І. Їжакевича, Е. Кубріка, І. Рєпіна, 
К. Ткаченка та інших).

Тема другого заняття передбачає знайомство учнів з особливостями народного 
світогляду та ментальності, національним характером українців. Ця тема є особливо 
важливою у програмі спецкурсу, оскільки саме світоглядно-ментальні настанови та 
риси національного характеру нашого народу, які сформувалися під впливом природ-
но-кліматичних умов, геополітичного положення земель України, землеробського типу 
діяльності українців (від прадавніх часів і до сьогодні), подій етнічної історії (зокрема, 
виникнення феномену Запорізької Січі, ведення оборонно-визвольних війн, втрата дер-
жавності і колоніальна залежність), обумовили виникнення, розвиток та своєрідність 
бойових мистецтв України, сформували у військово-патріотичному вихованні молоді 
настанову захисту, а не нападу, агресії, експансії.

На основі знань учнів про світогляд як систему уявлень, вірувань та знань 
(космогонічних, антропологічних, зоологічних, медичних, педагогічних тощо) 
людини (спільноти) про світ і себе в цьому світі вчитель-інструктор знайомить 
з основними рисами українського світоглядного менталітету: антеїзм, індиві-
дуалізм, кордоцентризм, екзистенційність; з міфоепічною свідомістю давнього 
слов’янства [2, 219].
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В основу національного характеру народу покладено світоглядно-ментальні на-
станови. Особливе значення в становленні національного характеру українців має така 
риса, як релігійність, пошанування матері-землі і жінки-матері, культ воїна – захисни-
ка землі та народу, про що свідчать історичні пісні, думи, поезія Т. Шевченка, твори 
М. Гоголя, П. Куліша, Лесі Українки. Розмова про це та аналіз образу козака-лицаря в 
українській народній історичній пісні є предметом третього заняття.

На четвертому і п’ятому заняттях мова йде про історію розвитку бойових мистецтв 
народів світу, українського – серед інших слов’янських. Особливу увагу тут слід звер-
нути на обширну інформацію про становлення мілітарної культури українців у моно-
графіях Т. Каляндрука [4] та О. Мандзяка [8], в навчально-методичному посібнику 
В. Пилата [9]. 

З’ясування особливостей культу землі, магічних та обрядових дійств, пов’язаних 
із землею, чоловічої і жіночої сутностей, ролі і призначення чоловіка і жінки у воїн-
ській культурі українців – предмет вивчення і водночас засіб військово-патріотичного 
виховання на наступних заняттях спецкурсу. Культ жінки (жінка захисник і берегиня, 
воїн, наставниця, миротворець, заступниця, мати, дружина, подруга воїна) є тотожним 
культу і функціям воїна: захист і оберігання. Слід особливу увагу звернути на героїко-
виховне значення бойового гопака, артефакти матеріальної культури українців та все, 
що пов’язане з культом воїна-лицаря і жінки у воїнській культурі наших предків (виши-
та хусточка, китайка, сорочка, рушник, ладанка, молитва, благословення тощо). Окрім 
праць названих авторів, викладачеві-інструкторові слід звернутися до енциклопедично-
го видання української міфології [3], досліджень О. Штоквиша про мілітарну складову 
етнічної культури українців [12] тощо.

Завершальним заняттям першого розділу є підсумкова конференція з показовими 
виступами слухачів, де відбувається обговорення дискусійних питань спецкурсу, на-
приклад, гендерної проблематики, демонстрація знань, умінь і навичок старшоклас-
ників, їхньої психофізичної готовності до захисту Вітчизни, сформованості у них рис 
захисника-лицаря сучасної України.

У другому розділі спецкурсу, теми якого реалізуються паралельно до з’ясування 
теоретичних питань першого розділу, методичним керівництвом до роботи є посібник 
В. Пилата «Бойовий гопак» [9], основною формою роботи – практично-показові, а та-
кож індивідуальні заняття. 

Висновки. Таким чином, загалом, військово-патріотична спрямованість запропо-
нованого нами спецкурсу покликана сприяти розвитку почуття національно-етнічної 
ідентичності, поглибити національну свідомість вихованців, сформувати їхню психофі-
зичну, практичну готовність до захисту Батьківщини, а також утвердити у них почуття 
дієвого патріотизму, розширити світоглядні горизонти.
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ДІЄВІ ФОРМИ КВАЛІФІКОВАНОГО ПОШИРЕННЯ 
МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ

На основі аналізу досліджень окремих аспектів науково-методичної діяльності педаго-
гічних працівників рекомендовано шляхи підвищення загальної та професійної культури пе-
дагогів. Розглянуто новий підхід до якісного стану діяльності загальноосвітньої школи, яка 
забезпечує вдосконалення науково-методичної роботи щодо сприяння розвитку абнотивнос-
ті вчителів та учнів. Доведено, що організація та проведення науково-методичних семінарів 
сприяють популяризації досвіду творчо працюючих учителів, сприяють науково-дослідниць-
кій діяльності вчителів.
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The article is based on the analysis of certain aspects of scientifi c research and methodological 
activities of teaching staff, recommended ways to improve the general and professional culture of teach-
ers. There had been reviewed new approach to qualitative state of comprehensive school that provides 
improvement of scientifi c and technical work to promote innovation in the teachers` and students` work. 
It is proved, that the organization and holding of scientifi c-methodical seminars and popularizing of the 
experience of creatively working teachers promote the research activity of teachers.

Key words: qualifi cation, innovation, methodological-pedagogical knowledge.
Ref. 7.

Ирина РОЗМАН, 
старший преподаватель кафедры филологических дисциплин Мукачевского 

государственного университета, соискатель кафедры педагогики и психологии 
Ужгородского национального университета 

 (Украина, Мукачево) msu.edu.ua

ДЕЙСТВЕННЫЕ ФОРМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ



ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)   401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ðîçìàí °. Ä±μâ± ôîðìè êâàë±ô±êîâàíîãî ïîøèðåííÿ...

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

На основе анализа исследований отдельных аспектов научно-методической деятельности 
педагогов рекомендованы пути повышения их общей и профессиональной культуры. Рассмотрен 
новый подход качественной деятельности общеобразовательной школы, которая обеспечивает 
совершенствование научно-методической работы по содействию и развитию абнотивности 
учителей и учеников. Доказано, что организация и проведение научно-методических семинаров 
способствуют популяризации опыта творчески работающих педагогов, содействиют научно-
исследовательской деятельности учителей.

Ключевые слова: квалификация, абнотивность, методико-педагогические знания.
Лит. 7.

Постановка проблеми. Методична робота покликана стимулювати підвищення на-
укового рівня педагогічних працівників до засвоєння змісту інноваційних технологій 
та їхніх реалізацій. Становлення національної школи, підвищення її статусу вимагають 
покращення загальної та професійної культури вчителів. Новий підхід до якісного ста-
ну діяльності загальноосвітньої школи забезпечує вдосконалення науково-методичної 
роботи з педагогічними кадрами. 

Усе це вимагає постійного навчання педагогів, підвищення їхньої фахової майстер-
ності, знайомить з інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої 
педагогічної діяльності.

Аналіз досліджень. Педагогіка як наука може розвиватися лише за умови попо-
внення новими фактами, здобутими у процесі пошуково-дослідницької роботи, тобто 
здійснення наукових досліджень. Методико-педагогічні знання та їхнє практичне впро-
вадження допомагають педагогам розвивати свій творчий потенціал, який обумовлює 
здатність якісно здійснювати педагогічний вплив та сприяти розвитку особистості. Для 
якісної роботи вчителів особливого значення набуває розвиток педагогічної творчості, 
створення колективу однодумців, які б усвідомлювали вагомість своєї ролі в суспільстві 
й на основі цього прагнули самовдосконалення та розвивали свій творчий потенціал. На 
думку таких дослідників, як В. Ставецький, Л. Черепанова, О. Химинець, І. Тараненко, 
необхідно розвивати та впроваджувати дієві форми кваліфікованого поширення мето-
дико-педагогічних знань.

Мета статті – визначити роль науково-методичних семінарів, які містять функції 
креативного підходу для всебічного оволодіння новими прийомами організації навчаль-
ної діяльності, що спрямовані на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з досліджуваної проблематикою доцільно 
звернутися до давньогрецького міфу, згідно якого бог Зевс мав дружину Метіду, тобто 
«мудрість», «пораду». Коли Зевса сповістили, що Метіда народить сина, який позба-
вить його влади, Зевс проковтнув свою дружину, а згодом із його голови народилась 
мудра богиня Афіна. Саме від імені Метіди (мудрої порадниці) й походить слово «мето-
дика», роль якої в навчанні педагогів важко переоцінити. 

Сучасна методична робота має багато різноманітних форм. Одна з них – проблем-
ний науково-методичний семінар, який містить у собі функцію надання конкретної до-
помоги як молодим вчителям-предметникам, так і творчо працюючим педагогам. Саме 
під час опрацювання різного виду проблемних питань, які накопичились у молодих 
колег, та втілення нових ідей у практичне застосування, необхідно створити умови 
для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетентності. 
У свою чергу, проведення науково-методичного семінару спонукає до: 

• розширення знань теоретичних основ освітньої діяльності;
• створення умов для обміну творчими ідеями про продуктивний досвід роботи;
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• популяризації досвіду творчо працюючих учителів;
• удосконаленню методичної культури педагогів;
• сприянню науково-дослідницькій діяльності вчителів [6].
Заняття семінарів, спрямованих на всебічне засвоєння методичного матеріалу, ма-

ють і теоретичний, і практичний, і тренінговий характер. Для продуктивної роботи не-
обхідно скласти план роботи семінарів на основі діагностування вчителів та, частково, 
на основі матеріалів педагогічної преси. Семінар, як правило, має керівника (доцільно, 
щоб це був заступник директора з науково-методичної роботи) та чотири динамічних 
дослідницьких групи. Кількість учителів у таких групах становить від чотирьох до 
шести – в залежності від проблеми, яку вони досліджують. Їхнім завданням є не тільки 
ознайомлення колег з теоретичним матеріалом, але й демонстрація реалізації проблеми 
у практичній діяльності (показати фрагмент уроку, провести тренінгові вправи тощо).

Така форма роботи забезпечує:
• систематичну роботу вчителів з методичною літературою;
• отримання ними методичної консультації з певних питань з опорою на досвід ро-

боти колег;
• обізнаність педагогів у інноваційних процесах у навчанні й вихованні;
• можливість продемонструвати свою майстерність перед колегами;
• залучення великої кількості вчителів до активної методичної діяльності.
Протягом року проводиться чотири заняття. Три з них – тематичні. Останнє 

можна провести у формі «центону» («центон» у перекладі з грецької – ковдра з різ-
нокольорових клаптиків). Це дає кожному педагогу можливість продемонструвати 
свої цікаві напрацювання за рік. Оскільки ж теми виступів різні, то й виходить цен-
тон. Доречним буде запропонувати тематику занять, а також орієнтовне планування 
роботи семінару на навчальний рік. Назви можуть бути різними: «Вікна в завтра», 
«Методична палітра», «Імідж сучасного вчителя» тощо. Сутність діяльності семі-
нару полягає в підвищенні методичної грамотності та вдосконаленні методичної 
майстерності вчителя [2].

Орієнтовне спрямування занять:
• Методичні засади педагогіки толерантності.
• Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення.
• Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів у сучасних умовах.
• Педагогіка співробітництва: проблеми і перспективи.
• Шляхи формування автентичної особистості.
• Компетентнісний підхід до навчання та виховання.
• Комунікативна діяльність учителя. Етикетні особливості мови. Мова предмета.
• Особистісне зростання вчителя як мета й результат педагогічного процесу.
• Шляхи реалізації виховного потенціалу уроку.
• Складові методичної культури вчителя.
Оскільки практично всі вчителі школи використовують інноваційні форми навчан-

ня, їхні виступи, як правило, супроводжуються власними презентаціями. Це допомагає 
візуалізувати методичний матеріал.

Рекомендований план роботи проблемного науково-методичного семінару «Салон 
інновацій» на 2015/2016 навчальний рік. Завдання семінару полягає в тому, щоб:

• створити умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформацій-
ної компетентності;

• розширювати знання теоретичних основ освітньої діяльності;
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• створювати умови для обміну творчими ідеями із продуктивного досвіду роботи; 
популяризувати досвід творчих педагогів закладу освіти;

• сприяти розвитку абнотивності вчителя;
• удосконалювати методичну культуру педагогів;
• сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів;
• продовжити роботу з педагогами з оволодіння новими прийомами організації на-

вчальної діяльності, спрямованими на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
Склад динамічних творчих груп:
Керівник семінару.
Динамічна група № 1.
Динамічна група № 2.
Динамічна група № 3.
Динамічна група № 4 (за бажанням).

№
п/п

Проблема Дата Виконавці

1. Сучасний урок. Вимоги. 
Аналіз. Самоаналіз.

Жовтень

2. Педагогіка толерантності. 
Як виховати толерантну 
особистість (семінар-

тренінг)

Грудень

3. Творчість: як подолати 
стереотипи (акваріум)

Лютий

4. Центон (обмін досвідом) Квітень

Матеріали роботи семінару зберігаються в окремій папці, куди вкладаються план 
проведення заняття, тези виступів і доповіді членів дослідницької групи, матеріали тре-
нінгових занять, диски із презентаційними матеріалами [7].

План кожного заняття орієнтовно може мати такий вигляд:
Школа толерантності. Як виховати толерантну особистість?

1. Історія формування й розвитку педагогіки толерантності.
2. Педагогічні умови впровадження ідей педагогіки толерантності.
3. Виховання толерантної особистості в умовах сучасної школи.
4. Тренінгові вправи:
• «Толерантність» (гронування);
• «Моє ім’я»;
• «Автопортрет»;
• «Долоньки»;
• «Двадцять бажань».
5. Підбиття підсумків семінару.
Основний напрям реформування освіти згідно із Законами України «Про освіту» та 

«Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні у 
XXI столітті – це створення умов для задоволення освітніх і професійних потреб, під-
вищення професійного рівня, різнобічного розвитку особистості вчителя. Реалізацію 
саме цих завдань і забезпечує в навчальному закладі проблемний науково-методичний 
семінар.
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У цьому контексті виникає запитання: чи можливо у вихованні знайти нові форми 
роботи? Важко дати однозначну відповідь. Але цілком можливо вдосконалювати вже 
відомі форми роботи. Розглянемо комплексні методичні заходи. Їхня сутність полягає 
в поєднанні вербального розгляду певної проблеми з її мистецьким супроводом. При 
цьому обидві складові заходу мають бути пов’язані за змістом. Наприклад, якщо розгля-
дається проблема сімейного виховання, то як супровід пропонують уривок із вистави 
на теми виховання в сім’ї або відеофрагмент. Як і в будь-якому заході, обов’язковою 
умовою є чітке визначення мети. Проблему для обговорення обирають актуальну, але 
при цьому варто обмежити її певними рамками. Адже не можна допустити, щоб гово-
рили багато, але не конкретно. Разом з тим, мистецькі вставки не повинні бути самоціл-
лю – вони слугують логічним доповненням, можливістю підсилити слово емоційним 
впливом.

Через такі «мистецькі хвилини» переконуємося в тому, що мистецтво – якщо 
воно справжнє – допомагає досягати відповідних виховних цілей. Бажано, щоб 
мистецький супровід був різножанровий (пісня, танець, драматичне мистецтво, 
художнє слово, гра на інструментах). У сфері виховання існує багато питань і про-
блем, що потребують обговорення і розв’язання. Тож для організації комплексних 
методичних заходів є чималий вибір форм і методів. Так, у рамках циклу «Вихов-
ний бар’єр» доцільно розглянути проблеми: «Школа і сім’я: педагогіка співробіт-
ництва», «Дитина в інформаційному просторі», «Школа вчить, як на світі жить» 
та ін. У циклі «Виховання по-...» можна з’ясувати особливості виховних систем 
різних країн світу, а фінальний захід присвятити вихованню по-українськи, зокре-
ма, особливостям цієї роботи в місті (районі). Такі заходи призначені для роботи 
з великою аудиторією, яку складають заступники директорів з виховної роботи 
всіх закладів освіти міста (району) або педагоги-організатори. Дещо модифіку-
вавши заходи, можна провести їх також з головами районних (міських) шкільних 
методоб’єднань класних керівників або з класними керівниками в межах одного 
навчального закладу. Як правило, під час проведення використовують мультиме-
дійні та інші засоби. Коли аудиторія велика, то для інтерактивного спілкування 
ведучого й учасників доцільно використовувати радіомікрофони. Час від часу 
доцільно поєднувати різні види групової роботи. Окрім заступників директорів, 
учасниками заходу можуть бути соціальні педагоги, практичні психологи, педаго-
ги-організатори. Тобто всі ті, хто є активними учасниками виховного процесу. На 
певному етапі заходу бажано продовжити розгляд питань у групах, для чого слід 
виділити окремі приміщення. Згодом усі повертаються до зали, де мають нагоду 
почути стислу інформацію представників груп про особливості розгляду зазна-
чених питань. У ряді випадків доречно налаштувати майбутніх учасників на від-
повідну проблему, запропонувати їм попередні домашні завдання. Такі методичні 
заходи з питань, що є складовими загальної проблеми (циклу), проводять протя-
гом двох років із періодичністю раз на семестр. Проте можна вибрати лише окремі 
теми, оскільки кожне із занять є логічно завершеним [5].

Дещо відмінним від попередніх є цикл методичних заходів «Знай наших!». Кожен із 
них за структурою поділено на чотири частини:

• видатний український педагог минулого;
• сучасний видатний педагог;
• розмова-інтерв’ю з колегою (педагогом – організатором, класним керівником);
• знайомство з дитячим художнім колективом.
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Усі такі заходи присвячені тим, хто причетні до справи виховання і варті, щоб про 
них знали. Пропоную окремі розробки комплексних методичних заходів для творчого 
використання в роботі.

«Сім’я»
♦ Якою мірою сучасна сім’я готова до виховання дитини?
♦ Сім’я, що обмежується матеріальним забезпеченням дитини.
♦ Як здійснювати педагогізацію батьків?
♦ Слід шукати нові цікаві форми роботи.
♦ Чи потребують підлітки такої опіки з боку дорослих?
♦ Як у сучасних умовах проявляється класичний конфлікт батьків і дітей?
♦ Чи прийнятний для нас, батьків, такий принцип виховання без примусу: «Куди 

хочеш – туди і йди. Що хочеш – те й роби. Але завжди пам’ятай про наслідки»?
♦ Назвати якості: якими хочемо бачити своїх дітей.
(Здоровими, добрими, вихованим и, щасливими, адаптованими до життя – тобто 

здоровими, здатними обрати активну життєву позицію).
♦ В У країні – 18 млн. сімей, з них 2 млн. – неповні.
Як цей фактор впливає на виховання дітей?
♦ Чи поширені в сім’ях тілесні покарання дітей? Як це впливає на виховання?
«Школа»
♦ Важливість диференційованого підходу до виховання.
♦ Прогнозування соціального розвитку дитини на всі роки перебування дитини в 

навчально-виховному закладі. Реально це чи ні. Чи доцільно?
♦ Яким чином вихователю (класному керівнику) зробити процес виховання цікавим?
♦ Розкомплектованість дітей переходить у розбещеність. Чи погоджуєтеся ви з та-

ким твердженням?
♦ З’ясуймо: що очікують від школи батьки? діти? суспільство?
♦ Чи потрібен сучасній молоді етикет?
♦ Як повернути дітям «золоте дитинство»?
«Вулиця»
♦ Хто може й повинен протидіяти впливу «вулиці»?
♦ Як можна протидіяти (що можна протиставити) впливу» вулиці»?
♦ У чому причини такого явищ а, як цинізм молоді?
♦ Дуже багато дітей входить в асоціальні угруповання. А як впливають молодіжні 

субкультури на формування моралі школярів?
♦ Сучасна дитина має потребу в організації дозвілля, не пов’язаного з процесом 

творення матеріального або духовного світу, вона є пасивним спостерігачем.
«ЗМІ»
♦ Я к досягти того, щоби ЗМІ були друзями дитини?
♦ Яким чином формувати в дитини (підлітка) критичне ставлення до відео-, аудіо 

продукції, друкованого слова?
♦ Сучасне обличчя шкільної преси.
♦ Деморалізуючий вплив реклами.
♦ Часто телеканали, зокрема у «прайм-тайм», демонструють фільми і програми сум-

нівного, низькопробного характеру. Побачене юним глядачем нерідко знаходить продо-
вження через наслідування в реальному житті.

♦ Перегляд фільмів ніби продовжує життя глядача, доповнює його. Тому так важли-
во, які цінності сповідуються в них.
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♦ У чому ще потенційна значимість кіно?
♦ Комп’ютер, Інтернет упевненою ходою ввійшли до нашого життя. Але багато 

хто вказує на небезпеку «віртуального виховання», занурення підлітка в ілюзорний 
світ [3].

До речі, психологи дослідили, що у дітей, які годинами бавляться в комп’ютерні 
ігри, можуть виникнути хронічні зміни в розвитку головного мозку. Комп’ютерні ігри 
«притупляють» лобові ділянки мозку, що відповідальні за тренування пам’яті, емоції, 
навчання. А ще виникає небезпечне звикання до того, що «комп’ютерні люди» ожива-
ють...

♦ Різні опитування переконують, що найбільшу популярність мають серед молодих 
телеглядачів «легкі» програми, що не потребують високого розумового рівня.

♦ Чи погоджуєтеся ви з думкою про небезпеку настанов на красиве життя, яке да-
ється легко, без особливих зусиль? (Приклади таких настанов: виграв мільйон або іно-
марку, або туристичну путівку; обхитрував партнера; виявився сильнішим за іншого, 
підсиливши своє «я» кулакам и чи зброєю).

♦ Працівники певних дитячих і юнацьких видань кажуть: «Дітям подобається, коли 
все просто. Молодь любить «смажене», із «перчинкою». Сучасних підлітків цікавить 
рок-музика і секс. От ми і намагаємося задовольнити їхні інтереси». То що робити: за-
довольняти інтереси чи формувати?

♦ Певний вакуум у царині моралі нині заповнено далеко не кращими ідеалами й 
взірцями. Серед молоді 16-25 років більше ніж половина тих, хто хотів би залишити 
Україну (!). Щоправда, тут не можна відкидати і матеріальний фактор, який змушує по-
кладати кращі сподівання на життя за кордоном.

Висновки. Поглиблюється поляризація суспільства на багатих і бідних, змінюється 
ситуація на ринку праці у зв’язку з новими вимогами до професійних і соціально-мо-
ральних якостей людини тощо. Саме тому у виховному процесі дедалі більше звертає 
на себе увагу орієнтація на досягнення життєвого успіху завдяки власним силам. У 
даній статті зроблено спробу показати шляхи подолання «виховного бар’єру» проблем, 
що постають перед дитиною перехідної доби.
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ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ГАЛИЦЬКИХ 
НАРОДНИХ ШКОЛАХ І ГІМНАЗІЯХ ІЗ 50-Х РОКІВ ХІХ СТ. – 

ДО ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

У статті розглядається технологія викладання історії у народних школах і гімназіях в Гали-
чині в період з 1850-х років по 1939 рік.

Розкривається зміст, форми і методи викладання історії у школах різних типів, аналізують-
ся програми і підручники, які були видані Міністерством освіти і релігії спочатку в Австро-Угор-
щині, а потім і в Польщі.

У цій статті висвітлюється період становлення, боротьби та розвитку методології викла-
дання історії в галицьких народних і середніх школах, які були класифіковані як гімназії протягом 
зазначеного періоду. Аналізується спадщина та досвід українських науковців і методистів у цій 
галузі і їхній внесок у розвиток української науки.
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В 
ГАЛИЦКИХ НАРОДНЫХ ШКОЛАХ И ГИМНАЗИЯХ 

С 50 ГОДОВ ХІХ В. – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В.

В статье рассматривается содержание и технология обучения истории в народных школах 
и гимназиях в Галиции в период с 1850-х годов по 1939 год. Раскрывается содержание, формы и 
методы преподавания истории в школах разных типов, анализируются программы и учебники, 
которые были выданы Министерством образования и религии сначала в Австро-Венгрии, а за-
тем и Польше.

Освещается также период становления, борьбы и развития методологии преподавания 
истории в Галицких народных и средних школах, которые были классифицированы как гимназии в 
течение указанного периода. Анализируется наследие и опыт украинских ученых и методистов в 
этой области и их вклад в развитие украинской науки.

Ключевые слова: история, учебный план, содержание, методы, формирование, развитие, 
борьба, технологии, формы.

Лит. 18.

Постановка проблеми. Аналіз архівних документів, вивчення та реферування 
наукової, методичної літератури з окресленого питання показали, що навчання історії, 
починаючи від середини ХІХ ст. і до 1939 року відбувалося в українських школах та 
гімназіях Галичини. Архівні джерела свідчать, що про методику навчання історії в цей 
період заговорили з того часу, коли з’явився предмет «історія» у народних та виділових 
школах, а пізніше і в гімназіальних класах австрійських та українських гімназій. 

Навчальні програми і плани, визначені законодавчою і нормативною базою про 
шкільництво у Галицькому краї, починаючи від середини ХІХ ст., передбачали вивчен-
ня історії як навчальної дисципліни, при цьому регламентували її зміст та обсяг, а в 
інструкції до програм визначали вимоги до знань, умінь і навичок учнів та очікувані 
результати. Так, відповідно до Закону про шкільництво (1869 р.) обов’язковими пред-
метами для народної школи було визначено: релігію (Закон Божий), мову, важливі зна-
ння з науки природи та історії, з особливим поглядом на вітчизну (мова йде про імперію 
як батьківщину) та її закони [5; 13; 18]. 

Для того, щоб добре орієнтуватися в сучасний період у змісті, методах та формах 
навчання історії в загальноосвітній школі, треба порівняти ці складові з вивченням іс-
торії у минулому. Адже відомо, що без знання минулого, немає майбутнього. У мето-
диці навчання історії в школах Галичини, починаючи з середини ХІХ ст. і до 1939 року 
відбувалося її становлення, боротьба та розвиток [11, 25]. Архівні джерела свідчать, 
що про методику навчання історії в досліджуваний період заговорили з того часу, коли 
з’явився цей предмет в галицьких українських народних і виділових школах, а пізніше 
і в гімназіальних класах. 

Методика навчання історії розглядає зміст, форми, методи і засоби навчання 
[12]. Провідний педагог України ХХ ст. С. У. Гончаренко довів, що методика це на-
ука, яка визначає сукупність систематизованих знань, умінь і навичок з предмету, 
поглядів науковців, а також розкриває відповідний рівень розвитку пізнавальних сил і 
практичної підготовки, що досягається в результаті навчально-виховної роботи, і, перш 
за все, визначається метою, завданнями, методологією освіти, навчальними планами, 
т.зв. соціальним замовленням щодо очікуваних результатів [3, 5].

Як засвідчують архівні матеріали, знання минулого безпосередньо впливає на су-
часний рівень розвитку фахової методики. Розглянемо ці питання детальніше. Для того, 
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щоб добре орієнтуватися в сучасному змісті вивчення історії в загальноосвітній школі, 
доборі форм та методів навчання треба порівняти цей зміст з вивченням історії у мину-
лому. Без знання минулого, немає майбутнього. 

Аналіз досліджень. У кінці травня 1884 року Міністерством віросповідань і освіти 
Австро-Угорщини були затверджені нові навчальні плани, згідно з якими усі середні 
школи ( а їхню роль виконували українські гімназії) оголошені або урядовими, або при-
ватними. 

Дослідники ХХ ст. (А. Боровик, Б. Ступарик, В. Кемінь), аналізуючи стан освіти 
того часу, зазначали, що навчання історії у галицьких українських школах цього періоду 
відбувалося як процес [2; 8]. Однак ще О. Терлецький та В. Пачовський в 30 роки ХХ ст. 
звернули увагу учителів історії на те, що, по-перше, наука історії має бути державотвор-
чого змісту, по-друге, основою її змісту має бути Княжа доба і державницькі змагання 
козаччини від Сагайдачного до Мазепи, коли український народ під керівництвом своїх 
князів і гетьманів був суб’єктом власної історії, розвивав високу культуру європейсько-
го типу і був її захисником перед експансією [11; 14].

В. Пачовський висловлює переконливість у тому, що історія України з позитивного 
боку сформує в учнів думку про те, що «український народ не був і не є чимось нижчим 
від сусідів, яких перевищав колись багацтвом культури своєї верхівки, а нині перевис-
шає багацтвом людової культури» [11, 103].

У Резолюціях і Постановах Перший український педагогічний конгрес визначив, 
що має бути «самостійне вивчення історії й географії України, яке й повинно відбувати-
ся в українській мові» [7, 238].

Мета статті. Висвітлити технологію навчання історії в галицьких народних школах 
і гімназіях із 50-х років 19-го століття до першої третини 20-го століття. Для цього 
треба проаналізувати програми україномовних народних шкіл та гімназій Галичини, 
розглянути форми і методи навчання учнів галицьких шкіл досліджуваного періоду. 

Виклад основної матеріалу. Аналізуючи навчальний план Міністерства віроспо-
відань і освіти Австро-Угорщини та пояснювальну записку до нього від 1869 року, до-
слідники порівнюють зміст і методику навчання історії в україномовних школах Гали-
чини з Австро-Угорською імперією, що являє інтерес для нашого дослідження [8; 9]. 

У навчальному плані того часу, як зазначається дослідниками, предмет «історія» 
вивчається з 2 класу, де загальний обсяг тижневих годин чи річних уроків становить 
17,5 години [13; 18]. Найбільша кількість годин припадає на 5, 6, і 7 класи (3, 4 і 3 години 
відповідно).тут відбувається пізнання детального курсу давньої історії (5 клас), історії 
середніх віків (6 клас) та всесвітньої історії (7 клас). Історія Австро-Угорської держави 
вивчається у 8 класі (2 години на тиждень) [5; 13]. Складний курс історії середніх віків 
вивчається в обсязі 4 годин на тиждень. 

Вивчення історії розділено на два систематичних і однакових курси.
Дослідники методики навчання історії в Австро-Угорській імперії констатують 

відмінності у порівнянні з іншими гімназіями, які полягають у тому, що підготовчий 
курс всесвітньої історії відсутній взагалі, а в ІІІ класі залишено лише короткий виклад 
рідної історії [6; 8; 9]. 

Перший курс навчання історії в галицьких, як і в австрійських гімназіях починається 
в 2 і завершується 4 класі (учні проходять молодший курс гімназійної освіти – 
«унтергімназіум»), другий – триває з 5 до 8 класу включно («обергімназіум»).

Важливою ознакою галицького і австрійського навчальних планів є те, що вивчення 
історії відбувається у тісному зв’язку з географією. Цей зв’язок мотивовано особливо 
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у молодших класах, де навчання історії і географії спільне і навіть кількість годин (3 
години на обидва предмета) чергуються [4; 10; 13; 18]. 

Дослідники критикують панівну на той час технологію, де однобічно висувались 
тільки біографічні і зовнішньо політичні елементи [1; 2; 6; 8; 14; 15; 16]. Її укладачі 
обмежились загальними рекомендаціями та порадами вчителям історії, усвідомлюючи 
наскільки несправедливо і передчасно було б стверджувати тут догму: «метод і наукові 
основи викладання історії недавнього походження, а тому ми до сих пір є в періоді 
повчального емпіризму (апробації) і досвіду», про що говориться у передмові до про-
грами [10, 21–26]. 

Мета і завдання навчання історії визначені у зв’язку з сутністю гімназійної освіти 
в цілому і має дати учневі «загально історичну освіту, виробити наукові основи для 
історичного світогляду і підготувати до наукового пізнання історії». [8, 123]. Ця 
мета може бути досягнута через повідомлення певної кількості фактів на конкретній 
хронологічній основі і розвитком на основі підручника умінь оперувати ними і групува-
ти отримані знання, тобто, крім засвоєння історичних знань, мають бути актуалізовані і 
розвинуті певні розумово-інтелектуальні здібності учня. 

Визначаючи завдання навчання історії, програма вимагає, щоб у змістовому 
відношенні учневі був поданий загальний нарис розвитку людства, проаналізовано 
головні моменти політичної і культурної історії. З особливою детальністю мають 
розкриватися факти історії класичних культур і народів Австро-Угорської монархії і 
роз’яснено основні фактори історичного розвитку; у формальному відношенні учень 
має бути привчений до того, щоб отримати навички, щоб у всіх явищах відшукувати 
процес, розвиток, розуміти усякий факт у його причинно-наслідкових зв’язках, не ви-
пускаючи з уваги індивідуальні особливості людини і спільноти; у нього варто пробу-
дити інтерес до законів історичного розвитку, хоча б даючи лише їх відчути в процесі 
викладання матеріалу на уроці історії [15]. Окрім освітніх цілей навчання історії, роз-
глядаються виховні та розвивальні. На думку науковців, вивчення історії має розвинути 
діяльність серця, фантазію, служити для очищення і ушляхетнення афектів, вихованню 
волі, розвитку патріотизму і громадянської волі та духа [17]. 

Подібна мета, як зазначає І. Курляк, рекомендована і в гімназіях, причому визначе-
но спосіб її досягнення: формулювання на першому плані «світлих» та утаємничення 
«темних» плям вітчизняної історії. Але різниця полягає ось у чому: австрійська 
інструкція говорить, що «патріотичне чуття не має бути тенденційно викликане в 
учневі: об’єктивна і жива розповідь історії мимовільно розвине бажання і симпатії, 
життєві настанови [9]. 

У доборі, розподілі і обробці історичного матеріалу за класами важливе місце на-
лежить технологіям навчання, що визначається дидактичною необхідністю [10; 16; 17]. 

Так, у курсі перших трьох класів подано легенди, постаті, головні моменти історії 
греко-римських земель та Австро-Угорської монархії. У розповідях переважають 
біографічні елементи («спочатку учень вчиться серцем, а потім розумом»), хоча він й 
обмежується змалюванням небагатьох найбільш важливих з огляду історичного впливу 
подій. Важливі історичні явища є послідовними, оскільки програма рекомендує вивчати 
історичний матеріал у групах; а їхнє вивчення має складати перехід до наступної групи. 
Таким чином, уникнуто епізодичність у висвітленні матеріалу, і вже у підготовчому 
курсі учень має підсвідомо звикнути сприймати історію як неперервний процес. На-
ступний курс розширює і поглиблює відомості, набуті у першому класі, але в них нічого 
не поправляє [10].
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Обидва курси повинні починатися з давньої історії. Цим шляхом йде перехід від 
простого до складного, оскільки окрім загального розширення матеріалу і ускладнення 
висновків у другому курсі, у порівнянні з першим; під час кожного курсу повинна бути 
градація. У міру того, як учень стає старшим, відбуваються поступові зміни у групуванні 
і висвітленні історичного матеріалу, оскільки той самий матеріал розглядається під 
іншим кутом зору у середніх і старших класах. 

З особливою наполегливістю вказано в програмі на зв’язок історії з географією. 
У процесі навчання історії має бути звернена увага на історичну місцевість. Учитель 
історії має дати огляд географічних особливостей країни, до ознайомлення з історією 
якої, перейти на висвітлення впливу природного розташування земель на культуру на-
роду, ознайомлення місцевістю, яка є геополітичним чинником подій [11]. Для цього 
треба використовувати уміння учнів малювати географічні та історичні карти, а з метою 
полегшення завдання учням наносити межі на фізичну карту, а вчителеві – ескізи на 
дошці.

У наступні десятиліття у відповідності до навчальних планів Міністерства вірос-
повідань і освіти Австро-Угорської імперії, затверджених у 1893 році, метою навчан-
ня історії в народних школах було визначено: сприяти вивченню історії краю рідного 
і монархії; вивченню найважливіших подій в розвитку людства; формуванню патріо-
тичних почуттів в учнів [10]. Ці матеріали також можна вивчати через роботу в малих 
групах, або в парах. Учитель об’єднує учнів у невеликі групи і пропонує спочатку 
послухати історичні події, а потім опрацювати їх під час спілкування в своїх групах 
або в парах. 

Курс рідної історії у багатьох гімназіях протягом навчання вводився як 
необов’язковий, однак потрібно зауважити, що рідною автори навчальних програм 
вважали історію Австрії або Польщі [15; 16; 17]. Із 1919 року, коли Галичина відійшла 
до Польщі, почалась інтенсивна підготовка до запровадження загальної трьохступеневої 
системи освіти, остаточне утвердження якої відбулося у 1932 році. На Всесвітню історію 
у цей період припадало в середньому по 2 – 3 год. на тиждень з V по VIII клас. Після 
отримання Польщею незалежності виникла потреба в консолідації багатонаціонального 
населення держави, необхідність виховання почуття громадянської приналежності і 
відповідальності за долю держави. Принцип громадянського виховання став підставою, 
на яку спиралось Міністерство Віросповідань і Освіти, розробляючи у 1919 році новий 
шкільний закон і навчальні програми. Згідно закону, у програму навчання для VIII класу 
вводився новий курс: «Nauka о Polsce wspotczesnej» (34 години на тиждень), завданням 
якого було: через систематично і планово проведені розмови про сучасне становище 
Польщі, її державний лад, населення, економіку, культуру, соціально-політичну 
ситуацію сформувати в учнів основи громадянського виховання, навички співіснування 
у громадянському суспільстві [17].

На початку ХХ ст. та в першій його третині в україномовних школах Галичини іс-
торія вивчалася польською мовою: «у школах 1, 2 і 3-класних – як приватних, так і дер-
жавних – з непольською мовою навчання треба вести обов’язково по-польськи: науку 
польської історії і науку про сучасну Польщу…» [1, 1–3]. 

Потрібно зазначити, що програми зумовлювали також характер навчання історії в 
школах національних меншин. Наприклад, у зауваженнях до програми за 1934 рік з 
історії українського народу для публічних народних шкіл третього ступеня для дітей 
української національності зазначалося, що навчання має бути «логічним та органічним 
доповненням і закругленням знання історії Польщі» [16, 26]. 
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Зміст навчання історії в українських школах у другій половині обстежуваного 
періоду передбачав зв’язок з наукою історії Польщі: учні знайомилися з тими 
історичними образами українського народу, що мали причинно-наслідковий зв’язок із 
історією польської держави та її народу. А також, як самостійний науковий предмет 
учням подавались ті події з історії українського народу, що відбувалися незалежно 
або зовсім поза історією польської держави. Вивчення історико-культурного розвитку 
українського народу здійснювалось у контексті вивчення історії рідного краю [15, 
7–42]. Ці проблеми можна було вивчати шляхом групування матеріалу за допомогою 
евристичної бесіди, розповіді та діалогу.

Висновки. Отже, ми розкрили зміст і технологію навчання історії в українських 
галицьких гімназіях, починаючи з середини ХІХ ст. і до 30-х років ХХ ст. Становлення 
і розвиток змісту і технології вивчення історії змінювалися в залежності від історичних 
обставин, у які попадала Галичина та її україномовні школи досліджуваного періоду

Технологія навчання історії в галицьких україномовних народних школах і гімна-
зіях включала групову роботу учнів над змістом історичної освіти, який унормувався 
державними документами, що гальмувало розвиток українського національного ви-
ховання. Залежність від Польщі визначала методологічну настанову погодження про-
грам для дітей української національності з польськими програмами. Галицькі педагоги 
прагнули реформувати існуючу систему освіти в Галичині, інтегруючи мету «нового», 
західноєвропейського виховання з великодержавницьким (польським, австро-угор-
ським) та національним українським вихованням. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті здійснена спроба зазначити необхідність впровадження принципово нової мо-
делі підготовки майбутніх учителів як базісу формування педагогічної професійної свідомості 
майбутнього педагога. Наводяться приклади з експериментального курсу «Педагогіка», що був 
розроблений автором статті та протестований на студентах, які навчалися за спеціальністю 
«викладач». Автор дослідження доводить, що курс педагогіки, психології та методики викладан-
ня будь-якої навчальної дисципліни, що традиційно розглядаються як окремі елементи процесу 
освіти, мають бути об’єднані та інтегровані, маючі на меті формування професіоналізації інте-
лектуальної, емоційної та волевої сфер особистості майбутнього викладача. 

Ключові слова: майбутній викладач, методична діяльність, формування педагогічної свідо-
мості.
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In the given article the author describes a necessity of introduction an absolutely and truly new 
educational model of future teachers training methods and approaches that were never used before. 
Taking into account that a fast growth of educational and upbringing system is a common feature of social 
development nowadays and is turning into one of the largest fi elds of human professional activity, the author 
offers the model that is based on her research and experimental work on «Pedagogics» provided to a group 
of students being educated to graduate in the fi eld of education and get a profession of a teacher. The author 
proves that courses on pedagogics, psychology and teacher training that are being independent elements of 
traditional educating system must be combined and integrated into a joined course aiming at providing new 
formations in the sphere of intellect, emotions and will of a future educator. 
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В данной статье автор описывает необходимость внедрения принципиально новой модели 
подготовки будущих учителей как основу формирования педагогической профессиональной осоз-
нанности, которая станет залогом воодушевления подрастающего поколения, обучаемого пе-
дагогом. Приводятся примеры из экспериментального курса «Педагогика», разработанного ав-
тором статьи и опробованном на студентах, обучающихся по специальности «преподаватель». 
Автор статьи доказывает, что курсы педагогики, психологии и методики преподавания учебного 
предмета, рассматриваемые традиционно как отдельные элементы процесса обучения, на са-
мом деле должны быть объединены и интегрированы с целью формирования новообразований в 
виде профессионализации интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности будущего 
педагога.

Ключевые слова: будущий преподаватель, методическая деятельность, формирование педа-
гогической осознанности. 

Лит. 4.

Постановка проблемы. Характерной чертой общественного развития в настоящее 
время является быстрый рост системы образования и воспитания, превращение их в одну 
из самых больших сфер человеческой деятельности. Через систему образования прохо-
дит все население планеты. Отсюда особое значение придается изучению данной сферы 
деятельности общества, осмыслению происходящих в ней изменений.

В Украине кризис системы образования усугублен длительным господством в ней ав-
торитарных отношений, формализацией и бюрократизацией управления ею, серьезным 
отставанием в развитии материальной базы, девальвацией престижа знаний, духовности, 
отрывом содержания образования от национального языка и национальной культуры.

Большим тормозом на пути реформирования национальной системы образования 
стали устаревшие стереотипы педагогического сознания, препятствующие формирова-
нию у учителей потребностей в научном анализе и проектировании своей педагогической 
деятельности. Эти функции, как правило, возлагались на педагогическую науку: дидакти-
ку и методику. Изучение массовой практики свидетельствует о том, что подобное распре-
деление функций оказывалось малоэффективным и не обеспечивало действенного роста 
научной, методической и профессионально-педагогической компетентности учителя, его 
самостоятельности и ответственности за результаты собственной образовательной и вос-
питательной деятельности. 

В процессе профессионально-педагогической подготовки и переподготовки учителей 
все еще преобладают ценности передачи максимального объема знаний, информирова-
ния о достижениях передового педагогического опыта, и лишь частично решаются зада-
чи развития высших психических функций – профессионального мышления и сознания, 
формирования структур внутреннего и внешнего планов педагогической деятельности.

Диагностика результативности подготовки будущих учителей свидетельствует, что 
существующий учебный процесс педвуза характеризуется рядом противоречий:

- между индивидуальным творческим характером деятельности учителя, требующим 
его активной позиции уже в учебном процессе педвуза и неразработанностью механизма 
включения студента в процесс анализа и проектирования различных форм учебных за-
нятий;

- между потребностью будущих учителей в подготовке к реализации вариативного со-
держания образования и недостаточной разработанностью соответствующих технологий 
учебного процесса в системе педвуза;

 – между потребностями практики в переходе к личностно -ориентированному обуче-
нию в школе и слабой подготовкой будущего учителя к разработке и реализации методик 
данного типа обучения:
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- между комплексным характером методического анализа педагогической деятельно-
сти и традиционно сложившейся системой подготовки будущего учителя к методической 
деятельности, не обеспечивающей, как правило, взаимосвязи в преподавании психолого-
педагогических дисциплин и частных методик.

Анализ исследований. Важной приметой времени стал кризис системы образова-
ния и воспитания. Он затронул и наше государство, и развитые зарубежные страны, где 
был обнаружен значительно раньше. Суть мирового кризиса образования, согласно мне-
нию известных педагогов, философов, футурологов, таких как И. Зилберман, И. Иллич, 
Ф. Кумбс, А. Тоффлер, Т. Хьюссен и других, состоит в несоответствии существующей 
системы образования, содержания, методов обучения и воспитания новой высокотехно-
логичной информационной цивилизации, идущей на смену индустриальному обществу.

Цель статьи. Необходимость разрешения данных противоречий и определяет осо-
бую значимость проблемы подготовки будущего учителя к методической деятельности.

В описании технологии моделирования процесса формирования методической дея-
тельности, ее этапов и содержания представлялось необходимым: 

- последовательно и полно раскрыть те процедуры, конкретные действия преподава-
теля-экспериментатора, средствами которых были реализованы выделенные педагогиче-
ские условия;

- охарактеризовать, каким образом воплощались различные модели эксперименталь-
ного обучения, предусмотренные многовариантной схемой формирующего эксперимен-
та.

В данном контексте следует отметить, что при обосновании способов реализации 
условий формирования структуры методической деятельности будущих учителей мы 
исходили из того, что они должны были быть постоянно включены в ситуацию профес-
сионально ориентированной мыслительной деятельности, вызывающей необходимость 
концентрации их интеллектуальной активности на трех полюсах:

- объективации содержания и способов логической организации современных дидак-
тических теорий и методических концепций, комплексно учитывающих многоаспектные 
характеристики методов обучения;

- ориентации их познавательной активности на овладение оперативными схемами 
педагогического анализа, способами и средствами проектирования методических задач 
и моделей;

- актуализации личностного смысла в сфере изучения и проектирования инноваций, а 
также рефлексии и оценки значимости стратегий профессиональной мыследеятельности, 
заложенных в моделях передового педагогического опыта.

Изложение основного материала. Как показали результаты, содержание экспери-
ментального курса «Педагогика» существенным образом отличалось от традиционного. 
Оно предполагало отражение педагогических проблем не с позиций формальной логики 
развития той или иной отрасли педагогического знания в виде не связанных между со-
бой курсов «Общие основы педагогики», «Дидактика», «Методика воспитательной ра-
боты», а именно с точки зрения системной логики, то есть с профессиональной позиции 
индивида как субъекта педагогического познания, общения и труда. Это позволяло зна-
чительно расширить познавательный горизонт будущих учителей в сфере изучения пе-
дагогических объектов и явлений за счет введения блока новых базисных понятий катего-
риального аппарата педагогики, фиксирующих особенности целостных педагогических 
объектов, таких как: педагогическая действительность, социально-педагогическая сфера 
производства, педагогическое производство, педагогическая инженерия, педагогическая 
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деятельность, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое 
новаторство, методическая деятельность, педагогическая коммуникация, педагогическое 
общение, педагогическая технология, педагогический менеджмент, воспитательно-пе-
дагогические отношения, педагогическое сознание, педагогическое мышление, а также 
блока вспомогательных понятий: педагогическое явление, педагогический факт, педа-
гогическая система, педагогический процесс, педагогическая ситуация, педагогическая 
задача, педагогический анализ, педагогическая диагностика, педагогическая техника, 
педагогическое проектирование, моделирование, позволяющих постичь основы педаго-
гической логики [3, 96–97]. 

При изучении каждой из тем курса педагогики уделялось особое внимание опреде-
лению ее прикладной значимости для совершенствования педагогической деятельности 
и профессиональной компетентности студентов. Для более глубокого постижения учеб-
ного материала широко использовался метод схематизации, позволявший представлять 
основные выводы и обобщения в виде опорных конспектов. 

Дидактические требования к использованию словесных методов обучения: научная 
и воспитательная направленность; логическая последовательность и доказательность; 
ясность, четкость и доходчивость; образность и эмоциональность; правильность речи 
учителя и т.д.; наглядных методов обучения: тщательный отбор материала для показа, 
определение места демонстрации в плане урока; разъяснение цели демонстрации; обе-
спечение их качества; обеспечение ясности и точности восприятия детьми и др.; практи-
ческих методов обучения: соответствие учебно-воспитательным задачам; определение 
места в общем плане урока; целевая установка школьников; четкость и продуманность 
организации; систематичность и последовательность и др.

Основанием данной классификации является способ логико-мыслительной деятель-
ности учащихся (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер). Каждый из этих методов реализуется 
через все средства обучения [1; 2]. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод – учитель с помощью разных средств пре-
подносит учащимся информацию в готовом виде.

2. Репродуктивный метод – учитель конструирует систему заданий на воспроизведение 
(по образцу) знаний и действий уже известных учащимся благодаря предыдущему методу, 
а ученики выполняя эти задания, воспроизводят материал, вырабатывают умения и навыки.

3. Метод проблемного изложения – учитель выдвигает перед учащимися проблему 
и сам ее разрешает. Они следят за логикой ее решения, контролируют убедительность 
доводов.

4. Частично-поисковый (эвристический) метод – учитель выдвигает проблему. Раз-
решая ее, он частично опирается на силы самих учащихся, привлекая их на отдельных 
этапах поиска.

5. Исследовательский метод – учитель конструирует исследовательское задание. Уча-
щиеся сами ведут поиск решения проблемы (выдвигают гипотезу, разрабатывают план 
исследования, проводят наблюдения, опыты, эксперименты, читают литературу, форму-
лируют выводы, оформляют результаты и отчитываются перед учителем).

Наиболее существенным основанием для классификации методов обучения является 
тип взаимодействия учителя и учащихся. К тому же, эта классификация обладает ясностью, 
простотой использования и направленностью на сотрудничество учителя с учениками.

Учитель силой и логичностью своего интеллекта создает условия для совместного 
думания, для чего использует монолог как образец культуры и глубины мышления. Сле-
довать за мыслью учителя – прекрасная школа мышления для учащихся.
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Активизация мышления и развитие речевой культуры учащихся эффективно достига-
ется при интеллектуально-речевом взаимодействии на уроке методом диалога (полилога) 
с различными его вариантами. 

Наиболее активное взаимодействие учителя и учащихся – это их поисковая деятель-
ность при решении познавательных и практических задач. Данный метод занимает цен-
тральное место в методике обучения.

На уроках литературы, истории, музыки, изобразительного искусства, интеллектуаль-
ное напряжение нередко сменяется эмоциональным сопереживанием. Доминирующим 
методом при этом выступает сочувствование. Эмоциональная активность гармонизирует 
познавательный процесс учителя и учащихся.

Наконец, хороший учитель, по словам К. Д. Ушинского, кажется только то и делает, 
что повторяет, а на самом деле быстро продвигается вперед. Совместная репродуктивная 
деятельность учителя и учащихся выражается в тренингах, упражнениях [4, 232].

Выводы. Учителю надо помнить, что абсолютизировать отдельные методы нельзя. 
Подлинная эффективность методов обучения – в их диалектическом сочетании.

Выбор методов обучения учителем определяется: 
1. Общей целью воспитания обучения.
2. Спецификой учебного предмета.
3. Содержанием учебного материала (темой урока) и задачами урока.
4.Учебными возможностями школьников (возрастными, индивидуальными, успева-

емостью).
5. Материальной оснащенностью учебного заведения.
6. Индивидуальными особенностям самого учителя, его мастерством.
7. Особенностями внешних условий (географических, производственных, националь-

ных и т.п.) и др.
Как видим, предлагая студентам самостоятельно ознакомиться с какой-либо одной 

дидактической теорией и методической концепцией, мы, тем самым, создавали необхо-
димый интеллектуальный фонд для проведения практических и лабораторных занятий, 
на которых проводилась сравнительная характеристика целей, дидактической мощно-
сти технологий и результативности обучающей деятельности педагога, обусловленной 
конкретными предписаниями основных дидактических парадигм: репродуктивного и 
продуктивного обучения, описываемых в специфических ракурсах теорий о поэтапном 
формировании умственных действий, содержательного обобщения, развивающего, про-
граммированного, контекстного и проблемного обучения.

Таким образом, с помощью описанных выше средств, методов и приемов было ре-
ализовано первое условие формирования методической деятельности, которое предпи-
сывало необходимость овладения студентами способами логической организации совре-
менных дидактических теорий и методических концепций, комплексно учитывающих 
многоаспектные характеристики методов обучения.

Так как в рамках нашего эксперимента ценностным ориентиром являлось не столько 
получение студентами профессионально-педагогических знаний самих по себе, а форми-
рование на их основе структуры методической деятельности посредством самоопределе-
ния и самоорганизации в учебной, учебно-профессиональной и профессионально-педа-
гогической деятельности, развития способности к профессиональному самоизменению 
и саморазвитию, то это предполагало не только обновление содержания, но и принци-
пиальное изменение технологии организации учебного процесса, диктуемой не логикой 
учебных дисциплин, а логикой тех профессиональных задач, которые призван решать 
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учитель. Педагог-экспериментатор в данном случае становился лишь создающим усло-
вия для выращивания необходимых компонентов структуры методической деятельности 
как профессионального новообразования сознания студентов как будущих учителей. 

Так как до недавнего времени традиционное обучение будущих учителей представля-
лось как процесс, построенный на самостоятельной деятельности студентов и их само-
сознании, которое изначально предполагало наличие заинтересованности и ответствен-
ности, то лекционная форма занятий, на которой происходило сообщение всей необхо-
димой информации преподавателем, считалась ведущей. Следовательно, теоретическая 
подготовка рассматривалась как наиболее значимая и основная в силу того, что в ходе ее 
осуществления (педагог рассказывает, а студент слушает) будущий учитель должен был 
постигнуть теоретические основы предмета изучения. Полученные теоретические зна-
ния для большей прочности закреплялись на практических занятиях на основе повторе-
ния и различного рода упражнений. Отсюда, сами практические занятия рассматривались 
как дополнительный момент в вузовском обучении будущих учителей, а осуществляемая 
в ходе их «практическая» подготовка – как второй этап учебно-познавательного процесса. 

Выяснение содержательной стороны практической подготовки и технологического 
аспекта теоретической подготовки будущих педагогов, определение форм их осущест-
вления имело существенное значение и непосредственное отношение к проблеме наше-
го эксперимента. Связано это с тем, что курсы педагогики, психологии и методики пре-
подавания учебного предмета, рассматриваемые традиционно как отдельные элементы 
процесса обучения, на самом деле должны быть объединены и интегрированы с целью 
формирования новообразований в виде профессионализации интеллектуальной, эмоцио-
нальной и волевой сфер личности будущего педагога. Поэтому для нас был важен момент 
самоопределения студентов относительно целей, которые усматривались нами именно 
в формировании специализированных видов профессиональной деятельности будущих 
педагогов, в частности, методической деятельности.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

У статті здійснена спроба теоретичного обґрунтування та експериментальна перевірка ме-
тодик щодо професійного самовизначення старшокласників. При підборі методів дослідження 
виходили з вимог вивчення психіки в діяльності та дослідження психічних явищ в розвитку особис-
тості; намагалися, щоб вони були близькими за змістом і відмінними за формою, що забезпечило 
різнобічність дослідження, підвищило достовірність та надійність експериментальних даних. 
Для результативнішого та успішнішого вивчення професійного самовизначення старшокласників 
у дослідженні були підібрані такі методики, як: визначення формули професії, методика профе-
сійних переваг.

Ключові слова: професія, професійна орієнтація, професійний вибір, професійне самовизна-
чення, самовизначення.

Літ. 4.

Natalia TYMOSHENKO,
Ph.D in pedagogical sciences, senior lecturer 

of social pedagogy and social work department
Borys Hrinchenko Kyiv University

(Kyiv, Ukraine) tim.nata.e@gmail.com

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SENIORS
 (BASED ON THE RESEARCH FINDINGS)

The article is an attempt to study the theoretical and experimental verifi cation techniques on 
professional self-determination of senior pupils. In the selection of research methods out of the requirements 
in the study of mental activity and study of psychic phenomena in the development of the individual; trying 
to make them similar in content and different in form, ensuring diversity studies, increased accuracy 
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В статье предпринята попытка теоретического обоснования и экспериментальная проверка 
методик по профессиональному самоопределению старшеклассников. При подборе методов ис-
следования исходили из требований изучения психики в деятельности и исследования психических 
явлений в развитии личности; старались, чтобы они были близки по содержанию и отличными 
по форме, обеспечило разносторонность исследования, повысило достоверность и надежность 
экспериментальных данных. Для результативного и успешного изучения профессионального са-
моопределения старшеклассников в исследовании были подобраны такие методики, как: опред-
еление формулы профессии, методика профессиональных предпочтений.

Ключевые слова: профессия, профессиональная ориентация, профессиональный выбор, про-
фессиональное самоопределение, самоопределение.

Лит. 4.

Постановка проблеми. Протягом останніх років у нашій державі відбуваються 
зміни в соціальній, економічній, культурній, освітній та політичній сферах, які зумов-
люють необхідність удосконалення існуючих традиційних форм та методів підготовки 
молоді до самостійного та свідомого вибору майбутньої професії. Більшість молодих 
людей, обираючи майбутню спеціальність, орієнтуються на те, щоб професія була пре-
стижною та добре оплачуваною, і забувають про той факт, що громадське визнання про-
фесій з часом змінюється. Так само, як і змінюється попит на «престижні» спеціальнос-
ті на ринку праці. На сучасному етапі розвитку школи в старших класах передбачається 
профорієнтаційний відбір майбутньої професії. 

Аналіз досліджень. Проблему професійного самовизначення особистості розгляда-
ли як вітчизняні так і зарубіжні науковці та дослідники, зокрема: соціально-педагогічні 
передумови професійного самовизначення молоді розглядали такі науковці, як: В. Ро-
манчик, В. Савченко, М. Тітма, З. Шубкін; психолого-педагогічні основи підготовки 
молоді до вибору майбутньої професії аналізували О. Голомшток, М. Захаров, Є. Кли-
мов, Г. Костюк, В. Кравецький, В. Моляко, Є. Павлютенков, І. Уличний, С. Чистякова; 
професійну орієнтацію школярів на певні види професійної діяльності досліджували 
С. Загребельний, Л. Куліненко, А. Ходорчук; досвід зарубіжних країн з професійної 
орієнтації вивчали С. Дармодєхін, М. Павлова, Л. Сундукова, Т. Терещук.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методики 
щодо професійного самовизначення старшокласників.

Виклад основного матеріалу. Інтереси учнів і плани батьків рік від року зміню-
ються, як змінюється й поняття престижності професії в самому суспільстві. Поки що 
не завжди вдається переконати учнів і батьків, що людині не варто зв’язувати подальшу 
долю з, можливо, й престижною професією, але не такою, яка відповідає інтересам, 
здібностям, успішності, темпераменту. Тому перед школою постало завдання дати 
можливість дитині вивчити свої власні профорієнтаційні потреби, а батькам замисли-
тись про реальні можливості та здібності їхніх дітей. Для цього необхідно відбирати 
й удосконалювати методи анкетування, вести роботу з профорієнтації, вивчати успіш-
ність, темперамент дитини, оскільки саме ці складові складають триєдність, за якою 
можна орієнтувати учня на вибір професійного самовизначення [4]. Для даного про-
фесійного вибору використовують ряд методик, таких як: опитувальник схильностей 
до різних типів професій (М. Волкова); комунікативні та організаторські схильності 
(В. Синявський, Б. Федоришин); диференційно-діагностичний опитувальник інтересів 
(Є. Климов, модифікація А. Азбель); опитувальник особистісної орієнтації (Шостром); 
тест «Спілкування і професія» (В. Семиченко); опитувальник професійної переваги 
(Б. Басс); методика виявлення професійної готовності (Л. Кабардов); Опитувальник 
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професійної спрямованості (Д. Голланд); анкета «Що мені подобається» (Л. Йовайша); 
опитувальник за схемою побудови особистісної професійної перспективи (М. Пряжни-
ков); методика «Професійні переваги» (В. Бойко) та багато ін. [3].

Завданням нашого дослідження стало вивчення сформованості професійного само-
визначення учнівської молоді ЗОШ № 195 ім. І. Кудряшова та ЗОШ №81 м. Києва, а 
також виявлення деяких соціально-економічних, педагогічних та інших факторів, які 
впливають на даний процес. У дослідженні прийняло участь 76 учнів, із них: 45 учнів 
9-го кл. та 31учень 11 кл. Отже, на питання «Чи визначились Ви щодо Вашої майбутньої 
професії» серед одинадцятикласників 34 % відповіли позитивно, 66 % респондентів ви-
значилися частково або взагалі не визначилися. Щодо дев’ятикласників то визначились 
з майбутньою професією 36 %, вагаються – 51%, не вирішили – 13 % учнів. Це свідчить 
про неповну готовність або не сформованість професійного самовизначення, ознакою 
невизначеності свого професійного шляху. Серед чинників, що вплинули на вибір про-
фесії, найвищі рейтингові оцінки отримали такі показники, як: професія відповідала 
би здібностям особистості та творчий характер праці – вважає 38 % респондентів; по-
добалися умови праці та професія створювала можливості для кар’єрного зростання – 
вважають 31% опитаних респондентів; 22% – припускають високий престиж професії 
у суспільстві та 19 % учнів стверджують, що майбутня професія повинна дозволяти 
бути самостійним при її виконанні. Також результати опитування серед випускників 
школи свідчать про те, що визначальним мотивом професійного вибору являється мати 
високу заробітну платню. Так вважає 66 % опитаних дев’ятикласників показало та 44 % 
одинадцятикласників. Привертає увагу проблема формування ціннісних, мотиваційних 
установок старшокласників у їх професійному та соціальному визначенні під впливом 
родини. Так, результати свідчать про достатньо високий рівень авторитету сім’ї у ви-
борі майбутньої професії серед старшокласників. Водночас хвилює той факт, що рес-
понденти11 класу (22%) та 9 класу (11%) відповіли що рішення при виборі майбутньої 
професії вони приймають самі. Однак специфіка впливу сім’ї в тому, що її профорієн-
таційні дії переважно не мають конкретно спрямованого характеру, тобто часто родина 
орієнтує дітей не на вибір професії, а на вид діяльності, місце проживання (ближче до 
дому). Більшість старшокласників під впливом батьків розглядає високий рівень освіти 
ще і як показник високого соціального статусу, і відповідно – добробуту, в тому числі 
й матеріального, що далеко не відповідає реаліям нинішнього суспільства. Найчастіше 
це проявляється в тому, що випускники шкіл орієнтуються батьками обов’язково на 
здобуття вищої освіти, а не на власну економічну ініціативу, яка може дати добрі ре-
зультати. 

На запитання «Яку допомогу Ви хотіли б отримати від психолога чи соціального 
педагога щодо професійного самовизначення?» опитані респонденти 9-класу 
відповіли, що їм найважливіше потрібно отримати допомогу у визначенні інтересів, 
професійних намірів, схильностей, здібностей, важливих для професійної 
діяльності психологічних рис (20%) та одержати інформацію про умови оволодіння 
професіями (про навчальні заклади, навчальні предмети, строки навчання, 
кваліфікаційні перспективи (16%). Опитані респонденти 11 класу вважають, 
що їм важливо отримати інформацію про сучасні професії, характер діяльності 
та умови праці за кожною із них, можливості працевлаштування та професійної 
кар’єри (48%). 22% випускників 11 класів хотіли б отримати допомогу у розвитку 
необхідних для навчання та наступної професійної діяльності вмінь, навичок, 
психологічних якостей та консультації щодо вибору конкретної професії, розробки 
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індивідуального кар’єрного плану, вибору навчального закладу. На нашу думку, це 
свідчить про несистематичність роботи соціального педагога та психолога в школах. 
Необхідно активніше залучати до цієї роботи шкільних практикуючих психологів, 
соціальних педагогів, оскільки система профорієнтації повинна включати профос-
віту, профконсультацію, профдіагностику та інші спеціальні заходи, починаючи з 
5 – 6 класів загальноосвітньої школи. 

При підборі методів дослідження ми виходили з вимог вивчення психіки в діяль-
ності та дослідження психічних явищ в розвитку; намагалися, щоб вони були близь-
кими за змістом і відмінними за формою, що забезпечило різнобічність досліджен-
ня, підвищило достовірність і надійність експериментальних даних. Для результа-
тивнішого та успішнішого вивчення професійного самовизначення старшокласни-
ків у нашому дослідженні були підібрані наступні методики: 1) визначення форму-
ли професії (М. Пряжніков) – методика спрямована на виявлення схильностей до 
різних сфер професійної діяльності: роботі з людьми, практичній, інтелектуальній, 
естетичній, планово-економічній або екстремальній [1]; 2) методика професійних 
переваг Д. Голланда (заснована на співвідношенні типу професій до індивідуаль-
них особливостей людини, допомагає вибрати професію, враховуючи в першу чер-
гу, особистісні особливості) [2]. Дана методика визначає ступiнь зв’язку типу осо-
бистості із сферою професійної дiяльностi, до якої у неї є нахили, виділяєть шiсть 
типiв особистостi: реалiстичний, iнтелектуальний, соцiальний, конвенцiональний, 
підприємницький, артистичний. Адже люди у бiльшостi випадкiв прагнуть знайти 
соціальне середовище та майбутню професiю, якi дозволили б їм найкраще роз-
крити свої здiбностi, виразити свої iнтереси, цiнностi, орієнтації. Результати до-
слідження показали, що серед учнів 9 класу (28%) та 11 класу (29%) переважає 
соціальний тип. Професіонали даного типу гуманні, активні, чутливі, зорієнтовані 
на соціальні норми, здатні до співчуття, вміють зрозуміти емоційний стан другої 
людини, мають хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкуються з людьми. 
Математичні здібності слабо розвинені. Люди цього типу зорієнтовані на працю, 
головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість розв’язувати про-
блеми, які передбачають аналіз поведінки і навчання людей. Можливі сфери діяль-
ності: навчання, лікування, обслуговування і інші, які вимагають постійного кон-
такту та спілкування з людьми, здібностей переконувати. Серед дев’ятикласників 
високу рейтингову оцінку отримав також реалістичний тип – 23 %, тобто ці учні 
схильні до виконання конкретних вправ, віддають перевагу заняттям, які вимага-
ють фізичної сили, спритності. Частіше всього люди цього типу обирають професії 
механіка, електрика, інженера, агронома, кондитера, кулінара тощо. Найнижчим 
рейтинговою оцінкою – артистичний тип (7%). Високу рейтингову оцінку серед 
одинадцятикласників отримав конвенціональний тип – 22 %. Люди даного типу 
практичні, енергійні. Зазвичай вибирають професії пов’язані з канцелярськими і 
розрахунковими роботами, створенню та оформленню документів, встановленням 
кількісних співвідношенням. Найнижчу рейтингову оцінку серед опитаних отрима-
ли реалістичний та підприємницький тип – 10%. Професіонали підприємницького 
типу винахідливі, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостій-
ного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства. Професії: менеджер, про-
дюсер та інші пов’язані з керівництвом, управлінням та впливом на інших людей в 
різних ситуаціях. 

Аналіз проведеної методики наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика типів особистості учнів 9-11 класу

Тип особистості 9 клас 11 клас
К-сть учнів % К-сть учнів %

Реалістичний 10 23% 3 10%
Інтелектуальний 5 12% 5 16%
Соціальний 13 28% 9 29%
Артистичний 3 7% 4 13%

Підприємницький 8 17% 3 10%
Конвенціональний 6 14% 7 22%

Отже, як бачимо з таблиці 1, типи особистості 9-го та 11-го класу мають значні від-
мінності. На основі отриманих результатів дослідження ми можемо зробити висновок 
про те, що серед учнів і 9-х класів і 11-х класів переважає соціальний тип особистості. 
Це можна трактувати як наслідок продукту взаємодії історико-культурних і соціально-
економічних умов життєдіяльності особистості старшокласника.

Наступну методику у нашому дослідженні ми використовували «Визначення фор-
мули професії» (за М. Пряжніковим). Результати дослідження наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика професійних інтересів 9 -11 класів

9 клас 11 клас

К-сть учнів % К-сть учнів  %
Цілі праці

Оцінювати, перевіряти 6 13 % 4 13 %
Досліджувати що-
небудь, робити від-

криття

8 18 % 4 13 %

Перевезення чого-не-
будь

5 11 % 1 3 %

Виготовляти предмети 2 4 % 1 3 %
Вчити, виховувати, 
консультувати

7 16 % 3 9 %

Творити, створити нове 4 10 % 4 13 %
Керувати людьми 10 22 % 7 23 %

Обслуговувати кого-не-
будь чи що-небудь

2 4 % 3 9 %

Постійно працювати 
над собою, «бути в 

формі»

1 2 % 3 9 %

Предмет праці
Технічні об’єкти 5 11 % 4 13 %

Тексти, графіки, числа 6 13 % 3 9 %
Економіка і політика 7 16 % 4 13 %
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Мистецтво 5 11 % 6 19 %
Наука 6 13 % 4 13 %

Рослини і мікроорга-
нізми

3 7 % 1 3 %

Тваринний світ 5 11 % 3 9 %
Люди 4 10 % 4 13 %

Деталі та матеріали 3 7 % 1 3 %
Засоби праці

Ручні 3 7 % 2 6 %
Механічні 4 10% 3 9 %
Автоматичні 5 11 % 3 9 %
Комп’ютери 11 24 % 5 16 %
Інтелект 4 10 % 4 13 %

Виразні рухи, міміка 5 11 % 3 9 %
Творче мислення 5 11 % 3 9 %

Можливості організму 
та органів чуття

3 7 % 3 9 %

Голос, інтонація 5 11 % 3 9 %
Умови та організація праці

Побутовий мікроклімат 5 11 % 1 3 %
Приміщення з великою 

кількістю людей
5 11 % 2 7 %

Роз’їзди 5 11 % 6 20 %
Самостійність 7 16 % 4 13 %

Відкрите повітря 5 11 % 2 7 %
Екстремальні умови 4 9 % 3 10 %
Особливі умови 4 9 % 4 13 %

Вишукані відносини 5 11 % 5 17 %
Робота вдома 5 11 % 3 10 %

Як бачимо з таблиці 2, професійні інтереси опитаних респондентів 9-го та 11-го кла-
сів відрізняються. У респондентів 9-х та 11-х класах властивий інтерес керувати людьми 
(22-23 %), досліджувати що-небудь, робити відкриття, оцінювати, перевіряти серед учнів 
9 класу має високий рівень інтересу – 18 % та 16 % відповідно у старшокласників 11 
класу. Серед випускників високий рівень має твердження «творити, створювати нове» 
(13 %). Незначним серед обох класів є відсоток праці, як виготовляти предмети (3–4 
%). Щодо порівняльної характеристика мети праці учнів 9–11 класів, то в учнів 9 класу 
переважає економіка і політика (16 %), а у старшокласників 11 класу домінує мистецтво 
(19 %). Цікавість до науки та праці з людьми властивий учням як учням 9 класів, так 
і старшокласникам 11 класів (13 %). Незначним є відсоток рослини і мікроорганізми, 
деталі і матеріали (3 %). Щодо порівняльної характеристики предмету праці учнів 9–11 
класів, то результати дослідження свідчать, що у учнів 9 та 11 класів переважають у якості 
засобів праці комп’ютери (24 %), і відповідно (16 %). Решта засобів праці у 9 та 11 класах 
майже одинакова. Результати дослідження щодо основних відмінностей інтересів орга-
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нізації праці учнів старших класів показали, що учні 9 класу на перше місце визначають 
самостійність (16 %), а у старшокласників 11 класу на першому місці роз’їзди (19 %). Се-
ред умов організації праці у учнів 9 класу найменш вагомими є особливі та екстремальні 
умови (11%). У старшокласників 11 класу дещо інакша картина: приміщення з великою 
кількістю людей (6 %) та відкрите повітря (6 %). Отже, на основі отриманих результатів 
можна скласти загальну формулу професії старшокласників, це: мета учнів – керувати 
людьми; галузь праці серед учнів 9-х класів – економіка, політика, серед учнів 11 класів 
– мистецтво; засобами праці, яким респонденти віддають перевагу є комп’ютери; умови 
праці серед учнів 9-х класів є самостійність та вільність вибору та пересування, а серед 
учнів 11 х класів – роз’їзди (відрядження). 

Висновки. Аналіз одержаних результатів дає можливість зробити певні висно-
вки. Система професійної орієнтації школярів, яка покликана сприяти свідомому про-
фесійному вибору із врахуванням індивідуально-психологічних характеристик має ви-
рішальне значення як для самої людини, так і для суспільства в цілому. Ефективність 
профорієнтаційної роботи суттєво залежить від постановки її в школі, адже вона має бути 
невід`ємним компонентом програми навчання, реалістично пов`язаним із професійними 
знаннями, професійними вимогами та динамічним процесом їх оновлення. Результатом 
профорієнтаційної роботи в школі буде, по-перше, сформоване в учнів відношення до 
світу професій, по-друге, уміння співвіднести знання про себе, власні можливості з вимо-
гами тієї чи іншої професійної діяльності. Досягнення цього результату стане можливим 
тоді, коли профорієнтаційна робота в школі буде мати науково обґрунтоване методичне 
забезпечення, яке максимально активізуватиме професійне самовизначення випускника.

Проведене дослідження показало важливість саме індивідуальної профорієнтацій-
ної роботи. На певному етапі процесу професійного самовизначення старшокласни-
ків велике значення має одержання компетентної професійної консультації, основною 
метою якої є формування професійного світогляду особистості та складання прогнозу 
стратегії професійної діяльності з урахуванням індивідуальних психологічних харак-
теристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, здібностей, 
стану здоров’я та попиту ринку праці.
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ВИХОВУЄМО ЗДОРОВУ ДИТИНУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

У статті проаналізовано умови сьогодення, які впливають на виховання здорової дитини. 
Виокремлено причини стрімкого погіршення стану здоров’я дітей. На основі аналізу чинників по-
гіршення здоров’я дітей запропоновано методи профілактики погіршення стану здоров’я під-
ростаючого покоління. Зауважується, що формування та зміцнення здоров’я дітей є справою 
державної ваги, спільною роботою суспільства, дошкільного навчального закладу, родини і на-
віть самої дитини. Наголошується на тому, що саме сім’я – перший соціальний інститут, який 
формує душу і розум, волю і характер дитини. Виокремлено фізичне здоров’я, як основну умову 
морального і духовного здоров’я дитини. Розкривається, що ставлення дитини до свого здоров’я 
повинно бути предметом уваги та опікування педагогів.

Ключові слова: здоров’я дитини, вплив сьогодення на здоров’я дитини, навчально-виховний 
процес.
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HEALTHY CHILD EDUCATION IN TODAYS’ CONDITIONS

The article analyses the present conditions that infl uence the upbringing a healthy child. The causes 
of the rapid deterioration of the health of children have been determined. Based on the analysis of fac-
tors deteriorating the health of children, the methods of prevention of the health deterioration of the 
growing generation have been suggested. The formation and strengthening of the health of children have 
been observed as a matter of public concern and a collaborative effort of society, preschool educational 
institution, family and even the child itself as well. It is emphasised that the very family is the fi rst social 
institution that forms the soul and the mind, will and character of the child. The article reveals that the 
child’s attitude towards their health should be the subject of teachers’ attention and care.

Key words: child health, the present conditions that infl uence the child health, educational and peda-
gogical process.
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ВОСПИТЫВАЕМ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

В статье проанализировано воспитание здорового ребенка в условиях настоящего времени, 
выделены причини стремительного ухудшения состояния здоровья детей и на основе этого ана-
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лиза предложены методы профилактики улучшения состояния здоровья подрастающего поколе-
ния. Отмечено что формирование и укрепление здоровья детей является делом государственной 
важности, совместной работой общества, дошкольного учебного заведения, семьи и даже само-
го ребенка. Отмечено что семья является первым социальным институтом, который формирует 
душу и ум, волю и характер ребенка. Выделено физическое здоровье, как основное условие мо-
рального и духовного здоровья ребенка. Подчеркнуто, что отношение ребенка к своему здоровью 
должно быть предметом внимания и опеки педагогов.

Ключевые слова: здоровье ребенка, влияние настоящего времени на здоровье ребенка, учебно-
воспитательный процесс.

Лит. 9.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення на тлі екологічного та соціального 
неблагополуччя відзначається стрімке погіршення стану здоров’я громадськості, осо-
бливо дітей. Більшість випускників дитячих садів приходять до школи недостатньо го-
товими до навчання з точки зору психофізичного та соціального здоров’я. Результати 
наукових досліджень свідчать про те, що сформована в останні роки тенденція погір-
шення стану здоров’я дітей прийняла стійкий характер. Серед новонароджених дітей 
стрімко збільшується кількість хворих дітей. Більше того під час зростання та навчання 
дітей їх здоров’я, нажаль, погіршується. При цьому воно залежить не лише від якості 
охорони здоров’я, а й насамперед від змін які відбуваються в останні десятиліття в 
суспільстві, а саме збільшення безробіття погіршення стану екології та інші [1, 123].

За статистичними даними, до 80 % дітей мають одне або декілька захворювань, 
лише 15 % – 20 % дітей народжуються здоровими, кожна третя дитина має функціо-
нальні відхилення, а у кожної п’ятої фіксують нервові розлади, смертність удвічі пе-
реважає народжуваність. У структурі захворюваності дітей дошкільного та шкільного 
віку слід виділити хвороби органів дихання, органів травлення, серцево-судинної сис-
теми, опорно-рухового апарату, захворювання нервової системи тощо. Саме виходячи 
з цих даних, можемо стверджувати, що на сьогодні здорова дитина стає багатством не 
лише для батьків, але й для держави. Низький рівень здоров’я дітей значною мірою 
обумовлений відсутністю свідомого ставлення до власного здоров’я, розуміння його 
значення для себе та свого майбутнього [2, 31]. 

Збереження і відновлення здоров’я дітей України стає надзвичайно важливою спра-
вою, оскільки це – наше майбутнє і одне з головних джерел повноцінного життя, щастя, 
радості, успіху. Воно є не лише особистим надбанням людини, але й суспільним багат-
ством, одним із найважливіших показників добробуту народу [1, 122].

Аналіз досліджень. Враховуючи актуальність даної проблеми, вихованням здо-
рової дитини у сучасному суспільстві, окремими аспектами формування ціннісного 
ставлення до здоров’я та навичок здорового способу життя у дітей різних вікових груп 
в останні роки зацікавилося чимало дослідників і педагогів. Деякі питання висвітлю-
ються у працях таких авторів, як: Г. Бєлєнька, Н. Денисенко, О. Богініч, Л. Калуська, 
С. Кузьміна, М. Машовець, О. Павлушкіна, С. Пєхарєва.

Велику увагу щодо збереженню здоров’я підростаючого покоління приділяли пе-
дагоги-класики Я. Коменський, І. Песталоцці, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухом-
линський.

Мета статті – проаналізувати сучасний стан здоров’я підростаючого покоління та 
умови сьогодення для виховання здорової дитини.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах та складних соціальних обста-
винах суспільної кризи, стагнації економіки, порушенні природного та кліматичного 
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балансу, появи значної кількості нових захворювань та патологій спостерігається по-
гіршення стану здоров’я нації, скорочення тривалості життя людей, активно розповсю-
джуються такі негативні явища, як: алкоголізм, наркотизація тощо. Вчені (лікарі, педа-
гоги, психологи), широка громадськість сьогодні висловлюють серйозне занепокоєння 
таким станом речей у державі.

Поміж причин такого стану називають соціальну нестабільність; зниження матері-
ального рівня життя людей; банкрутства багатьох підприємств і, як результат – масове 
безробіття; явище тотальної міграції за кордон із метою заробітку матеріальних благ; 
погіршення екологічної ситуації через не контрольованість і некваліфіковане ведення 
господарства. Важливою умовою порушення життєвого ритму особистості є також 
тотальна інформатизація та технізація життя. Мова іде, передовсім, про відчуження 
окремої людини, оскільки проблема безпосереднього людського спілкування та його 
психотерапевтичної функції замінена віртуальним спілкуванням без особистого контак-
ту. Це породжує у людини почуття самотності та відчуженості, що провокує нервові та 
психічні розлади [9, 527].

Кожному батькові чи матері хочеться, щоб їхня дитина була не тільки найкрасиві-
шою та найрозумнішою від усіх, а насамперед, щоб вона росла здоровою. Формування 
та зміцнення здоров’я дітей розглядається як справа державної ваги, це спільна робота 
суспільства, дошкільного навчального закладу, родини і навіть самої дитини. 

Розкриваючи вплив сім’ї на зміцнення здоров’я дітей та молоді маємо осмислити 
обґрунтування суті поняття «здоров’я», оскільки існує багато визначень у сучасній на-
уковій та народно-педагогічній літературі. Звернемо увагу на окремі з них і вкажемо, 
що розкриттю його значення різними авторами приділила увагу українська дослідниця 
Т. Бойченко. У її посібнику для батьків та учнів молодшого шкільного віку «Як ви-
ростити дитину здоровою» представлено ряд доцільних висловів, серед яких думки 
Аристотеля («Здоров’я людини – щастя»), Гегеля («здоров’я – це пропорційність між 
самістю організму та його наявним буттям»), О. Остроумова («Здоров’я – стан рівно-
ваги між вимогами середовища та силами організму»), А. Чехова («Хіба здоров’я не 
диво?»), Ю. Лісіцина («Здоров’я людини – це гармонійна єдність біологічних і соці-
альних якостей, зумовлених природженими та набутими біологічними й соціальними 
явищами»), Г. Апанасенка («Здоров’я – оптимальна стійкість до дії патогенних агентів, 
фізична, психічна і соціальна адаптивність до змінюваних умов життєдіяльності») та 
інших [3, 76].

Повноцінне здоров’я і гармонійний фізичний розвиток дитини – те, до чого праг-
нуть всі батьки. Для реалізації цієї мрії потрібні не тільки раціональне харчування, 
позитивний психоемоційний фон, але і формування хороших звичок, грамотно орга-
нізований процес фізичного виховання. Дуже важлива допомога сім’ї в налагодженні 
нормального життя малюка в дитячому садку: дати їй можливість поступово звикати до 
нових умов, максимально детально і точно відповідати на всі питання педагогів, про-
думати, які улюблені речі, іграшки, книги малюк візьме з собою в групу дитячого сад-
ку. Батьки повинні забезпечити дошкільну установу повною інформацією про здоров’я 
дитини. Режиму сну і харчування, дієти, прийнятих в дитячім садку, потрібно дотри-
муватись і удома. Вихователям набагато легше працювати, якщо в домашніх умовах 
продовжується формування звичок, що виробляються в дитячому садку: – умиватися; 
– приймати вранці і увечері душ або митися до поясу; – мити ноги влітку і перед денним 
сном; – стежити за станом рук, мити їх після прогулянки; – користуватися унітазом і ту-
алетним папером; – чистити зуби і полоскати рот після їжі; – правильно застосовувати 
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предмети індивідуального користування – гребінець, рушник, носову хустку. Дорослі 
повинні хвалити дитину за прояв самостійності, правильне виконання гігієнічних про-
цедур. Необхідно забезпечити правильне освітлення тих місць в квартирі, де дитина ма-
лює, проглядає книги. Вона повинна правильно сидіти біля телевізора не більше 15–20 
хвилин на відстані 2–2,5 метрів від екрану прямо перед ним. Якщо дитина збуджена 
зменшити інтенсивність освітлення. Для формування правильної постави батьки пови-
нні привчати дошкільника контролювати позу за столом. В умовах сім’ї дошкільників 
також потрібно знайомити з правилами етикету, підтримувати дотримання правил по-
ведінки за столом, уміти сервірувати стіл, користуватися ножем і виделкою, серветками. 
У вихідні і недільні дні бажано дотримуватися режиму дня. Батьки повинні знати, що 
дитині під час прогулянок необхідно багато і вільно рухатися, оскільки саме в руховій 
активності вона знаходить місце своєї невгамовної енергії і фантазії, стимулює емоції, 
мовну і розумову діяльність, саморегуляцію. Дуже добре ввести сімейну традицію за-
нять спортом, залучати дитину до ходьби на лижах, катанню на ковзанах, на велосипеді, 
спортивним іграм, плаванню [3, 28].

У вихованні здорової дитини найважливішою умовою є рухова активність, вона 
сприятливо впливає на організм, що формується. Проведені дослідження підтверджують 
взаємозв’язок між показниками рухової активності та станом здоров’я дитини [3, 45].

Але дитина повинна вміти не лише користуватися своїми рухами у звичайних об-
ставинах, а й в умовах, які постійно змінюються в повсякденному житті (в іграх). Отже, 
сформовані навички тих або інших рухів повинні бути не тільки міцними, а й достатньо 
гнучкими (пластичними) [3, 45].

Застосування автоматизованих навичок дозволяє дитині економити свою енергію й 
спрямовувати увагу на осмислення тих завдань, які виникають під час ігрової діяльнос-
ті. У дошкільників формуються вміння та навички виконувати вправи на шикування та 
перешикування, загально-розвиваючі, спортивного характеру, основні рухи. Їх засво-
єння сприяє поширенню рухового досвіду, що дозволяє більш впевнено діяти в різно-
манітних умовах оточуючого життя. Дітям дошкільного віку дають елементарні знання 
про користь виконання фізичних вправ, способи виконання рухів (техніку), правила 
рухливих ігор, призначення фізкультурного інвентаря та способи його зберігання; до-
ступні відомості про особисту та суспільну гігієну (правила догляду за тілом, одягом, 
взуттям, фізкультурним обладнанням тощо); про спортивні події у країні та світі, які 
цікавлять старших дошкільників та ін. Виховні завдання спрямовані на формування 
позитивних моральних та вольових рис характеру дитини засобами фізичної культури. 
Заняття з фізичної культури, рухливі ігри, вправи спортивного характеру сприяють ви-
хованню в дітей дисциплінованості, колективізму, рішучості, сміливості та інших якос-
тей, необхідних кожній людині. До того ж, як зазначає Т. Дмитренко: «Якщо рухи ви-
конуються правильно, невимушене і разом з тим виразно, емоційно, то це позначається 
на естетичних почуттях, сприяє розумінню дитиною краси рухів» [5, 189]. Зміст різно-
манітної рухової діяльності дітей включає чимало ситуацій, які дозволяють використо-
вувати їх для виховання почуття відповідальності, стриманості, поваги до своїх това-
ришів та ін. Необхідно постійно спиратись у процесі виховання на духовний світ (по-
чуття) дитини. Виховання, яке спрямоване тільки до розуму, свідомості дитини, може 
породжувати в її ставленні до оточуючих людей бездуховність та раціоналізм. Почуття 
являють собою емоційне ставлення до дійсності. За своєю спрямованістю вони можуть 
відбивати інтелектуальне, естетичне, моральне ставлення особистості до оточуючого її 
світу. Доброзичливе ставлення, повага до дитини повинні бути основою педагогічної 
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позиції вихователя у формуванні її моральних та вольових якостей. Виховання інтер-
есу до рухової діяльності та формування потреби в систематичних заняттях фізичними 
вправами слід починати з дошкільних років. Позитивний їх вплив на організм дитини 
досягається лише тоді, коли вони виконуються регулярно [5, 178].

Фізичне здоров’я є основною умовою морального і духовного здоров’я дитини. Від 
ставлення дитини до свого здоров’я багато в чому залежить його збереження та зміц-
нення в майбутньому. Навчити дитину берегти і зміцнювати своє здоров’я, головне за-
вдання сьогодення. У дошкільному дитинстві формуються основні риси особистості, 
тому важливо саме у цей період прищепити дитині потребу у здоровому способі життя. 
Саме тому сім’я та дошкільні заклади мають створити сприятливі умови для оптималь-
ного фізичного розвитку дитини, отримання нею елементарних знань про людський 
організм, опанування санітарно-гігієнічних навичок (чистити зуби, мити руки, їсти здо-
рову їжу, робити ранкову гімнастику…). Дитина повинна знати та розуміти проблему 
формування, збереження, зміцнення та відновлення свого здоров’я, а також уміти до-
тримуватися правил здорового способу життя. Діти мають розуміти, що майбутнє кож-
ного, як і держави в цілому, за здоровими поколіннями, бо фізично і морально здорова 
людина здатна творити і приносити користь іншим [6, 128].

Засновник теорії фізичного виховання П. Лесгафт писав, що основне завдання педа-
гога – навчити дітей «свідомо ставитися до своїх рухів». Він високо оцінював виховне 
значення ігор, обґрунтував єдність фізичного виховання й психічного розвитку дитини 
[7, 151].

Н. Денисенко вважає, що «усвідомлення власного здоров’я пов’язане зі свідомим 
ставленням до нього» [4, 4]. Таке «ставлення» вона трактує як «активну спрямованість 
дитини на своє здоров’я, що базується на визначенні його високої об’єктивної 
значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного смислу» [4, 4].

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
залежить від відповідної спрямованості виховного процесу, форм та методів його ор-
ганізації. Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демо-
кратичному стилі взаємодії і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи 
й творчості. 

Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, спостереження, роз’яснення, 
переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи 
вправ, контролю й самоконтролю тощо. Застосування цих методів сприяє створенню 
у дітей мотивації на здоровий спосіб життя. З нетрадиційних для педагогіки методів 
ефективно діють методи «педагогічної психотерапії», а саме: саморегуляції, рефлексо-
терапії. Ці методи створюють певну єдність і доповнюють один одного [8, 123].

Очевидно, що ставлення дитини до свого здоров’я повинно бути предметом 
педагогічного опікування. Форми, зміст, способи прямо пов’язані з тими віковими осо-
бливостями, які визначають своєрідність кожного етапу розвитку дитини і стають осно-
вою формування у неї певних внутрішніх установок, у тому числі і на здоровий спосіб 
життя [8, 145].

Висновки. Аналіз літератури показав негативну тенденцію у контексті погіршення 
стану здоров’я та фізичного розвитку дитячого населення за останнє десятиріччя 
в Україні. Серед факторів, що сприяють зниженню рівня дитячого здоров’я, чи не 
найважливіша роль належить навчальному навантаженню. Тільки комплексний підхід 
до оцінки стану здоров’я дітей, впровадження нових оздоровчих технологій дадуть змо-
гу попередити зростання захворюваності у дітей.
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Безумовно, виховання здорової дитини має бути пріоритетним завданням батьків і 
педагогів. При цьому потрібно розуміти, що показником здоров’я є не лише відсутність 
будь-яких хвороб, а гармонійний нервово-психічний розвиток, висока розумова і 
фізична працездатність. 

При цьому важливо пам’ятати, що здоров’я людини цілком залежить від способу 
її життя, поведінки. От чому так важливо привити з дитинства навички дбайливо від-
носитися до власного здоров’я, зберігати, розвивати, примножувати те, що дане самою 
природою.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
У ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ

Статтю присвячено проблемі реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях з курсу «Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)» для культурологічних спеціальностей. Обґрунтовано 
сприятливі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків курсу «Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням)» та фахових культурологічних дисциплін. Розкрито методичні особли-
вості використання текстового матеріалу з фахових культурологічних дисциплін для складання 
навчальних текстів з української мови (за професійним спрямуванням). Описано завдання з аналізу 
студентами культурологічних текстів за мовними рівнями та завдання з фрагментами обробки 
культурологічного матеріалу аналогічно до окремих видів професійної праці культуролога. Оха-
рактеризовано методику виконання цих завдань у процесі практичної та самостійної роботи 
студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням».

Ключові слова: українська мовна підготовка майбутніх культурологів, фахові культурологіч-
ні дисципліни, міжпредметні зв’язки, фахові тексти з української мови, мовний аналіз культуро-
логічних текстів, завдання для практичної та самостійної роботи студентів.
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The article is devoted to the problem of realization of intersubject communications on lessons of 
the discipline «Ukrainian language (of professional orientation)». Opportunities for realization of inter-
subject communications of a course «the Ukrainian language (of professional orientation)» and profes-
sional culturological disciplines are proved. Methodical features of use of text material of culturological 
professional disciplines for the preparation of educational texts on the Ukrainian language (of professional 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ УКРАИНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ КУЛЬТУРОЛОГОВ

Статья посвящена проблеме реализации межпредметных связей на занятиях курса «Укра-
инский язык (профессиональной направленности)» для культурологических специальностей. Обо-
снованы благоприятные возможности для реализации межпредметных связей курса «Украинский 
язык (профессиональной направленности)» и профессиональных культурологических дисциплин. 
Раскрыты методические особенности использования текстового материала по профессиональ-
ным культурологическим дисциплинам для составления учебных текстов по украинскому языку 
(профессиональной направленности). Описаны задания по анализу студентами культурологиче-
ских текстов по языковым уровням и задания с фрагментами обработки культурологического 
материала аналогично отдельным видам профессионального труда культуролога. Охарактери-
зована методика выполнения этих заданий в процессе практической и самостоятельной работы 
студентов по курсу «Украинский язык (профессиональной направленности)».

Ключевые слова: украинская языковая подготовка будущих культурологов, профессиональ-
ные культурологические дисциплины, межпредметные связи, профессиональные тексты по укра-
инскому языку, языковый анализ культурологических текстов, задания для практической и само-
стоятельной работы студентов.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Актуальність наукової статті обумовлюється тим, що ре-
алізація комунікативних виробничих функцій є однією з основоположних складових 
змісту професійної праці сучасного культуролога. Невипадково в освітньо-професій-
ній підготовці бакалавра культурології серед завдань формування фахової компетент-
ності виділено набуття навичок фахової комунікації рідною та англійською мовами, 
а також уміння усного й письмового використання культурологічної термінології у 
процесі виконання функціональних обов’язків [10].

У системі вищої освіти значна увага приділяється українській мовній підготовці 
студентів культурологічних спеціальностей. Відповідно до типової програми курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» упродовж другого та третього ро-
ків навчання майбутніх культурологів передбачено засвоєння й практичне оволодіння 
нормами сучасної української літературної мови; методами використання різних мов-
них засобів відповідно до комунікативних намірів; прийомами висловлювання думок 
для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; уміннями 
сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; 
складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби репрезентації їх 
специфіки; послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 
допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення 
мовної культури [12, 14–16].

Аналіз досліджень. Педагогічною теорією і практикою накопичено певний пози-
тивний досвід української мовної підготовки студентів-культурологів у вишах. Аналіз 
підручників і посібників з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
дає підстави для таких тверджень:
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- питому вагу складають видання загального характеру, призначені для на-
вчання студентів усіх вишівських спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр»;

- навчальний матеріал означених видань відповідає змістові типової програ-
ми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом 
МОН України від 21.12.2009 №1150. Групування теоретичного й практичного матері-
алу в більшості цих видань здійснено за кредитно-модульною системою. Теми змісто-
вих модулів стосуються законодавчих та нормативно-стильових основ професійного 
спілкування, особливостей професійної комунікації сучасних фахівців, характерис-
тик наукового стилю усної та писемної комунікації у фаховій діяльності [2–3; 7];

- унаслідок загального характеру розглянутих видань пропоновані для прак-
тичної роботи тексти й завдання позбавлені чіткої фахової визначеності й конкрети-
заціїї за спеціальностями, яких набувають студенти у професійному навчанні; 

- значно меншою кількістю представлено підручники й посібники з україн-
ської мовної підготовки для економічних, юридичних, фізико-математичних, техніч-
них, медичних та соціологічних спеціальностей. Теоретичний матеріал, навчальні 
тексти й практичні завдання таких видань відрізняються визначеною фаховою спря-
мованістю залежно від спеціальності професійної підготовки студентів [1; 15–16];

- серед проаналізованих підручників і посібників з курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» необхідно звернути увагу на відсутність видань, при-
значених суто для спеціальності 6.020101 Культурологія. 

За результатами здійсненого аналізу можна дійти висновку, що українська мовна 
підготовка майбутніх культурологів здійснюється переважно за підручниками й по-
сібниками з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», призначеним 
для всіх вузівських спеціальностей і позбавленим фахової культурологічної спрямо-
ваності поданого в них навчального матеріалу. 

Вивчення практичного досвіду викладання курсу «Українська мова (за профе-
сійним спрямуванням)» на різних факультетах у вітчизняних вишах переконує у 
важливій ролі міжпредметних зв’язків з фаховими дисциплінами, які вивчаються 
студентами конкретної навчальної спеціальності [1; 4; 8; 13; 15–16]. Безпосередній 
взаємозв’язок українських мовних текстів і практичних завдань з фаховою літерату-
рою тієї чи іншої спеціальності дозволяє конкретизувати комунікативну підготовку 
студентів за обраним професійним фахом.

З огляду на викладене, метою наукової статті визначено: обґрунтувати методику 
реалізації міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх 
культурологів.

Враховуючи актуальність порушеної проблеми в науковій статті поставлено такі 
завдання:

1. Проаналізувати навчальні можливості взаємозв’язку змісту курсу «Україн-
ська мова (за професійним спрямуванням)» та змісту фахових дисциплін зі спеціаль-
ності 6.020101 Культурологія.

2. Розкрити методичні особливості використання текстового матеріалу з фахо-
вих культурологічних дисциплін для складання навчальних текстів з української мови 
(за професійним спрямуванням).

3. Схарактеризувати методику впровадження міжпредметних зв’язків з фахови-
ми культурологічними дисциплінами під час практичної та самостійної роботи сту-
дентів з української мови (за професійним спрямуванням).
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Виклад основного матеріалу. У практиці професійного навчання майбутніх куль-
турологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зміст курсу «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)» реалізується впродовж 3-го, 4-го та 5-го семе-
стрів. Огляд навчальних планів професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності 
6.020101 Культурологія у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драго-
манова, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Херсонському держав-
ному університеті та інших вітчизняних вишах доводить, що впродовж перших трьох 
років бакалавріату серед фахових дисциплін вивчаються: «Вступ до культурології», 
«Історія світової культури», «Історія української культури», «Історія кіномистецтва 
і телебачення», «Історія пластичних мистецтв», «Історія світового театру та літера-
тури», «Сучасна українська культура», «Теорія культури та сучасні культурологічні 
концепції», «Теорія та практика комунікативної культури», «Основи мистецтвознав-
ства», «Теорія та історія мистецтв», «Етнокультурологія», «Музеєзнавство», «Соці-
ально-культурна і дозвіллєва діяльність», «Методика викладання культурологічних 
дисциплін». Таким чином, упродовж перших трьох років бакалавріату студенти за-
своюють значний обсяг культурологічної інформації, яка може бути використана в 
якості фахового тексту на заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спря-
муванням)» [4; 8–9]. 

Ознайомившись зі змістом навчальних підручників та посібників з названих фахо-
вих культурологічних дисциплін, ми звернули увагу на чотири з них, а саме: «Вступ 
до культурології», «Історію світової культури», «Історію української культури», «Те-
орію культури та сучасні культурологічні концепції» [5–6; 8; 11; 14]. По-перше, ці 
дисципліни є пропедевтичними в плані подальшого опанування навчальних курсів 
з культурологічного фаху, адже містять основні положення щодо історії та теорії 
становлення і розвитку культурних процесів у суспільстві. Програмний матеріал на-
званих дисциплін розкриває основоположний масив термінології, необхідної для по-
дальшого успішного навчання майбутніх культурологів за фахом. Основоположні тер-
міни, професіоналізми та фразеологізми розглядаються також в українській мовній 
підготовці майбутніх культурологів. 

По-друге, крізь систему загальноприйнятих теоретичних положень означені дис-
ципліни пов’язані з іншими культурологічними навчальними курсами, позначеними 
конкретним і поглибленим характером інформування про культурно-історичні проце-
си та явища (наприклад, «Історія кіномистецтва і телебачення», «Історія пластичних 
мистецтв», «Історія світового театру та літератури», «Сучасна українська культура» 
тощо). Тому у змісті пропедевтичних фахових дисциплін знайшли відображення по-
яснення сутності термінів, професіоналізмів та фразеологізмів, які функціонують у 
сфері культурології і постійно використовуються культурологами у професійній ді-
яльності. У практичній роботі з української мови (за професійним спрямуванням) має 
місце інтенсивна комунікативна діяльність студентів, яка також містить приклади фа-
хової термінології культурологів. 

По-третє, згідно із навчальними планами розглянуті фахові дисципліни вивчають-
ся в усіх вітчизняних вишах, які здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальністю 
6.020101 Культурологія. Унаслідок за останнє десятиріччя в бібліотечних фондах та 
Інтернет-ресурсах значного розповсюдження і доступності набули підручники та по-
сібники з означених дисциплін. Це розширює можливості використання майбутніми 
культурологами змістового матеріалу вказаних навчальних видань у процесі опану-
вання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
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Таким чином, за навчальним змістом фахові дисципліни «Вступ до культуроло-
гії», «Історія світової культури», «Історія української культури», «Теорія культури та 
сучасні культурологічні концепції» створюють сприятливі можливості для реалізації 
міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх культу-
рологів.

Досвід багаторічної української мовної підготовки майбутніх культурологів у 
Херсонському державному університеті дозволяє здійснити опис методичних осо-
бливостей використання текстового матеріалу з названих фахових культурологічних 
дисциплін для складання навчальних текстів з української мови (за професійним 
спрямуванням). У процесі відбору культурологічної інформації для використання у 
якості фахових текстів на заняттях з української мовної підготовки було використано 
такі критерії: 

1. Інформація мусить відповідати змісту тем навчальної програми з курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». Наприклад, у посібнику з теорії 
культури розміщено навчальний матеріал щодо ідей семіотики й структуралізму в 
культурологічних концепціях. Йдеться про те, що семіотика й структуралізм є спорід-
неними напрямами аналізу – спочатку мови, а потім і будь-якого культурного явища 
як «мови» (себто, як знакової системи) [11, 62]. Цей матеріал було покладено в основу 
фахового тексту для теми «Основи культури української мови», де згідно з програмою 
курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розглядаються значення 
мови й культури мовлення в житті професійного комунікатора, а також комунікативні 
ознаки культури мови.

2. Текстовий матеріал повинен містити культурологічну термінологію та по-
няттєвий апарат. Зокрема, категоріальний апарат культурології вивчається дисци-
пліною «Вступ до культурології», тому в підручниках і посібниках з культурології 
завжди можна знайти інформацію про основні культурологічні категорії (культур-
ні об’єкти, культурогенез, культурні смисли, ментальність, міжкультурні взаємодії 
тощо) [14, 21–30]. Цей текстовий матеріал було використано на заняттях з української 
мови в межах теми «Українська термінологія в професійному спілкуванні», яка вклю-
чає питання з історії та сучасних проблем української термінології, теоретичних засад 
термінознавства та лексикографії, системи термінології, ознак термінів, способів їх 
творення, нормування, кодифікації і стандартизації. 

3. Необхідними в тексті є аналітичні характеристики історико-культурних 
явищ і процесів. Такі характеристики відображено в посібниках і підручниках з 
історії української та світової культур. За приклад можна навести відомий під-
ручник з «Історії української культури» авторів В. О. Барвінського, М. Голубця, 
І. П. Крип’якевича, В. П. Радзикевича та С. М. Чарнецького, де в яскравій і доступ-
ній формі подано матеріал про розвиток українського письменства, образотворчого 
мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини XX ст. [6, 21–30]. 
Тексти з цього підручника добре прислужилися в мовній підготовці майбутніх куль-
турологів з тем: «Державна мова – мова професійного спілкування» (питання про 
поняття національної та літературної мови, найістотніші ознаки літературної мови, 
мова професійного спілкування як функціональний різновид української літератур-
ної мови) та «Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілку-
ванні» (питання про функціональні стилі української мови та сфери їх застосування, 
основні ознаки функціональних стилів, текст як форму реалізації мовнопрофесійної 
діяльності).
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4. Важливим є аналіз текстового матеріалу за мовними рівнями – лексичним, 
граматичним, орфографічним, пунктуаційним, акцентуаційним. На основі такого ана-
лізу здійснювалася диференціація культурологічної інформації за вказаними рівнями, 
окремо групувалися текстові матеріали змішаного характеру, де поєднувалися різні 
мовні рівні. 

По закінченні аналітичної роботи здійснювалися синтез і переробка відібрано-
го за наведеними критеріями текстового матеріалу, кінцевим результатом яких стало 
складання фахових культурологічних текстів для використання на заняттях з курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зокрема, навчальною ефектив-
ністю для української мовної підготовки студентів 2-го курсу спеціальності 6.020101 
Культурологія можна відзначити складені автором фахові тексти: «Культура і циві-
лізація», «Види культурологічних норм та їх суспільне призначення», «Трипільська 
цивілізація», «Історія Русів», «Народне мистецтво періоду українського національ-
ного відродження», «Фольклорно-літературні засоби української драми», «Сучас-
ні проблеми українського театрознавства», «Портретний живопис», «Візантійська 
гімнографія», «Генеза образу Богородиці в гімнографії Східної церкви», «Великий 
Орфей (культурні здобутки у творчості Мусліма Магомаєва)», «Мистецтво балету у 
постмодерністському дискурсі», «Проблема еклектики в українській народно-сценіч-
ній хореографії» [13]. 

Запропоновані фахові тексти було покладено в основу завдань для практичної та 
самостійної роботи студентів на заняттях з курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Під час виконання практичних завдань значна увага приділялась 
аналітичній роботі, адже відповідно до вимог фахової компетентності майбутні куль-
турологи повинні вміти виокремлювати, вирізняти, виділяти, виявляти та обґрунтову-
вати специфіку культурно-історичних процесів [13]. Тому значну частину практичних 
завдань з української мовної підготовки спрямовано на аналіз культурологічних тек-
стів за мовними рівнями. 

У ході лексичного аналізу юнаки та дівчата здійснювали добір українських від-
повідників, синонімів до термінологічної лексики культурологічного спрямування, 
визначали культурологічні терміни за дефініціями, знаходили й виправляли лексичні 
помилки, добирали нормативні варіанти слів чи словоформ. Наприклад, працюючи 
над фаховим текстом «Культура і цивілізація», студенти мусили дібрати синоніми до 
слів «ідентифікація», «індивідуум», «концепція», «акумулювати»; виписати із тексту 
три приклади різнокомпонентних культурологічних термінів та схарактеризувати їх 
за морфологічною будовою; визначити термін за дефініцією: «…спільнота людей 
(плем’я, народність, нація), що історично склалася та має соціальну цілісність і ори-
гінальний стереотип поведінки».

Граматичний аналіз вимагав вибору потрібного варіанта граматичної форми, зна-
ходження й виправлення граматичних помилок, утворення ступенів порівняння при-
кметників і прислівників, визначення порядку слів у реченні. Так, під час виконання 
завдань до фахового тексту «Види культурологічних норм та їх суспільне призна-
чення», необхідно було знайти у ІІ абзаці виділений жирним курсивом прикметник і 
утворити всі форми ступенів порівняння; виписати іменники чоловічого роду ІІ відмі-
ни однини, вибравши нормативне закінчення із дужок; іменники «вплив», «примус», 
«мотив», «колектив», «регулятор», «зразок», «обряд», «ритуал», «етикет», «канон», 
«стандарт» написати в родовому відмінку; замість крапок поставити в словах про-
пущені букви тощо.
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Орфографічний і пунктуаційний аналіз супроводжувався записом частини куль-
турологічного тексту, поясненням правопису окремих культурологічних термінів та 
професіоналізмів, вибором нормативного відмінкового закінчення, потрібної літери 
чи пропущеного розділового знаку. Зокрема, на основі такого аналізу фахового тексту 
«Портретний живопис» майбутнім культурологам пропонувалось виправити виді-
лені жирним курсивом речення; обрати правильний варіант уживання прийменників 
«в/у», «із/з/зі», сполучників «і/й/та»; переписати виділені курсивом абзаци, поставив-
ши розділові знаки; оформити правильний варіант написання слів, поданих зі скісною 
рискою (разом, окремо, через дефіс). 

На вимогу акцентуаційного аналізу студенти визначали наголос у культурологіч-
них термінах, фразеологізмах та професіоналізмах, що відносяться до активної про-
фесійної лексики культуролога. Це такі розповсюдженні в культурологічній праці 
слововживання, як первісна культура, українська культура, результати пізнання, по-
няття культурної ідентифікації, культурні надбання, суспільне об’єднання, кількісні 
показники, різновиди соціальних норм, малярські графічні праці, феномен людини, 
водночас, новий щабель розвитку тощо.

Завдання для самостійної роботи з української мовної підготовки студентів міс-
тили фрагменти обробки навчального матеріалу аналогічно до окремих видів про-
фесійної праці культуролога. Виконання першої групи завдань супроводжувалось 
розглядом і аналізом мистецьких творів, які вивчались раніше у межах дисциплін 
«Історія української культури» та «Історія світової культури». Від майбутніх культу-
рологів вимагалось здійснити опис художньої ситуації, представленої у творі, тобто 
схарактеризувати ідею твору, сюжетну, композиційну та образну форму. За резуль-
татами описової роботи необхідно було вибрати культурологічні терміни з тексту та 
скласти невеликий за обсягом культурологічний словник. 

Потім студенти мусили розробити текстову презентацію мистецького твору для 
виставкового каталогу з урахуванням мовленнєвих та стилістичних принципів по-
будови презентаційного тексту. На закінчення будувалась модель діалогу між двома 
культурологами, які відвідали мистецьку виставку й зупинились біля представленого 
в експозиції мистецького твору. Професійний діалог враховував функціональні осо-
бливості ділової бесіди, основні закони та стратегії спілкування.

Друга група завдань передбачала пошуково-аналітичну роботу з дослідження пев-
ного культурного явища (наприклад, османська архітектура часів Сулеймана Пишно-
го, українське оперне мистецтво другої половини ХХ століття, італійська скульптура 
епохи раннього Ренесансу тощо). Завдання вимагали представити хронологічну по-
слідовність конкретних фактів історико-культурного процесу. Фактологічний матері-
ал пропонувалось оформити у двох стилях – літературному та науковому. Наступним 
етапом був порівняльний аналіз двох різностильових описів. За результатами порів-
няльного аналізу моделювалась дискусія між культурологами про переваги літератур-
ної і наукової стильових характеристик історико-культурного явища. У моделюванні 
такої дискусії майбутні культурологи повинні реалізувати прийоми техніки й тактики 
аргументування з урахуванням мовних засобів переконування.

Основні поняття й положення, які засвоїли студенти у процесі вивчення фахових 
культурологічних дисциплін, допомагають якісніше виконувати практичну й само-
стійну роботу з української мовної підготовки. Взаємозв’язок змісту завдань з раніше 
вивченим культурологічним матеріалом створює сприятливі можливості для активно-
го пізнання української мови як важливого професійного засобу праці культуролога. 
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На підставі описаних у статті результатів педагогічної роботи можна дійти таких 
висновків:

1. Вивчення теоретичного і практичного досвіду підготовки студентів за спе-
ціальністю 6.020101 Культурологія дозволило дійти висновку про наявність у такій 
підготовці сприятливих можливостей для реалізації міжпредметних зв’язків курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» та фахових культурологічних дис-
циплін «Вступ до культурології», «Історія світової культури», «Історія української 
культури», «Теорія культури та сучасні культурологічні концепції». Ці можливості 
обумовлені наявністю у змісті фахових дисциплін дефініцій основоположних культу-
рологічних термінів, професіоналізмів і фразеологізмів, які вивчаються в українській 
мовній підготовці майбутніми культурологами. Важливим є також фактор доступнос-
ті навчального матеріалу з вказаних культурологічних дисциплін у бібліотечних фон-
дах та Інтернет-ресурсах вітчизняних вишів.

2. Дослідженням доведено, що в процесі складання навчальних текстів з курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» на основі текстового матеріалу з 
фахових культурологічних дисциплін необхідно дотримуватись вимог: відповідності 
культурологічної інформації змісту навчальної програми з української мовної підго-
товки; наповненості матеріалу культурологічною термінологією з її тлумаченням, а 
також аналітичними характеристиками історико-культурних явищ і процесів; можли-
вості аналізу текстового матеріалу за лексичним, граматичним, орфографічним, пунк-
туаційним, акцентуаційним мовними рівнями.

3. За результатами багаторічної української мовної підготовки майбутніх куль-
турологів у Херсонському державному університеті з’ясовано ефективність практич-
них завдань з аналізу культурологічних текстів за мовними рівнями. Така аналітична 
робота сприяла формуванню фахової компетентності майбутніх культурологів щодо 
вмінь виокремлювати, вирізняти, виділяти, виявляти й обґрунтовувати специфіку 
культурно-історичних процесів. 

4. Позитивними результатами відзначились завдання для самостійної роботи з 
української мовної підготовки студентів, які містили фрагменти обробки навчального 
матеріалу аналогічно до окремих видів професійної праці культуролога. Виконання 
таких завдань супроводжувалось розглядом і аналізом мистецьких творів, які вивча-
лись раніше в межах фахових культурологічних дисциплін, а також пошуково-аналі-
тичною роботою з дослідження конкретних культурно-історичних процесів. 

Таким чином, упровадження міжпредметних зв’язків із фаховими культурологіч-
ними дисциплінами у процес української мовної підготовки підвищує ефективність 
формування мовних компетентностей майбутніх культурологів. 
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АДАПТАЦІЯ РІДНОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ МОВ 
У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Міжкультурна комунікація розглядається з позиції соціалізації, що відбувається в три етапи: адап-
тація, індивідуалізація, інтеграція. Зокрема, визначені соціолінгвістичні й психологічні механізми адап-
тації рідної й іноземної мов у міжкультурній комунікації. На основі аналізу структури міжкультурної 
комунікації виокремлені особливості адаптації, пов’язані з різним сприйманням однакових об’єктів, си-
туацій, подій навколишнього світу в рідній та іноземній мовах і досягненням взаєморозуміння. 

Ключові слова: рідна мова, іноземна мова, міжкультурна комунікація, іншомовний соціум, 
адаптація мов. 
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ADAPTATION OF NATIVE AND FOREIGN LANGUAGES 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Intercultural communication is considered from the standpoint of socialization that takes place 
in three phases: adaptation, personalization and integration. In particular, there are defi ned the 
sociolinguistic and psychological mechanisms of adaptation of native and foreign languages in 
intercultural communication. By analyzing the structure of intercultural communication there are singled 
out adaptation features associated with a different perception of the same objects, situations, events of the 
world in native and foreign languages and achievement of understanding.

Key words: native language, foreign language, intercultural communication, foreign language 
society, adaptation of languages. 
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АДАПТАЦИЯ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМММУНИКАЦИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Межкультурная коммуникация рассматривается с позиции социализации, для которой 
характерны три этапа: адаптация, индивидуализация, интеграция. Раскрыта роль родного 
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языка как социального фона для изучения иностранного языка, выделены социолингвистические и 
психологические механизмы адаптации родного и иностранного языков в межкультурной комму-
никации. На основании анализа структуры процесса межкультурной коммуникации определены 
особенности адаптации, связанные с разным восприятием одинаковых объектов, ситуаций, 
событий окружающей мира в родном и иностранном языках и достижением взаимопонимания. 

Ключевые слова: родной язык, иностранный язык, межкультурная коммуникация, иноязычный 
социум, адаптация языков. 

Лит. 8.

Постановка проблеми. Найпримітнішою ознакою ХХІ ст. філософи вважають кому-
нікативний поворот, спричинений соціальною мобільністю й динамізмом міжлюдських 
стосунків «від позиції єдиного самодостатнього (або монологічного) суб’єкта до діалогіч-
ного, прийняття принципів діалогу, інтерсуб’єктності як основних засад людського бут-
тя і людської діяльності» [5, 311]. Однією з визначальних характеристик самодостатньої 
особистості за таких умов постає здатність до міжкультурної комунікації. Іноземна мова 
– основний засіб міжкультурної комунікації, але недостатній, оскільки, потрапляючи в 
чуже мовно-культурне середовище, людина практично потрапляє в інший, незнайомий 
світ цінностей і законів спілкування. Незнання або неадекватне відтворення норм мов-
леннєвої та немовленнєвої поведінки створює труднощі в спілкуванні представників різ-
них лінгвокультурних спільнот і може спричинити різноманітні девіації.

На нашу думку, міжкультурна комунікація – структуроване поняття, яке синхро-
нізує лінгвістичний, психологічний, культурологічний, власне комунікативний, соціо-
логічний та інші аспекти, в реалізації яких наявний феномен адаптації, що потребує 
всебічного аналізу, в тому числі й соціально-психологічного.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідники підкреслюють, що навчання інозем-
ної мови повинно бути процесом зіставлення мов, для якого насамперед характерним 
є опертя на рідну культуру, тобто цей процес можна представити у вигляді діалогу між 
двома способами життя і мислення [7]. 

Ряд вчених називає опанування іноземною мовою і відповідною культурою адапта-
ційно-адаптувальним процесом (Ю. Лотман, О. Садохін, С. Тер-Мінасова). Соціально-
психологічна адаптація до іншомовної культури відбувається поступово: від найнижчо-
го рівня, на якому існування культурних відмінностей не усвідомлюється учасниками 
комунікації, до найвищого, коли відбувається формування нового типу особистості, яка 
свідомо здійснює інтеграцію й відбір елементів різних культур, керуючись принципом 
доцільності.

У цьому зв’язку сучасний дослідник Р. Кісь, спираючись на міркування індійського 
письменника Б. Додьє, стверджує: «Коли дві мови вступають в контакт і наче входять у 
суперництво в одному індивіді, то це означає, що в контакт і в конфлікт вступають два 
бачення світу» [2, 104]. Вчений застерігає, що перехід від однієї мови до іншої може 
спричинити глибокі стресові зміни в мисленні, оскільки кожна мова є носієм самостій-
ної системи мислення. 

Концептуальним щодо означеної теми вважаємо твердження Є.Шубіна про два під-
ходи до вивчення іноземної мови: 

а) як сукупності явищ і фактів, що відбувається приблизно так, як вивчають істо-
ричні події чи хімічні властивості. Таким вивченням займаються ті, хто студіює лінг-
вістику; 

б) з метою участі в іншомовній комунікації. У цьому випадку оволодівають технікою 
комунікації, або технікою обміну інформацією для практичних потреб [6, 7].
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У нашому дослідженні беремо до уваги другий підхід і зауважимо: в процесі опану-
вання іноземною мовою як технікою комунікації синхронно відбувається ще один про-
цес – акультурації, тобто засвоєння цінностей нової культури, що супроводжується не 
безпосереднім їх сприйманням, а через аналіз, співставлення, оцінювання, прийняття 
чи заперечення. 

Сказане нами дозволяє розглядати міжкультурну комунікацію як засіб соціалізації. 
Оскільки соціалізація – це долучення людини до культури через адаптацію, 
індивідуалізацію, інтеграцію, зосередимо увагу на особливостях адаптації в 
міжкультурній комунікації.

Мета публікації полягає у визначенні соціально-психологічних аспектів адаптації 
рідної й іноземної мов на основі аналізу структурних компонентів процесу міжкультур-
ної комунікації.

Виклад основного матеріалу. Міжкультурна комунікація складає предмет дослі-
дження цілої низки наукових галузей: психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгводидак-
тики, міжкультурної дидактики та ін. Незважаючи на це, мало вивченими, на нашу дум-
ку, залишаються ті аспекти проблеми, які розкривають суть міжкультурної комунікації 
як нового засобу соціалізації, зокрема питання адаптації, індивідуалізації, інтеграції 
мов і культур в зазначеному контексті, особистісні й етно-національні аспекти акульту-
рації в процесі опанування іноземною мови.

Цікавою з точки зору дослідження адаптації рідної й іноземної мов видається тео-
рія Г. Робінсон, яка вважає, що результатом засвоєння іншомовної культури на основі 
рідної стає синтез продуктивного, когнітивного, перцептивного та емоційного компо-
нентів. Таке своєрідне інтегративне утворення в названій теорії позначене специфічним 
терміном – «пурпуровий колір». Він виникає при усвідомленні тими, хто вивчає інозем-
ну мову, власного бачення світу через «блакитну лінзу» і розуміння того, що носій іншої 
мови сприймає цей самий світ через іншу лінзу – «червону» [8]. 

Метафоричне пояснення зіткнення двох різних культур дуже вдале, оскільки ро-
зуміння того, як сприймають світ інші, можливе тільки за умови синтезу сприймання 
(за Г. Робінсон, пурпуровий колір – результат змішування блакитного й червоного), а 
в нашому випадку – адаптація рідної й іноземної мов. На нашу думку, воно доводить 
наявність в міжкультурній комунікації, окрім лінгвістичного, не менш важливих інших 
чинників, зокрема психологічних, світоглядних, соціальних, ментальних, розвиваль-
них, і стверджує думку про те, що адаптація в досліджуваному процесі є обов’язковим 
атрибутом. 

Теорію засвоєння іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації обґрунту-
вав російський психолог О. Леонтьєв. На неї спираємося при визначенні соціально-
психологічних аспектів адаптації рідної й іноземної мов. Зокрема, аналізуємо структуру 
комунікації, розроблену вченим, у якій за одиницю спілкування взято комунікативний 
акт, що розгортається в такій послідовності: мотивування; орієнтування (наприклад, у 
зовнішній ситуації спілкування, в його цілях, в особистості співрозмовника і т.д.); пла-
нування (того, що буде сказано); реалізація (того, що відбувалося на попередніх трьох 
етапах), тобто говоріння; контроль ефективності спілкування (встановлення зворотного 
зв’язку) [4]. 

Характеризуючи мотивувальний етап, вчений стверджує, що джерелом спілкуван-
ня як мовленнєвої діяльності завше виступає комунікативно-пізнавальна потреба, яка 
проявляється «у намаганні до пізнання та оцінки інших людей, а через них і з їх допо-
могою – до самопізнання й самооцінки» [4, 134]. Проектуючи зазначену тезу на процес 
іншомовної комунікації, можна стверджувати, що в ній проявляється потреба в пізнанні 
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співрозмовника як представника іншої культури, іншого соціуму, а через нього – усві-
домлення власної культурної ідентичності. Якщо суб’єкт комунікації не готовий до реа-
лізації пізнавальної потреби в такий спосіб, він наражається на так званий «культурний 
шок», який здатний перетворитися на психологічний бар’єр комунікації й неприйняття 
чужої культури. 

Вдале тлумачення комунікативно-пізнавальних потреб в іншомовній комуніка-
ції знаходимо в працях І. Зимньої. Беручи до уваги характеристику конкретного сту-
дента, що вивчає іноземну мову, дослідниця акцентує увагу на тому, що для суб’єктів 
іншомовного спілкування характерними є відмінності, які стосуються культури мов-
леннєвої поведінки (мовленнєвого етикету), культури мислення (процесу формування 
і розв’язання мисленнєвих задач), культури мови і мовлення (упорядкованої системи 
фонетичних, лексичних і граматичних засобів вираження думки), культури мовлення 
(способів формування і формулювання думки), культури соматичної комунікації [1]. 
О. Леонтьєв стверджує, що в спілкуванні рідною мовою комунікативно-пізнавальна 
потреба зазвичай має «біологічне /тваринне/ походження і тільки стаючи «людською» 
набуває соціальних рис і слугує свого роду з’єднувальною ланкою між особистістю і 
її соціальними взаємостосунками, які виникають через дію тих чи інших некомуніка-
тивних потреб і мотивів» [3, 163]. Натомість у міжкультурній комунікації пізнавальна 
потреба завжди соціальна.

Наступний етап передбачає орієнтування в умовах здійснення комунікативної ді-
яльності, вибір стратегії й тактики досягнення мети спілкування. На цьому етапі, як за-
значає О. Леонтьєв, суб’єкт має «образ результату», але ще не має «плану дій» [4, 136]. 
У міжкультурній комунікації орієнтаційні дії зазвичай мають певну специфіку, оскільки 
спираються на систему образів аналогічних чи схожих ситуацій, які вже існують у сві-
домості учасників комунікації. У тих, хто вивчає іноземну мову, образ ситуації може ви-
никати або в результаті тренування, що відбувається в навчальному процесі з вивчення 
іноземної мови, або, за термінологією О. Леонтьєва, «як результат співвіднесення мину-
лого досвіду, коли ми, оцінюючи ситуацію, здійснюємо неусвідомлений вибір адекват-
ного способу мовленнєвої поведінки, спираючись на власний досвід спілкування в ми-
нулому» [3, 149]. Хочемо підкреслити, що в навчальному процесі тренувальні завдання 
і вправи мають зазвичай шаблонний характер і неспроможні охопити всі без винятку 
аспекти спілкування в невимушених умовах. Саме тому минулий досвід спілкування в 
поокремих випадках може зіграти «ведмежу послугу», якщо форми поведінки і спосо-
би реагування в рідній та іншомовній культурах дуже різняться (наприклад, відмінності 
в невербальному ствердженні чи запереченні (кивок головою) в українській і болгар-
ській мовах). В процесі міжкультурної комунікації й накопичення нового досвіду по-
ступово виробляється вторинний образ ситуації як результат комунікативного пошуку, 
інсайту, співвіднесення, спроб, що здійснюються через орієнтаційні дії. В такий спосіб 
появі вторинного образу передує більш-менш свідоме виокремлення й презентація в 
свідомості суб’єкта спілкування окремих елементів конкретної ситуації, через що вто-
ринний образ більш наближений до іншомовної культури й передбачає більш адекватну 
реакцію на конкретну ситуацію міжкультурної комунікації. Адекватність вторинного 
образу й відповідність мовленнєвій поведінці чужої культури залежить загалом від еру-
диції, комунікативних здібностей, досвіду спілкування в межах рідної культури тощо.

Етап планування, або внутрішнього програмування вміщує в себе складання плану 
(програми) майбутньої мовленнєвої дії й мовленнєвої поведінки, а також втілення пла-
ну в просторово-понятійній схемі майбутнього висловлювання. Складність адаптації 
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на цьому етапі передусім стосується мовленнєвої поведінки, оскільки висловлювання 
повинно супроводжуватися невербальними реакціями нерідної культури.

Дослідники наголошують на труднощах реалізації зазначеного етапу в іншомовно-
му діалогічному мовленні. До прикладу, І. Зімняя вважає не зовсім точним твердження 
О. Леонтьєва стосовно того, що діалогічне мовлення позбавлене програми, оскільки 
програма задається ззовні [1, 113]. У даній дискусії погоджуємося з аргументами до-
слідниці про те, що в діалогічному спілкуванні завжди має місце складання так званої 
«великої програми»: про що спитати (поговорити) на початку, про що – пізніше і т. д., 
причому ця загальна програма в ході спілкування може коригуватися як самим ініціа-
тором спілкування, так і його партнером. Однак припускаємо, що під програмою ззовні 
О. Леонтьєв має на увазі соціальну ситуацію комунікації, яка завжди має місце, і всі 
нюанси якої спрогнозувати практично неможливо. Незначний штрих зміни соціальної 
ситуації здатний суттєво впливати на процес комунікації навіть рідною мовою. Отже, 
складність діалогічного мовлення полягає в тому, що на заздалегідь складену програ-
му в процесі її реалізації синхронно діють соціальні, психологічні, етичні, виховні та 
інші чинники, які безпосередньо не пов’язані зі знанням мови, однак здатні розгорнути 
діалог в непередбачуваному напрямі, вимагаючи спонтанності у виборі граматичних 
і змістових форм висловлювання. Крім того, діалогічне спілкування вимагає швидкої 
реакції, оскільки перебіг задіяних у процес мовлення психічних процесів (сприймання, 
уваги, пам’яті, мислення) відбувається в умовах дефіциту часу. Варто мати на увазі й 
те, що в іншомовному спілкуванні, зокрема на початковому етапі вивчення мови, опосе-
редкування думки відбувається рідною мовою, на основі якої здійснюється переклад на 
іноземну. З часом система опосередкування правил поступово втрачається, редукуєть-
ся, встановлюється прямий зв’язок між програмою й системою правил іноземної мови, 
що відповідає відносно повному її засвоєнню або оволодінню мисленням на іноземній 
мові [3, 223].

Усе зазначене впливає на наступний етап комунікативного акту – реалізацію, тобто 
говоріння. В діалозі суб’єкт неусвідомлено використовує модель поведінки, засвоєну в 
рідній культурі (коли недостатньо автоматизована або й зовсім незнайома відповідна 
модель у мові, яка вивчається, або ж за відсутності досвіду спілкування), аплікуючи її 
на іншомовне спілкування. Як результат, мовленнєва поведінка поціновується як не-
адекватна, незважаючи на лексично-граматичну й синтаксичну правильність іншомов-
ного висловлювання. Трансформація заздалегідь продуманої програми в мовлення з до-
помогою рідної мови впливає на реалізацію говоріння і в інших аспектах.

На наступному етапі відбувається контроль за ефективністю спілкування, встанов-
люється зворотний зв’язок, що сигналізує про те, чи досягли мети обрані засоби змісту 
комунікації. У того, хто вивчає іноземну мову, на цьому етапі також можуть виникну-
ти певні труднощі. По-перше, іншомовець неспроможний адекватно поцінувати ефек-
тивність впливу слова на партнера, оскільки не мав можливості спостерігати реакцію 
партнера в реальних умовах. По-друге, він може помилитися в розумінні повідомлення, 
оскільки мовленнєва поведінка стримується правилами пристойності: носій мови під-
тримує неадекватність поведінки партнера, боячись його образити, а той у свою чергу 
боїться здатися некомпетентним. В такій ситуації непомітно проявляються шаблонні 
поведінкові моделі, оскільки «комунікація завжди регулюється нормами конкретного 
суспільства, які називаються пристайностями (Konventionen)» [5, 57].

Отже, в будь-якому процесі комунікації латентно закладений елемент етики, тоб-
то культури вербальної і невербальної взаємодії. В іншомовній комунікації не стільки 
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важливий зміст сказаного, скільки позамовний контекст (der auβersprachliche Kontext): 
вступити в контакт, вплинути на учасників комунікації, тобто здійснити мовну дію [5, 
58]. Це означає, що суть дидактичної мети навчання іноземної мови не обмежується до-
сягненням рівня грамотності, а полягає у формуванні іншомовної комунікативної куль-
тури з урахуванням соціальних умов взаємодії, зокрема, засвоєння мови як доступного 
засобу міжкультурної комунікації.

На основі здійсненого аналізу можна виокремити два специфічних аспекти, за яки-
ми міжкультурна комунікація відрізняється від комунікації рідною мовою:

а) орієнтаційний (для мовленнєвого висловлювання «носії різних мов здійснюють 
різний аналіз ситуації, цілей, умов мовленнєвого спілкування»;

б) операційний, пов’язаний з мовленнєвими діями, тобто «мовленнєві операції, які 
повинен виконати мовець, щоб вибудувати висловлювання з одним і тим же змістом і з 
такою ж спрямованістю відповідно до мовленнєвої дії» [3, 220].

Зазначені особливості спричинені тим, що кожній культурі притаманна складна 
система правил, які регулюють взаємостосунки між людьми всередині спільнот. Це 
означає, що адекватність вербальних реакцій, оцінка вчинків, передбачення поведінки 
визначаються культурою, яка наділяє індивіда готовими взірцями поведінки, вивіль-
няючи його таким чином від необхідності пошуку розв’язання тієї чи іншої ситуації. 
Окрім того, в спілкуванні завжди проявляються соціально-психологічні механізми за-
раження й наслідування, які сприяють формуванню в людини ідеального образу, який 
втілює в собі такі якості і риси, яких хотілось би набути. Міжкультурна комунікація, на 
нашу думку, суттєво розширює діапазон векторів до уявного ідеального.

Висновки. Таким чином, для досягнення ефективної міжкультурної комунікації 
необхідно домагатися адаптації рідної й нерідної мов у свідомості тих, хто вивчає іно-
земну мову. Очікуваний позитивний результат забезпечується адекватним реципіюван-
ням змісту чужої мови/культури. 

Соціально-психологічні особливості адаптації найчастіше проявляються на орієн-
таційному й операційному рівнях міжкультурної комунікації. Складність орієнтацій-
ного – в різному сприйманні однакових об’єктів, ситуацій, подій навколишнього світу. 
Труднощі операційного пов’язані з вибором рівнозначних граматичних форм, добором 
лексики, стилістичного оформлення думки тощо. 

Отже, адаптація в міжкультурній комунікації полягає в здатності проникати в дух 
іноземної мови, в суть культури носіїв мови. За таких умов процес сприймання та адек-
ватне розуміння змісту іншомовної комунікації відбуваються не тільки з допомогою 
кодової системи рідної мови, але й через бачення додаткових нюансів висловлювання 
та конкретної ситуації спілкування на основі використання вторинного коду, тобто мов-
но-культурних засобів іншомовного середовища. Насамперед це стосується заборон чи 
дозволів на певні різновиди спілкування, що виходять з культурних традицій народу, 
стереотипних форм спілкування /вербальних і невербальних/, узвичаєних етикетних 
формул тощо. Не менш потужну силу впливу мають чинники, пов’язані з соціальною 
ситуацією та соціальними функціями спілкування, моральними суспільними нормами, 
психологічними установками тощо.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У даній статті проведений аналіз літературних джерел з проблеми формування культури 
спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання. Виділено основні види спілкування. Визна-
чено компоненти, які створюють високий рівень культури спілкування майбутніх фахівців фізич-
ного виховання. Розкрито визначальні чинники, що найбільш суттєво впливають на формування 
компонентів культури спілкування майбутніх фахівців.
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THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH OF CULTURAL 
COMMUNICATION FORMATION OF FUTURE 

PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS

The article the analyses of scientifi c-methodical, psihologo-pedagogical and special literature on a 
problem of formation of culture of communication of future specialists of physical education. The basic 
types of communication are shown.The article defi nes the components that create a high level of culture of 
communication of future specialists of physical education. It determines the factors that most signifi cantly 
affect the formation of the components of a culture of communication of future specialists. 

For the culture, communication of the students of the faculty of physical education is characterized 
by normativity, which determines how to communicate with future professionals in different situations. 
Therefore, it is important in the educational process to lay the foundations of a culture of communica-
tion of future specialists of physical education that meets the temporal, spiritual and creative potential 
and professional activity. For the communication, to be successful, you must have the necessary skills. 
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They are purchased with experience using psychological tools, certain specifi c exercises and pedagogical 
techniques.

Culture communication specialist of physical education is an integrative personal quality that pro-
vides a high level of verbal behavior in the educational process and allows the teacher to interact with 
students for the purpose of reporting the information orally, to establish and maintain contact, to regulate 
their behavior, to coordinate actions to prevent confl icts, share feelings and emotions.

Key words: culture communication, student, specialist, physical education.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В данной статье проведен анализ литературных источников по проблеме формирования 
культуры общения будущих специалистов физического воспитания. Выделены основные виды 
общения. Определены компоненты, которые создают высокий уровень культуры общения бу-
дущих специалистов физического воспитания. Раскрыто определяющие факторы, которые 
наиболее существенно влияют на формирование компонентов культуры общения будущих спе-
циалистов. 

Ключевые слова: культура общения, студент, специалист, физическое воспитание.
Лит. 13.

Постановка проблеми. Культура спілкування майбутнього фахівця фізичного ви-
ховання є складовою частиною загальної культури особистості. Культура спілкування 
включає певні знання про спілкування загалом. Для культури спілкування студентів 
факультету фізичного виховання характерна нормативність, яка визначає, як повинні 
спілкуватися майбутні фахівці у тій чи іншій ситуації. Тому, важливо у навчально-ви-
ховному процесі закладати основи такої культури спілкування майбутніх фахівців фі-
зичного виховання, яка відповідала б часові, духовно-творчому потенціалу та профе-
сійній діяльності.

Зазначимо, що самі знання не забезпечать культуру спілкування, якщо вони не бу-
дуть використовуватися у повсякденному житті та у професійній діяльності фахівця 
фізичного виховання. Для того, щоб спілкування було успішним, треба мати необхідні 
вміння та навички. Саме вони, набуваються з досвідом, за допомогою психологічних 
засобів, певних спеціальних вправ та педагогічних прийомів.

Аналіз досліджень. У працях багатьох науковців досліджується проблема спілку-
вання загалом та культури спілкування зокрема. 
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Аналізу методологічних проблем спілкування увагу приділили О. Бодальов [2], 
М. Каган [4], А. Леонтьєв [7] та ін. 

У працях науковців Г. Балла [1], В. Кан-Калика [5], Н. Чепелєвої [10], Т. Яценко [9] 
розкриваються різні сторони професійного спілкування.

У працях М. Кагана висвітлені питання про розвиток поняття людського спілкуван-
ня. Науковець у своїх працях виділив чотири функції спілкування [4].

Процес спілкування досліджував Є. Пассов, котрий визначив основні характеристи-
ки процесу спілкування [8].

Науковець Л. Петровська розрізняє спілкування за принципом суб’єктно-об’єктної 
і суб’єктно-суб’єктної схем [9].

Метою даного дослідження є аналіз науково-методичної, психолого-педагогічної 
та спеціальної літератури з проблеми формування культури спілкування майбутньо-
го фахівця фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Культура спілкування становить важливу частину 
професійної культури, а для професії як, наприклад, викладач (вчитель) фізичного ви-
ховання – провідну частину, оскільки для цієї професії, мова є основним знаряддям 
праці. Для більш чіткого розуміння значення культури спілкування фахівця фізичного 
виховання необхідно розкрити сутність основних понять: «культура», «спілкування», 
«культура спілкування».

Під «культурою» традиційно, у широкому розумінні визначається сукупність ма-
теріальних, практичних і духовних надбань суспільства які відображають рівень його 
історичного розвитку, втілюються в повсякденній діяльності людини, знаходять відо-
браження у її соціальних, моральних, естетичних та інших характеристиках [10]. 

У вужчому розумінні «культура» – це сфера духовного життя суспільства. Вона охо-
плює собою систему освіти, виховання, духовної творчості, включає в себе ті установи 
й організації, які забезпечують означені процеси: школи, ВНЗ, музеї, театри, бібліотеки, 
інші культурні заклади, а також творчі спілки тощо [10]. 

Поняттям «культура» часто позначають рівень вихованості й освіченості людини, 
рівень оволодіння нею тією чи іншою сферою знань та діяльності. У цьому випадку 
фіксуються якості людини, спосіб її поведінки, ставлення до інших людей, до праці 
тощо. Адже основою культури є людяність, гуманізм; її гуманістичний характер реа-
лізується через всебічний розвиток людини, виявлення її сутнісних сил і здібностей 
[6].

Розглянемо поняття «спілкування». «Спілкування» – це процес взаємодії між людь-
ми, у якому відбуваються обмін діяльністю, інформацією, досвідом, умінням і навика-
ми, а також результатами діяльності. У більш вузькому змісті під спілкуванням розумі-
ють процес обміну інформацією та досвідом [10].

Спілкування, на думку О. Бодальова, це – взаємодія людей, зміст якої полягає в 
обміні інформацією за допомогою різноманітних засобів комунікацій з метою встанов-
лення взаємовідносин між людьми [2].

Термін «культура спілкування» ввела в науку психологію Т. Чмут, яка визначає цей 
феномен як «наявні у суспільстві і житті людини форми творіння спілкування, систе-
матизація та реалізація його форм, способів та засобів відповідно до ієрархії цінностей 
та установок» [11].

«Культура спілкування» у вузькому значенні слова – це сума знань та ступінь оволо-
діння людиною вміннями та навичками спілкування, створених й прийнятих у конкрет-
ному суспільстві на певному етапі його розвитку [10].



454   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 16, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîã±êà

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

Культура спілкування – невід’ємна частина поведінки в суспільстві, будь-яка бесіда, 
розмова, фраза, спрямована на чиюсь сторону, повинні бути культурними, красивими та 
достойними. Основний елемент спілкування – мова, саме від того, наскільки культурна 
мова, структурована і інтелектуальна, залежить в цілому культура спілкування [12]. 

У процесі спілкування можна виділити такі його види:
- cпілкування з реальним партнером:
а) практичне спілкування – відбувається у процесі сумісної практичної діяльнос-

ті, яка вимагає обопільної узгодженості дій і встановлені відношень співробітництва, 
управління і підкорення.

б) духовне спілкування – міжособистісний інтелектуально-емоційний зв’язок, най-
більш виразно виявляється в дружніх відносинах.

в) представницьке спілкування, у яких індивіди виступають не як вільні, суверен-
ні особистості, а як представники окремих груп чи соціальних інститутів. Типова для 
представництва процедура – переговори; це перехідна форма від міжособистісного 
спілкування до групового.

г) групове спілкування – взаємодія груп, кожна з якої виступає як єдине ціле. 
- спілкування людини з ілюзорним партнером. 
- спілкування людини з уявним партнером.
 Провівши аналіз літературних джерел визначено компоненти, які створюють висо-

кий рівень культури спілкування:
а) комунікативні установки, що «включають» механізми спілкування;
б) знання – норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві; психології спіл-

кування (категорій, закономірностей, механізмів); психології сприймання і розуміння 
одне одного;

в) вміння застосовувати ці знання відповідно до ситуації, норм моралі конкретного 
суспільства та загальнолюдських цінностей.

Культура спілкування фахівця фізичного виховання є особистісною інтегративною 
якістю, що забезпечує високий рівень мовленнєвої поведінки в навчально-виховному 
процесі та дозволяє викладачу взаємодіяти зі студентами з метою повідомлення інфор-
мації в усній формі, установлювати та підтримувати контакт, регулювати власну пове-
дінку, координувати дії, запобігати конфліктам, обмінюватися почуттями та емоціями 
[3]. 

В основі культури спілкування фахівця фізичного виховання лежать визначені мо-
тиви: потреби, інтереси, суспільний обов’язок, звички, мета.

Вони можуть бути як індивідуально, так і соціально значущими.
Рівень сформованості культури спілкування фахівця визначається за такими крите-

ріями та показниками: 
- когнітивний (психолого-педагогічні знання про сутність спілкування, культуру 

спілкування, особливості її прояву у сфері професійної діяльності; предметні знання); 
- операційно-діяльнісний (комунікативні вміння та навички; культура й техніка мов-

лення; уміння невербального спілкування);
- особистісний (комунікативність, емоційна стабільність, толерантність, ерудова-

ність) [11]. 
 Формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання ви-

ступає як поетапний процес, у якому враховується вихідний рівень сформованості 
культури спілкування студентів, динаміка та внутрішня логіка розвитку компонен-
тів культури професійного спілкування, що характеризується появою відповідних 
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новоутворень у системі засвоєних студентом психолого-педагогічних, предметних, 
професійно орієнтованих знань; сформованих комунікативних умінь та навичок; у 
розвитку особистісних якостей майбутнього фахівця фізичного виховання, які в су-
купності репрезентують рівень розвитку культури спілкування майбутніх фахівців 
[4]. 

До визначальних чинників, що найбільш суттєво впливають на формування компо-
нентів культури спілкування майбутніх фахівців віднесено: 

- системність, мотивованість, діалогічність, рефлективність процесу навчання та 
виховання майбутніх фахівців фізичного виховання; 

- поєднання традиційних та інноваційних форм, методів та технологій навчально-
виховного процесу; 

- інтеграція навчальної та виховної роботи; 
- професійне спрямування навчально-виховного процесу та позааудиторної роботи; 
- партнерська позиція викладача в навчально-виховному процесі; 
- реалізація особистісно-орієнтованого та комунікативно-діяльнісного підходів. 
Висновки. У даній статті проведений аналіз літературних джерел з проблеми 

формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання. Виділе-
но основні види спілкування, визначено компоненти, які створюють високий рівень 
культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання. Розкрито визначальні 
чинники, що найбільш суттєво впливають на формування компонентів культури спілку-
вання майбутніх фахівців. Описано критерії та показники за якими визначається рівень 
сформованості культури спілкування фахівця.
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ДОСВІД РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано досвід роботи щодо забезпечення організації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів другої половини ХХ століття. Автором встановлено, що серед 
навчально-методичних установ, які впливали на процес і результати організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів вишів, важливу роль відігравали навчальні приміщення ви-
щих навчальних закладів, де проходили заняття. Були утворені науково-методичні комісії,які: 
аналізували навчальні програми педагогічних і учительських інститутів, розглядали методич-
ні вказівки та програми; вивчали й узагальнювали досвід роботи кафедр за матеріалами пере-
вірок, стенограмами, звітами тощо. Виявлено, що існування навчально-методичних установ 
надавало змогу студентам та викладачам вітчизняних вищих педагогічних навчальних за-
кладів займатися науково-дослідною роботою, поглиблювати знання з історії рідного краю 
та України.

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, студент, вищій навчальний заклад, бібліо-
тека, науково-методична комісія.
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THE WORK EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION 
OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF THE SECOND 

PART OF THE XX CENTURY

The article deals with the analysis of the work experience of the organization of the educational 
activity of students of the second part of the XX century. The authors have proved the great role of the 
buildings of higher educational establishments among the educational establishments that infl uenced the 
process as the results of the educational activity organization of students. Such buildings include labora-
tories, gyms, secondary schools, the buildings of enterprises, scientifi c institutions that have been used for 
providing lectures, seminars, practical and laboratory classes.
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The scientifi c and methodological commissions have been formed and they had such functions as: 
the analysis of the educational programs of the pedagogical and teachers’ institutions, the analyzing of 
the methodological directions and programs, the studying of the experience of the work of departments as 
the results of control. The authors have pointed that the educational and methodological establishments 
make the students and teachers to be able to provide the research work and to get knowledge in the sphere 
of the history of native region and Ukraine.

The beginning of the researched period has been characterized by the tendency for the increasing of 
the assignations of the state for the development of the educational and methodological complex of higher 
educational pedagogical establishments. It has promoted the development of the researched element in 
the scientifi c work of teachers and the increasing of the role of the students’ independence.

Key words: educational activity, student, higher educational establishment, library, scientifi c and 
methodological commission.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

В статье проанализирован опыт работы обеспечения организации учебно-познавательной 
деятельности студентов второй половины ХХ века. Было установлено, что среди учебно-ме-
тодических учреждений, которые влияли на процесс и результаты организации учебно-позна-
вательной деятельности студентов вуза, важное место занимали учебные помещения высших 
учебных заведений, где проходили занятия. Были созданы научно-методические комиссии осу-
ществляющие мероприятия: анализировали учебные программы педагогических и учительских 
институтов, рассматривали методические указания и программы; изучали и обобщали опыт ра-
боты кафедр по материалам проверок, стенограммами, отчетами и тому подобное. Выявлено, 
что существование учебно-методических учреждений предоставляло возможность студентам 
и преподавателям отечественных высших педагогических учебных заведений заниматься научно-
исследовательской работой, углублять знания по истории родного края и Украины.

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, студент, высшее учебное заведение, 
библиотека, научно-методическая комиссия.

Лит. 10.

Постановка проблеми. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетво-
рення, які відбулись у другій половині ХІХ століття, створили об’єктивні передумови 
розвитку дидактичної думки, сприяли усвідомленню значущості організації навчально-
пізнавальної діяльності студентської молоді в житті суспільства.

У контексті розвитку вищої педагогічної школи другої половини ХХ століття, акту-
алізувало проблему глибокого та системного вивчення навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів, оскільки саме вона була спрямована на забезпечення потреб підготовки 
кваліфікованих спеціалістів у різних галузях науки, техніки, мистецтва.
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Аналіз досліджень. Внесок вітчизняних педагогів і науковців другої половини ХХ 
століття у процес розвитку ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів знайшла відображення в наукових працях С. Архангельського, Г. Батуріної, 
В. Беспалько, М. Скаткіна та інші; І. Драч; А. Сохора розкриває структуру організа-
ції навчальної діяльності; проблемам визначення сутності і змісту поняття навчально-
пізнавальної діяльності студентів була предметом уваги таких науковців, як: Т. Габай, 
І. Зимня, А. Коджаспірова Г. Коджаспірова, Н. Мойсеюк та інші.

Проаналізовані дослідження свідчить, що узагальненню, систематизації і закрі-
пленню набутих знань, практичному їх застосуванню повинно сприяти навчально-ме-
тодичне забезпечення вищих навчальних закладів, що значно підвищить ефективність і 
результативність навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Мета статті є забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
другої половини ХХ століття.

Серед навчально-методичних установ, які впливали на процес і результати органі-
зації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних за-
кладів другої половини ХХ століття, важливу роль відігравали навчальні приміщення 
вищих навчальних закладів, де проходили заняття. До них належали кабінети, лабора-
торії, спортивні зали, загальноосвітні школи, приміщення виробництв, науково-дослід-
них інститутів, які активно використовувались для читання лекцій, проведення семіна-
рів, практичних і лабораторних занять.

Проведене дослідження дозволяє твердити, що в 50-х роках з метою ефективної 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення рівня організації 
методичної роботи з фізичного виховання студентів у педагогічних вищих навчальних 
закладах УРСР було затверджено Наказ № 1007 від 15 жовтня 1951 р. «Про поліпшен-
ня стану фізичного виховання і спортивної роботи в педагогічних і учительських ін-
ститутах і педагогічних училищах УРСР». Згідно матеріалів документа пильна увага з 
боку держави на проблему підвищення рівня методичної роботи з фізичного виховання 
студентів у педагогічних вищих навчальних закладах УРСР була зумовлена не відпо-
відністю навчально-спортивної бази в багатьох педагогічних вищих навчальних за-
кладах потребам навчальної і спортивно-масової роботи цих навчальних закладів. Так, 
Київський педагогічний інститут іноземних мов, Чернігівський педагогічні інститути, 
Ворошиловградський педагогічні інститути та низка інших до 1951 р. не мали власних 
спортивних залів. Криворізький, Миколаївський, Сумський, Дніпропетровський педа-
гогічні інститути в 1951 р. не виставили на змагання своїх команд, що свідчило про 
незадовільний стан роботи з легкої атлетики, гімнастики, плавання та баскетболу в за-
значених вище закладах [3, 11–12].

З огляду на низький стан методичного забезпечення фізичного виховання студен-
тів у педагогічних вищих навчальних закладах Міністерство освіти УРСР зобов’язало 
начальника Управління педвузів і педучилищ Ф. В. Усенка та начальника відділу фі-
зичної підготовки О. І. Косарєва забезпечити в усіх педагогічних навчальних закладах 
УРСР зміцнити навчально-спортивну базу та добитися докорінного поліпшення масо-
вої спортивно-фізкультурної роботи. Директорам педагогічних вузів і педучилищ було 
доручено збудувати та пристосувати протягом 1952 – 1954 рр. спортивні приміщення 
і споруди для інститутів і педучилищ; устаткувати протягом 1951 – 1952 рр. спортивні 
бази інвентарем [3, 14–15].

Відповідно до завдань підготовки учительських кадрів для політехнічної 
школи (Наказ міністерства освіти УРСР № 378 від 30 червня 1953 р.) ректорат 
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Харківського педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди здійснив низку захо-
дів, спрямованих на поліпшення навчально-матеріальної бази вищого навчально-
го закладу. Так, були значно розширені навчальні майстерні фізико-математично-
го факультету. В майстернях створені відділи для механічних, деревообробних, 
електромонтажних робіт. В навчальних майстернях інституту студенти проходили 
практикум з виготовлення наочних приладів і посібників, закріплювали практичні 
навички, необхідні майбутнім вчителям фізики, математики, хімії, біології, гео-
графії [10, 77–78].

Міністерством освіти УРСР було видано наказ № 673 від 31.12.1953 р. щодо під-
вищення навчально-методичного забезпечення організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів педагогічних інститутів УРСР. Відповідно цього документа, ви-
давництву «Радянська школа» (Г.К. Гончаренку) необхідно було забезпечити видання 
підручників для педвузів за планом 1954 р.; навчальні матеріали для заочників (про-
грами та контрольні роботи) друкувати не пізніше як за місяць після одержання їх від 
Міністерства освіти; редакції газети «Радянська освіта» (К. Ф. Присяжнюк) регулярно 
висвітлювати досвід підготовки учительських кадрів у педагогічних вищих навчальних 
закладах УРСР. Контроль за виконанням означеного наказу було покладено на заступ-
ника Міністра освіти УРСР [6, 5–10]. 

З метою посилення кваліфікованої допомоги педагогічним вузам з питань навчаль-
но-виховної, наукової та методичної роботи в 1953 р. було затверджено Наказ № 357 
«Про утворення при Управлінні педвузів і педучилищ Міністерства освіти УРСР на-
уково-методичних комісій». Згідно документа було вирішено утворити при Управлін-
ні педвузів і педучилищ Міністерства освіти УРСР науково-методичні комісії з числа 
найбільш кваліфікованих і досвідчених наукових працівників педагогічних і науково-
дослідних інститутів. Утворені науково-методичні комісії здійснювали такі заходи: 
аналізували навчальні програми педагогічних і учительських інститутів, розглядали 
методичні вказівки та програми; вивчали та узагальнювали досвід роботи кафедр за 
матеріалами перевірок, стенограмами, звітами тощо; розглядали вказівки інститутам 
і кафедрам з питань поліпшення навчально-виховної та наукової роботи; вивчали то-
гочасні навчальні плани щодо відповідності їх новим вимогам; розробляли пропозиції 
щодо створення нових оригінальних підручників і навчальних посібників для педвузів 
та створення авторських колективів; рецензували «Наукові записки» інститутів. Науко-
во-методичні комісії проводили засідання один раз на місяць. Загальне керівництво ро-
ботою науково-методичних комісій було покладене на начальника Управління педвузів 
[4, 21].

Як свідчить проведене дослідження 60-х років важливе місце в організації на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів вітчизняних вищих педагогічних навчаль-
них закладів мало створення в 1964 р. інституту громадських методистів Міністерства 
освіти УРСР. Комісія Міністерства освіти УРСР і Президія республіканського коміте-
ту профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ відмічали, що ви-
щезазначений інститут громадських методистів позитивно вплинув на стан роботи з 
вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, сприяв залученню учитель-
ської громадськості до участі в управління народною освітою. Громадські методисти 
під керівництвом програмно-методичного управління і відповідно до Положення «Про 
громадського методиста», затвердженого Міністерством освіти УРСР і Республікан-
ським комітетом профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, на 
високому рівні проводили роботу з питань вивчення передового досвіду в школах і по-
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ширенню його серед інших шкіл, вчителів студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів [7, 25].

Проведене дослідження дозволяє твердити, що серед структурних підрозділів ви-
щих педагогічних навчальних закладів УРСР другої половини ХХ століття провідне 
місце займала бібліотека. 

Керуючи постановами директивних органів з питань поліпшення бібліотечної спра-
ви в УРСР та рішеннями партії з ідеологічних питань, бібліотеки педагогічних вищих 
навчальних закладів протягом другої половини ХХ століття проводили роботу з про-
паганди книги, сприяли підвищенню загальноосвітнього, культурного і науково-тех-
нічного рівнів студентів, надавали допомогу кафедрам і громадським організаціям у 
навчальній, ідейно-виховній та науково-дослідній роботі [8, 14–15].

У педагогічних навчальних закладах згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 80 
від 21.04.1964 р. «Про стан і заходи роботи бібліотек педагогічних інститутів УРСР» 
велика увага приділялася комплектуванню бібліотек новою літературою. Так, на висо-
кому рівні ця робота була поставлена у бібліотеках Івано-Франківського, Сумського, 
Кам’янець-Подільського та інших педінститутів. [8, 16–17].

У бібліотеках педагогічних інститутів проводилася бібліографічна робота. Були зі-
брані і використовувалися бібліографічні посібники, бібліографічна періодика, довід-
ники, енциклопедії. Було створено картотеку газетно-журнальних статей тематичні кар-
тотеки, поширювалася інформація про отриману нову літературу. Студенти і викладачі 
мали змогу систематично одержувати бібліографічні довідки. Так, в бібліотеці Івано-
Франківського педагогічного інституту була на добре складена картотека газетно-жур-
нальних статей і тематичні картотеки з питань навчально-виховної роботи. У 1963/64 
навчальному році бібліотека інституту видала 62 письмових і 169 усних довідок. Що-
місяця складалися інформаційні бюлетені про нові надходження літератури і переда-
валися кафедрам. Випускалися бібліографічні календарі знаменних і пам’ятних дат. 
У 1963 р. бібліотека склала і видала на ротаторі бібліографічний покажчик «Матеріали 
до історії міст і сіл Івано-Франківської області». Щосереди по інститутському радіо 
передавалися бібліографічні огляди [8, 17–18].

Робота бібліотек була спрямована на допомогу кафедрам, громадським організаці-
ям у здійсненні завдань навчальної, виховної і науково-дослідної роботи в піднесенні 
професійної майстерності майбутніх педагогів. Було запроваджено відкритий доступ 
до книжкових фондів бібліотек і розпочато процес докорінного поліпшення комплекту-
вання бібліотек педагогічних інститутів літературою з широким залученням до цього 
працівників кафедр. Почали складатися тематичні плани комплектування, ретельно ви-
вчатися відмовлення на літературу, використовуватися обмінні фонди великих бібліотек 
для доукомплектування книжкових фондів. Складалися конкретні плани удосконалення 
каталогів, встановлювалися строки редагування певних частин алфавітного і система-
тичного каталогів і картотек. 

Проте, не дивлячись на значні позитивні зрушення в галузі роботи бібліотек, в час-
тині бібліотек педагогічних інститутів незадовільно була поставлена бібліографічна і 
методична роботи, не забезпечена своєчасна широка інформація про літературу, яка ві-
дображала тогочасні досягнення науки і техніки. В окремих інститутах не проводилися 
обов’язкові заняття, визначені наказом міністерства вищої і середньої спеціальної осві-
ти СРСР № 252 від 27.10.1960 р. з ознайомлення студентів з технікою підбору необхід-
ної літератури і системою каталогів. Мало уваги приділялося масовим формам роботи 
та індивідуальній роботі з питань керівництва процесом читання студентів. Книжкові 
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виставки в деяких інститутах організовувалися лише до знаменних і пам’ятних дат. 
У бібліотеці Ніжинського педагогічного інституту в 1964 р. не було проведено жодної 
читацької конференції, літературного вечора, диспуту. В бібліотеках Ровенського, Іва-
но-Франківського та інших педагогічних інститутів була відсутня належна індивідуаль-
на робота з читачами, переважала механічна видача книг [9, 114–118].

З метою докорінного поліпшення роботи бібліотек педагогічних інститутів УРСР 
у 1964 р. наказом Міністра освіти УРСР була активізована робота науково-методичної 
комісії з бібліотечної справи при Міністерстві освіти УРСР. Бібліотека Київського пе-
дагогічного інституту ім. О.М. Горького була затверджена як опорна з питань надання 
методичної допомоги бібліотеками педагогічних інститутів УРСР [8, 14].

У 1972 р. Міністерством освіти УРСР було видано наказ № 249 від 20.09.1972 р. 
«Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18.02.1972 р. 
№ 535 та ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 08.08.1972 р. № 370 «Про подальше 
вдосконалення вищої освіти». Згідно документа Міністерство вищої і середньої спеці-
альної освіти УРСР, Комітет по пресі при Раді Міністрів УРСР зобов’язувалися забезпе-
чити своєчасну підготовку та видання підручників, навчально-методичних посібників, 
особливо з новітніх напрямків науки і техніки, тиражами, які б задовольнили потреби 
вищих навчальних закладів [5, 3–12].

Як свідчить проведене дослідження 80-х років встановлено, що у другій половині 
ХХ століття величезне значення для сприйняття матеріалу його систематизації й уза-
гальнення, виховної роботи мав музей. Музеї вітчизняних вищих педагогічних навчаль-
них закладів за типово видовою класифікацією були віднесені до навчальних музеїв, 
які створювалися переважно в системі вищої освіти з метою підвищення ефективності 
навчання [7, 27]. 

І. Медведєва, дослідниця організаційно-педагогічних засад діяльності музеїв зазна-
чила, що пріоритетним напрямком роботи музеїв вищих навчальних закладів ХХ сто-
ліття стало ідеологічне виховання студентської молоді [1, 78].

Зауважимо, що навчально-методична цінність музеїв у 80-х роках набула особливо-
го значення, що обумовлювалося, перш за все, пошуком нових ефективних підходів у 
вихованні молоді з урахуванням своєрідності соціального розвитку кожного з поколінь. 
Поступово музеї вищих педагогічних навчальних закладів трансформувалися в новий 
соціальний інститут, зміст і форми роботи якого були спрямовані на виховання студент-
ської молоді [2, 45].

У повоєнні роки значно зросла кількість державних музеїв на всій території Укра-
їни: музеї-заповідники, історичні та художні – Дружківський міський художній музей, 
Музей історії міста Горлівка, Яготинський державний історичний музей, Музей історії 
Богуславщини тощо. У ході наукового пошуку виявлено, що існування цих навчаль-
но-методичних установ надавало змогу студентам та викладачам вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладів займатися науково-дослідною роботою, активно по-
глиблювати знання з історії рідного краю та України взагалі.

Проведене дослідження дозволяє твердити, що облаштування навчально-методич-
них установ вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів відбувалось посту-
пово, як правило, за державного фінансування. У перші післявоєнні роки педагогічні 
вищі навчальні заклади були забезпечені найнеобхіднішим методичним обладнанням. 

Протягом другої половини ХХ століття, з метою підвищення рівня ефективної ор-
ганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, навчально-методичний комплекс 
вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів розширювався і вдосконалювався. 
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Висновки. Таким чином, навчально-допоміжні установи вищих педагогічних на-
вчальних закладів другої половини ХХ століття задовольняли навчальні потреби ви-
кладання, надавали матеріал для самостійної наукової роботи студентів і викладачів і 
сприяли розвитку навчально-інтелектуальних умінь студентів.

У ході наукового пошуку виявлено, що відповідне навчально-методичне забезпе-
чення було важливою умовою успішної організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів досліджуваного пері-
оду.

Таким чином, отримані результати дослідження дозволяють стверджувати, що у 
другій половині ХХ століття відбулось інтенсивне навчально-методичне забезпечення 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладів. Для початку досліджуваного періоду була характер-
на тенденція щодо збільшення штатних асигнувань з боку держави на облаштування 
уже існуючого навчально-методичного комплексу педагогічних вищих навчальних за-
кладів. Це сприяло активізації дослідного елементу в наукових пошуках викладачів і 
піднесенню значення самостійної роботи студентів.
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НЕРІВНІСТЬ В ОСВІТІ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛЬСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

У статті проаналізовано погляди польських науковців на питання селекції в освіті. Вста-
новлено, що впродовж минулого століття проблемі нерівності в освіті приділялася значна увага. 
Найбільш інтенсивно означена проблематика розроблялася у міжвоєнний період, концентруючись 
насамперед на виокремленні чинників освітньої селекції (Я. Бистронь, С. Рихлінський, Х. Радлін-
ська). Доведено, що подібні питання піднімалися і у наукових розробках середини ХХ ст. (З. Кве-
цінський, С. Ковальський, Я. Щепанський). Вказано, що для кінця ХХ ст. характерні експеримен-
тальні дослідженні у царині соціологічної педагогіки, у т.ч. й ті, що торкалися нерівності у до-
ступі до освіти (Б. М. Зих, М. Василевська). Констатовано різноплановість проблематики праць 
періоду ІІІ Речі Посполитої, яка охоплює історію означеної проблеми, теоретико-методологічні 
основи дослідження проблеми нерівності в освіті, експериментальні дослідження у даному напря-
мі, а також порівняльні дослідження з проблем освітньої нерівності у країнах світу.

Ключові слова: нерівність, нерівність в освіті, чинники нерівності в освіті, шкільна селекція.
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INEQUALITY IN EDUCATION
THROUGH POLISH PEDAGOGICAL VIEW

The article analyzes the views of Polish scientists on the question of selection in education. It was 
established that during the last century, the problem of inequality in education paid much attention. 
The most intense is designated problems developed during the interwar years, focusing primarily on 
education selection isolating factors (J. Bystron, S. Ryhlinskiy, H. Radlinska). It is proved that similar 
questions were raised in the scientifi c development of the mid-twentieth century (S. Kvetsinskyy, 
S. Kowalski, J. Schepanskyy). It is indicated that for the end, typical experimental research in the fi eld 
of sociological pedagogy, including those that touched inequality in access to education (B. M. Zyh, 
M. Vasilevska). It notes that diversity of perspective works period III of Poland, which covers the history 
of the abovementioned problems, theoretical and methodological foundations of study on inequalities in 
education, experimental research in this area, as well as comparative research on educational inequality 
in the world.
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В статье проанализированы взгляды польских ученых на вопрос селекции в образовании. 
Установлено, что на протяжении прошлого века проблеме неравенства в образовании уделялось 
значительное внимание. Наиболее интенсивно данная проблематика разрабатывалась в между-
военный период, концентрируясь прежде всего на выделении факторов образовательной селекции 
(Я. Быстронь, С. Рыхлинский, Х. Радлинская). Доказано, что подобные вопросы поднимались и в 
научных разработках середины ХХ в. (С. Квецинський, С. Ковальский, Я. Щепанський). Указано, 
что для конца ХХ в. характерны экспериментальные исследовании в области социологической 
педагогики, в т.ч. и те, что касались неравенства в доступе к образованию (Б. Зых, М. Василев-
ская). Констатировано разноплановость проблематики работ периода ІІІ Речи Посполитой, ко-
торая охватывает историю этой проблемы, теоретико-методологические основы исследования 
проблемы неравенства в образовании, экспериментальные исследования в данном направлении, 
а также сравнительные исследования по проблемам образовательного неравенства в странах 
мира.

Ключевые слова: неравенство, неравенство в образовании, факторы неравенства в образо-
вании, школьная селекция.
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Постановка проблеми. Зміна умов господарювання та масштабна приватизація на 
початку 90-х рр. спричинили на пострадянському просторі концентрацію ресурсів і на-
ціонального багатства в руках нечисельної групи осіб при зубожінні переважної біль-
шої населення. Проте нерівність вийшла за межі суто економічної і сьогодні можемо 
говорити про нерівність соціальну, політичну, етнокультурну тощо. Альберт Х. Хелсі 
стверджував, що «Клас, стать і етнічна тотожність – це три найбільші перешкоди на 
шляху до рівноправності» [4, 638]. 

Одним з головних завдань державної політики сьогодні є викорінення нерівності, 
яка по праву вважається несправедливою і шкідливою. Адже посилення нерівності про-
вокує соціальну напруженість і соціальні конфлікти, погіршує криміногенну ситуацію в 
суспільстві, сприяє процвітанню корупції тощо.

Проте означена проблема характерна не лише для молодих країн, що відчувають 
значні проблеми в своєму розвитку. Розвинені країни також стикаються з проблемами 
нерівності й шукають шляхи її розв’язання. З огляду на це вважаємо доцільним звер-
нутися до зарубіжної, зокрема, польської наукової спадщини, яка торкається проблем 
соціальної нерівності.

Аналіз досліджень. Проблема нерівності, зокрема соціальної та економічної ста-
ли предметом досліджень економістів та соціологів. Е. М. Лібанова, В. М. Новіков, 
О. В. Макарова, О. М. Балакірєва, А. М. Колот та інші звертали увагу на негативний 
вплив нерівності на суспільні процеси та явища.

Значне місце у науковій літературі відводиться питанням нерівності в освіті. Їх все-
бічно аналізували Я. Бистронь, Х. Радлінська, Я. Щепанський, З. Квецінський та ін. 
Дослідники, зокрема намагалися називати чинники, що спричиняють освітню селек-
цію, звертаючи увагу на те, що їх необхідно шукати, як в особливостях учнів, так і в 
зовнішніх обставинах.

Шукаючи шляхи побудови справедливого суспільства, західні науковці все частіше 
звертають увагу на освіту, вважаючи, що в ідеальному суспільстві, мають схвалюватися 
заслуги особи, а не спадковість чи упривілейованість. Відтак рівність освітніх шансів 
вважається гарантією суспільної справедливості. 

Однак на думку скептично налаштованих теоретиків освітня система сама собою 
віддзеркалює суспільні нерівності, спричиняючись до їх існування. Тому педагоги нама-
гаються зідентифікувати вади системи освіти і запропонувати альтернативні розв’язки.
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Так, К. Коллінз, Дж. Кенвей та Дж. Маклеод писали: діти, що походять з різних се-
редовищ, отримують різні результати в школі, оскільки виховуються по-різному. Освіта, 
що їм пропонується, не дозволяє вибратися з середовищ, з яких походять – незалежно 
від того, чи належать до упривілейованого стану з суспільної і економічної точки зору, 
чи ні. Однак очевидно, що на такий стан речей впливають ще й інші чинники [3, 135].

Мета статті полягає в аналізі поглядів закордонних (насамперед польських) педа-
гогів на суспільну селекцію в шкільництві та виокремленні чинників, які спричиняють 
нерівність в освіті.

Виклад основного матеріалу. Питання суспільної селекції в освіті в польській на-
уковій думці були актуальними впродовж усього ХХ ст. Ще в 30-х рр. ХХ ст. Я. С. Би-
стронь писав, що на таку селекцію впливає велика кількість чинників, основним чином 
суспільних. До них зараховував:

– організацію праці шкіл, зокрема, їх суспільна і територіальна доступність, 
пов’язана з матеріальними умовами родин учнів;

– расові, релігійні, політичні і демографічні ознаки;
– престиж науки, школи і освіти у суспільстві;
– захоплення учня навчанням, головно в певному напрямі;
– пристосування чи неадаптованість учня до середовища;
– гігієнічні та умови здоров’я родини учня;
– залучення частини дітей та молоді до праці заради заробляння грошей;
– суспільне походження учня;
– міграція людей [1, 57; 2, 11].
Ґрунтовно проблематику нерівності в освіті, які її викликають, проаналізував 

С. Рихлінський. Зокрема, до умов, які її викликають, відносив: систему протекції, май-
новий статус і високі доходи родичів, а також політичні, суспільні чи правничі привілеї. 
Саме вони творять певні життєві шанси для дітей і молоді з упривілейованих класів. 
Селекційними чинниками також вважав: бюрократичну систему урядування, освітній 
устрій, а особливо низький організаційний рівень початкових шкіл в селах тощо [11]. 

Вплив негативних зовнішніх умов на розвиток дітей із бідних сімей вивчала Х. Рад-
лінська. До проблематики досліджень вченої належать: умови виховання дітей в сіль-
ській та міській місцевостях; умови реалізації шкільного обов’язку; побутові умови і 
рівень розвитку дітей у різних вікових групах; вплив професійної праці батьків на фор-
мування знань про працю тощо.

Вчена писала: усі дослідження, які здійснює школа, мають бути звернені насампе-
ред на викриття зла, яке може трапитися. Не означає це, що варто забувати про найіс-
тотніші справи і найглибші причини дитячих нещасть. Треба їх пізнати, відважно спо-
стерігаючи суспільне життя і намагаючись шукати напрям розвитку, сили, що будують 
майбутнє [10, 95–96]. 

Співробітники Х. Радлінської, разом з якими вона вивчала шкільну успішність та 
неуспішність, А. Карвовський і Р. Рудзінська стверджували, що причинами неуспіш-
ності є:

а) суб’єктивні: поганий стан здоров’я, хвороби, відсутніх здібностей, нестача моти-
вації до навчання, вади мовлення, низький рівень інтелекту або інтелектуальний недо-
розвиток, надто молодий вік тощо;

б) об’єктивні: погані побутові умови, конфліктні сімейні стосунки, погана сімей-
на атмосфера, низький рівень освіти батьків, а особливо їх анальфабетизм [12, 41–70, 
146–157].
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У післявоєнний період з’явилися праці С. Ковальського, Я. Щепанського, З. Квецін-
ського та ін., присвячена проблематиці нерівності освітніх можливостей.

Вказуючи на чинники шкільної селекції, С. Ковальський писав, що селекційні функ-
ції виховання визначаються суспільним ладом, насамперед його стратифікаційною сис-
темою та шкільним устроєм. До інших чинників шкільної селекції належать: природні 
характеристики території, її місце в суспільно-географічному просторі (ізольованість, 
або наближеність промислових центрів чи великих міст), стан комунікації, рівень роз-
витку техніки, суспільна структура (система груп і суспільних прошарків) [6, 187]. У 
праці «Селекційні функції виховання на межі завершення основної і середньої школи» 
науковець представив більш ґрунтовну характеристику чинників освітньої нерівності. 
Зараховував до них чинники:

а) суспільно-просторові – суспільно-економічна структура, стан шкільництва, дина-
міка змін окремих середовищ, а також просторове становище локальної суспільності з 
точки зору доступності школи, розшарування локальної суспільності тощо;

б) соціопсихічні – рівень запитів батьків і дітей з різних суспільних прошарків і 
територіальних середовищ, залежність між тими очікуваннями і шкільними успіхами 
дітей [5].

П’ять груп комплексів чинників, що спричиняють селекційні процеси в школі, ви-
ділив Я. Щепанський.

1) комплекс сил, спричинених прагненнями держави та її інституцій, спрямованих 
на планування процесів освіти і керівництва ними відповідно до концепції, згідно з 
якою опрацьовуються директиви організації рекрутації;

2) прагнення молоді, її стиль життя, уявлення про професійну кар’єру, цілі та жит-
тєві ідеали, уявлення про можливості вибору нею життєвої дороги, традицій і систем 
вартостей суспільних класів і професійних груп;

3) комплекс сил, що діють в локальних громадах, наприклад в сільських громадах, 
що впливають на локальні ідеали стилю життя, погляди і переконання, критерії ціннос-
ті і престижу, уявлення про кар’єру. До цієї групи автор відніс також прагнення родин, 
що мають великий вплив на шкільні успіхи дитини, особливо на початкових щаблях 
навчання;

4) чинники, що творяться у шкільних класах як суспільних групах, у товариських і 
приятельських колах, у молодіжних організаціях, вплив учителів тощо;

5) особисті риси учнів, їхні прагнення і уявлення, здібності і зацікавлення тощо.
Усі ці комплекси зажди мають місце у поєднанні, діють взаємно, модифікуючись та 

спів доповнюючись [13, 37–38].
Власну класифікацію чинників шкільної селекції подав З. Квецінський, виділивши 

такі групи причин:
– економічно-суспільні;
– суспільно-педагогічні;
– суспільно-культурні;
– біопсихічні [9].
Вже за кілька років автор доопрацював подану класифікацію і подав її у дещо іншо-

му вигляді, виділивши чинники:
– педагогічно-освітні;
– просторові;
– економічні;
– культурні;
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– біопсихічні [8, 5].
В категоріях бар’єрів розглядав ознаки нерівності освітніх шансів М. Козакевич. До 

них вчений відносив бар’єри:
а) економічні, до яких належить вартість навчання, яку беруть на себе батьки і дер-

жава;
б) демографічні, спричинювані демографічною ситуацією;
в) просторові і регіональні, що охоплюють просторову віддаленість школи, стан ко-

мунікації на даних теренах, регіональні відмінності держави, нерівномірне розміщення 
шкіл тощо;

г) психологічні, що мають суб’єктивний характер, наприклад низький рівень до-
магань, переконання про власну відсутність здібностей, низький рівень інтелекту (за-
тримка психічного розвитку, відсутність інтелектуальних, вербальних здібностей, ха-
рактерологічні вади, що ускладнюють навчання);

д) ідеологічні, спричинені невластивим ідеологічним ставленням людей до навчан-
ня та професійної кар’єри;

е) культурні (культурні взірці родинного і суспільного життя, а також інтерперсо-
нальна комунікація);

є) освітні, що полягають в шкільній системі, спричинені наприклад, неоднаковим 
рівнем навчання в школах того ж самого типу;

ж) статеві [7].
80-ті – початок 90-х рр. ХХ ст. ознаменувалися низкою серйозних експеримен-

тальних досліджень, які надали можливість науковцям задокументувати масштаби 
суспільної нерівності в польській освіті. Зокрема, Б.М. Зих довела істотний вплив 
суспільного статусу родинного середовища, культурного і освітнього рівня батьків, а 
також освітніх і професійних домагань молоді на шанс здобути більш якісну освіту [15].

Натомість М. Василевська довела, що автоселекція на етапі завершення основної 
школи та переходу до шкіл вищого рівня відіграє більшу роль, аніж вступні екзаме-
ни [14, 132].

Період ІІІ Речі Посполитої характеризується збереженням уваги до проблем не-
рівності в освіті. Праці цього періоду торкалися здебільшого територіальних чи ло-
кальних ознак селекції в освіті (Р. Борович, І. Оцеткевич та ін.); історії означеної про-
блеми у науковій думці (Й. Шиманський); експериментальних досліджень у даному 
напрямі (Р. Долата); теоретико-методологічних основ дослідження проблеми нерів-
ності в освіті (Р. Борович, З. Квецінський, Т. Францков’як та ін.). Виділяються також 
порівняльні дослідження з проблем освітньої нерівності у країнах світу (М. Цилков-
ська-Новак).

Висновки. Отже, впродовж минулого століття проблемі нерівності в освіті приділя-
лася значна увага у польській науковій думці. Найбільш інтенсивно означена проблема-
тика розроблялася у міжвоєнний період, концентруючись насамперед на виокремленні 
чинників освітньої селекції. Подібні питання піднімалися у наукових розробках серед-
ини ХХ ст. Натомість експериментальні дослідженні у царині соціологічної педагогіки, 
у т.ч. й ті, що торкалися нерівності у доступі до освіти, характерні для кінця ХХ ст. 
Період ІІІ Речі Посполитої характеризується, з одного боку, зменшенням кількості пу-
блікацій, які торкалися б питань нерівності, проте з іншого, проблематика праць значно 
розширюється.
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Статья позволяет исследовать проблему формирования современной образовательной сре-
ды с позиции способности электронного образовательного ресурса (ЭОР) на базе современного 
мобильного устройства выполнять функции универсального образовательного портала. Рас-
крываются базовые подходы к формированию электронных образовательных ресурсов на основе 
программно-инструментальных платформ Joomla, Moodle и электронных учебников, сформи-
рованных на их основе. Предложенный в статье опыт исследований в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной среде, электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР) на базе современного мобильного устройства указывает на то, 
что предлагаемый на рассмотрение электронный образовательный ресурс способен заменить 
практически любой информационный портал. Рассматриваются проблемы рабочего простран-
ства, которое не должно быть перегружено информацией и декоративными элементами.

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс (ЭОР), современное мобильное 
устройство, электронный учебник, веб-конструктор.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Модель електронного освітнього ресурсу (ЕОР) та одного з 
головних його елементів – електронного підручника (ЕП) – можна розглядати з різних 
позицій, що формуються в кожного користувача, залежно від ставлення до цього питан-
ня [1, 2, 3, 8], тобто для: 

– учнівської молоді та їхніх батьків – це дороговартісний пристрій з освітнім кон-
тентом;

– учителів, викладачів – це важливий навчальний матеріал, представлений в елек-
тронному освітньому ресурсі, створеному на основі електронного підручника, їх спіль-
ний дидактичний потенціал (вірогідно, створює ефект синергійного впливу в процесі 
реалізації змісту на результат учіння того, хто засвоює знання, вміння і навички прак-
тичної діяльності в процесі професійної підготовки), а також можливості організації 
та управління навчальним процесом, реалізовані в електронному освітньому ресурсі;

– розробників електронних мобільних пристроїв – це, перш за все, визначення мож-
ливостей електронного пристрою, який має набір певних технічних характеристик;

– творців електронного освітнього контенту – це безпосередньо навчальний зміст, 
що задовольняє певні вимоги: форми подання і способи взаємодії з ним.

Аналіз досліджень. Розглянемо модель електронного підручника з позицій розроб-
ників електронних освітніх ресурсів, освітян та учнівства – тих, хто використовує цей 
контент.

Загальновідоме сучасне визначення електронного підручника (ЕП) відтворюєть-
ся у сенсі навчального електронного видання, що містить системний і повний виклад 
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навчального предмета (дисципліни), відповідно до освітньої програми, яка підтримує 
основні ланки дидактичного циклу процесу навчання і є основним компонентом індиві-
дуалізованого активного діяльнісного освітнього середовища, унормованого й офіційно 
допущеного в якості даного виду видання.

Отже, електронний підручник (ЕП) вбудований як елемент електронного освітнього 
ресурсу, реалізований на базі сучасного мобільного пристрою, може розглядатися як 
альтернатива традиційній публікації підручника в паперовому вигляді і бути основним 
компонентом інформаційно-освітнього середовища (ІОС), аналогом якого є електро-
нний освітній ресурс (ЕОР), орієнтований на здійснення освітнього процесу на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій та на застосуванні сучасних форм і методів 
навчання. Зокрема, в сучасних освітніх ресурсах, реалізованих як електронний підруч-
ник, що здійснює гіперпосилання й інші елементи веб-конструкторів електронних ре-
сурсів, в основі якого лежить кросплатформенна програмно-інструментальна система 
(зокрема, це може бути Moodle чи Joomla), що є відкритою універсальною системою 
керування вмістом для публікацій інформації в Інтернеті [4, 5].

Мета статті. Розкрити базові підходи до формування електронних освітніх ресур-
сів на основі програмно-інструментальної платформи та електронних підручників, 
сформованих на її основі.

Виклад основного матеріалу. Як показує досвід досліджень в галузі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому середовищі, електронний 
освітній ресурс (ЕОР) на базі сучасного мобільного пристрою здатний:

– підтримувати можливості реалізації учнівською молоддю індивідуальних освітніх 
траєкторій за рахунок:

а) наявності додаткового матеріалу, котрий розширює і поглиблює основний зміст 
предмета (дисципліни);

б) гіперпосилань на матеріали електронного додатку до підручника, веб-ресурси 
Інтернету та інші електронні компоненти;

– забезпечувати комфортні, інтуїтивно зрозумілі учневі умови для взаємодії з освіт-
нім контентом як під час аудиторних занять, так і при самостійній роботі;

– відображати гіперпосилання на мережеві ресурси всеукраїнських та регіональних 
сховищ електронних освітніх ресурсів;

– виконувати всі функції, властиві паперовому підручнику:
а) інформаційну – як основне джерело обов’язкової для засвоєння учнівською мо-

лоддю інформації;
б) конкретизуючу для освітніх стандартів;
в) систематизуючу;
г) мотиваційну;
ґ) орієнтуючу учнівство на способи пізнавальної діяльності;
д) розвитку пізнавальних можливостей учнів;
ж) координуючу щодо всіх навчальних матеріалів з предмета (дисципліни);
з) виховну тощо;
– забезпечувати широкі можливості комп’ютерної візуалізації навчальної інформа-

ції;
– бути основою створення активно-діяльнісного пізнавального середовища для 

учня за рахунок можливості здійснення інформаційно-пошукової роботи, моделюван-
ня, тренувальної навчальної діяльності та контролю знань, підтримки творчого пошуку 
з елементами контенту;
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– виконувати функцію навігатора в електронних ресурсах.
Аналіз наукових публікацій і власний досвід авторів дав змогу визначити основні 

напрями застосування ЕП в освітньому процесі, що, в поєднанні з такими компонента-
ми ІОС (інформаційно-освітнього середовища) – електронний освітній ресурс (ЕОР) як 
система управління навчанням та управління освітнім контентом, здатні реалізовувати 
можливості:

– організації мережевої взаємодії освітянина та учнівства для формування навичок 
навчального співробітництва, комунікативної компетентності;

– організації індивідуальної підтримки навчальної діяльності особистості учня пе-
дагогом на підставі інформації про результати діяльності учня за навчальним матеріа-
лом;

– управління навчальним процесом за рахунок взаємодії персональних мобільних 
пристроїв учнівської молоді, комп’ютера або мобільного пристрою педагога та інших 
засобів навчання на базі ІКТ (наприклад, інтерактивна дошка, лабораторне обладнання 
тощо) в єдиному інформаційному просторі класу, групи;

– підтримування технології завантаження та оперативного оновлення освітнього 
контенту за сучасними каналами зв’язку.

Відомий вчений в галузі використання сучасних електронних ресурсів Л. Босова 
розглядає функціональну структуру ЕП як основу електронного освітнього ресурсу 
(ЕОР), що базується на новітніх інноваційних технологіях веб-серфінгу і «хмарних» 
технологіях – розташування основних ресурсів у «хмарах», що не перебувають в одно-
му чітко зафіксованому місці. Це створює передумови забезпечення безперебійності 
роботи ресурсу. Відповідно до його призначення в освітньому процесі, виділяють такі 
компоненти [3]:

1) основний матеріал, що забезпечує виклад змісту навчального предмета. Він ви-
значається стандартом й орієнтовною програмою з предмета (дисципліни) для даного 
рівня і ступеня освіти. Основний матеріал може бути представлений у гіпертекстовій 
і мультимедійній формі, візуальний ряд – реалістичними графічними зображеннями 
предметів, що вивчаються, процесами, явищами і синтезованими об’єктами статичної 
чи динамічної графіки. Можлива заміна або дублювання текстових описів досліджу-
ваних об’єктів відповідними відеофрагментами, анімаціями, моделями, аудіозаписами;

2) додатковий матеріал пов’язаний з основним матеріалом чіткою системою наві-
гації і слугує для розширення й поглиблення базових знань, отриманих при вивченні 
основного матеріалу. Зміст та обсяг його визначається авторським колективом, що роз-
робляє ЕП (електронний підручник), і взагалі, формує весь ЕОР (електронний освітній 
ресурс) з метою розширення або поглиблення змісту, зафіксованого стандартом, і при-
близною програмою з предмета, а також реалізацією авторських підходів до форму-
вання знань, умінь і способів діяльності, розвитку, виховання та соціалізації учнів. Як 
додатковий матеріал можуть використовуватися довідкові, пізнавальні та науково-попу-
лярні матеріали (зокрема, фрагменти літературних творів, популярних наукових статей 
і публікацій, науково-популярних фільмів, історичні документи, анімації прихованих 
процесів і явищ тощо);

3) пояснювальні тексти, що супроводжують ключові терміни основного матеріалу, 
всі графічні зображення, які не є елементами оформлення, важливі сенсові фрагменти 
складних графічних зображень, формули;

4) апарат організації засвоєння навчального матеріалу, в загальному, включає 
моделюючий, контрольний і закріплюючий компоненти. З урахуванням специфіки 
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досліджуваного предмета, до складу ЕП (електронного підручника) як елемен-
та ЕОР (електронного освітнього ресурсу) включаються інтерактивні об’єкти для 
тренування, самоконтролю і контролю. Також можуть бути включені інструмен-
тальні програмні засоби (віртуальні лабораторії, стрічки часу, інтерактивні карти, 
конструктивні творчі середовища). Вміщені в ЕП (електронний підручник) за-
вдання, що передбачають автоматичну перевірку результатів навчання, повинні 
виключати можливість неоднозначності відповіді. В ЕП (електронному підручни-
ку) апарат організації та оптимізації засвоєння може бути доповнений інструмен-
тарієм для здійснення збору і зберігання статистичної інформації про результа-
ти засвоєння і руху за навчальним матеріалом, виконання практичних завдань та 
контрольних тестів;

5) навігаційний апарат (зміст, сигнали-символи, алфавітний, іменний та тематичний 
покажчики, призначені для користувача закладки або нотатки тощо) – забезпечує швид-
кий пошук інформації, миттєвий перехід до потрібного розділу і параграфа, що відо-
бражає зв’язок між основним і додатковим навчальним матеріалом, а також дає змогу 
користувачеві фіксувати своє положення в освітньому просторі ЕП (електронного під-
ручника).

Логіка наукового обґрунтування питання аналізу досліджень в означеній сфері під-
казує думку щодо розгляду на даному етапі питання про основні вимоги до форм пред-
ставлення освітнього контенту ЕП (електронного підручника) і меж його поля [3]. Як 
розмірковує автор вищенаведеної роботи, це:

1) мультимедійний та інтерактивний освітній контент;
2) типові елементи – компоненти мультимедійного контенту ЕП (електронного під-

ручника), що формують основу ЕОР (електронного освітнього ресурсу):
а) символьна інформація (текст, гіпертекст, формули);
б) статичний реалістичний і синтезований візуальний ряд (фотографії, 

2D-фотопанорами, мікрофотографії, макрозйомка, схеми, діаграми, графіки, навчальні 
малюнки тощо);

в) динамічний реалістичний і синтезований візуальний ряд (відеодосліди, відеоек-
скурсії, 3D-фотопанорама з наближенням або віддаленням, 2D-анімація; накладання і 
морфінг об’єктів;

г) анімація, створена з 3D-об’єктами, віртуальні тривимірні моделі об’єктів тощо);
ґ) різні мультимедійні властивості контенту (звуковий ряд (аудіо- фрагменти) та 

інші мультимедійні методи відтворення інформації;
3) нетипові елементи – компоненти мультимедійного контенту ЕП:
а) використання реального стереоскопічного 3D-ефекту при наявності відповідного 

пристрою, що його відтворює [9];
б) використання різних симуляторів (у тому числі й 3D) та інших засобів реалістич-

ного відображення контенту, закладеного в практичну частину реалізації змісту ЕП [9];
4) об’єкти і процеси, основні властивості яких проявляються в динаміці, доцільно 

ілюструвати динамічним відеорядом (це перегукується з підпунктами в і пункту 2 да-
ного переліку);

5) об’єкти складної структури доцільно ілюструвати за допомогою об’ємних мо-
делей та інших об’єктів віртуальної реальності (що перегукується з пунктом 3 даного 
переліку);

6) при вивченні складних зв’язків між явищами і процесами (наприклад, у пред-
метах (дисциплінах) природничої сфери змісту освіти) доцільно використовувати ін-
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терактивні параметричні моделі, змінні параметри яких відображаються в результатах 
роботи моделі, забезпечуючи візуалізацію явища або процесу;

7) звуковий ряд може включатися в ЕП (електронний підручник) як елемент ЕОР 
(електронного освітнього ресурсу) для: уявлення звукових об’єктів (звуки природи, 
технічних пристроїв, музика, мова тощо); дублювання текстових описів; подачі спеці-
альних сигналів, які коментують дії користувача тощо (це перегукується з підпунктом ґ 
пункту 2 даного переліку);

8) освітній контент ЕП (електронного підручника) – базовий елемент ЕОР (електро-
нного освітнього ресурсу) може включати як усі представлені вище компоненти, так і їх 
частину. Вибір конкретних рішень для подання освітнього контенту повинен здійсню-
ватися з урахуванням специфіки ступеня освіти й предметної області (предмета) і бути 
педагогічно доцільним: кожен компонент, що використовується, має вносити нову якість 
у виклад матеріалу, в іншому разі, рекомендується утриматися від його використання;

9) рівень інтерактивності тих чи інших компонентів контенту ЕП (електронного 
підручника) – базовий елемент ЕОР (електронного освітнього ресурсу) – повинен ви-
значатися віковими особливостями учнів і специфікою предметної області та бути пе-
дагогічно доцільним.

Однак, у зв’язку з вищевикладеним, варто не забувати про важливий дидактичний 
принцип, який наразі отримав особливо важливе значення: зміст освітнього контенту, а, 
отже, й робочий простір не повинні бути перевантажені інформацією й декоративними 
елементами, що відволікають увагу учнівської молоді від матеріалу, з яким вона зна-
йомиться.

Досліджуючи дане питання, А. Тулегенова визначає такі ознаки ЕП (електронного 
підручника) – базового елемента ЕОР (електронного освітнього ресурсу) [7]:

– електронні підручники – елемент ЕОР (електронного освітнього ресурсу) є до-
повненням, а не альтернативою до традиційних форм навчання, і вони не замінюють 
роботу учнівської молоді з книгами, конспектами, збірниками завдань і вправ;

– кожен друкований підручник (на паперовому носії) розрахований на певний вихід-
ний рівень підготовки учнів і передбачає кінцевий рівень навчання. Із багатьох загаль-
ноосвітніх предметів існують підручники: звичайні (базові), підвищеної складності, 
факультативні тощо. Електронний підручник – елемент ЕОР (електронного освітнього 
ресурсу) з конкретного навчального предмета може містити матеріал декількох рівнів 
складності. При цьому всі вони будуть розміщені в одному інформаційному масиві, 
містити ілюстрації та анімацію до тексту, багатоваріантні завдання для перевірки знань 
в інтерактивному режимі для кожного рівня;

– наочність в електронному підручнику ЕОР (електронного освітнього ресурсу) 
значно вища, ніж у друкованому. Вона забезпечується використанням при створенні 
електронних підручників мультимедійних технологій: анімації, звукового супроводу, 
гіперпосилань, відеосюжетів тощо. Окрім того, елементи управління ЕОР (електронно-
го освітнього ресурсу) дають змогу безпосередньо впливати на процесуальні аспекти 
засвоєння матеріалу, визначати темп тощо;

– електронний підручник забезпечує багатоваріантність, багаторівневість і різно-
манітність перевірочних завдань, тестів. Електронний підручник дає змогу всі завдання 
і тести давати в інтерактивному й навчальному режимі. При неправильній відповіді 
можна давати правильну, з роз’ясненнями та коментарями;

– електронний підручник є мобільним – при його створенні й розповсюдженні не 
потрібні стадії друкарської роботи. Електронні підручники за своєю структурою є від-
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критими системами. Їх можна доповнювати, коригувати, модифікувати в процесі екс-
плуатації;

– доступність ЕП набагато вища, ніж друкованих підручників. Питання тиражуван-
ня фактично відпадають (необхідно враховувати тільки авторське право), їх можна пе-
ресилати мережею.

Проте для створення електронного підручника недостатньо використати хороший 
паперовий підручник, забезпечити його навігацією (створити гіпертексти), збагати-
ти ілюстративним матеріалом (включаючи мультимедійні засоби) і втілити на екра-
ні комп’ютера. ЕП повинен максимально полегшити розуміння й запам’ятовування 
(в основному, активне, а не пасивне) найбільш істотних понять, визначень і прикла-
дів, залучаючи до процесу навчання інші, ніж до звичайного підручника, можливос-
ті людського мозку, зокрема, слухову й емоційну пам’ять, а також використовуючи 
комп’ютерні пояснення.

Ґрунтуючись на власному досвіді і досвіді зарубіжних колег, Ф. Ратнер пропонує 
таку систему побудови електронних підручників (ЕП): у кожен навчальний модуль 
вмонтований текст, що несе основний зміст, приклади, які його ілюструють, тести і за-
вдання для учнів, посилання на приклади, запитання та вправи. Все це розподіляється 
за підручниками, хрестоматіями, засобами навчання на відео-, аудіоносіях, методични-
ми посібниками тощо [6]. Особливості побудови навчальних модулів такі:

1) кожен модуль починається з навігаційного блоку, що дає змогу побачити його в 
цілому. Це може бути й пояснювальна записка до тексту;

2) навчальний модуль «показує» зміст предмета (дисципліни) тим, хто навчається, 
у вигляді цілісних картин, що демонструють їх сенсову розчленованість на конкретні 
блоки. Кращими формами побудови таких «картин» є ті, що показують єдність сенсо-
вих одиниць через протилежності. Між змістовними блоками організовуються взаємні 
посилання;

3) характер посилань між змістовними блоками і модулями демонструє саме ту сис-
темну цілісність, для якої видалення одного з елементів означало б її порушення. Це 
має бути очевидним для тих, хто навчається;

4) курс на початку освоєння «задає» загальну (абстрактну) картину предмета і по-
казує її об’єктивну розчленованість через єдність протиріч;

5) кожен блок поглиблює зміст частини абстрактної картини через більш конкретні 
абстракції зі своєю структурою розчленованості ;

6) граничний рівень конкретності створюється в кожному блоці через звернення до 
буття, практики мислення і діяльності;

7) підручники дають змогу учневі працювати з блоками, як з робочим зошитом;
8) до кожного змістовного блоку модуля пропонуються завдання для самостійної 

роботи, що припускають залучення різних аспектів особистості учня у процес засво-
єння знань.

Висновком до наведених у статті міркувань, що базуються, власне, на досвіді 
відомих учених у галузі інформатизації освіти й самих авторів статті, є ствердження, 
що процесуальна складова відтворення змісту навчального матеріалу перманентно й 
динамічно змінюється і не дає змоги жорстко визначити межі самого поняття елек-
тронного освітнього ресурсу та його елемента – електронного підручника. До того 
ж, аналіз останніх десяти років розвитку ЕОР підтверджує, що можливе лише фор-
мування вихідних позицій і завдань, які лягають в основу створення ЕОР. Усі про-
цеси безпосередньої реалізації цих завдань змінюються вже впродовж формування 
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ресурсу. На підтвердження цього та досвіду авторів [4, 5, 9], які, реалізовуючи цей 
науковий напрям, переглядали можливості декількох програмно-інструментальних 
платформ, зокрема Moodle і Joomla. Це було пов’язано, перш за все, з тим, що серед-
овище Moodle є дуже важким за «масою» і достатньо вимогливим до ресурсів самого 
комп’ютера. І якщо не виконуються певні мінімальні умови, то будь-яка освітня про-
грама, що базується на цій платформі, починає працювати дуже повільно, або взагалі 
блокує дії користувача. Joomla – не особливо враховуючи швидкість доступу до ме-
режі Інтернет (хоча це бажано), працює на порядок швидше, використовуючи флеш-
технології тощо. Усе вище перераховане дає змогу користуватися цією платформою, 
навіть маючи доволі застарілі (виготовлені понад 10 років) комп’ютери. З іншої сто-
рони, структура цієї платформи до кінця не розроблена, на відміну від платформи 
Moodle, яка отримала широке розповсюдження в системі вищої освіти. Тому всі пере-
раховані у статті аспекти важливо враховувати у процесі впровадження електронних 
навчальних ресурсів у систему освіти України.
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старший викладач кафедри культурології та мистецької освіти
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

У статті здійснена спроба розкрити особливості формування педагогічної майстерності 
вчителя образотворчого мистецтва в умовах загальноосвітнього навчального закладу. З’ясовано, 
що центральним компонентом педагогічної майстерності вчителя вважається розвинене психо-
лого-педагогічне мислення, яке активізує творчість у педагогічній діяльності. Педагогічна май-
стерність вчителя образотворчого мистецтва передбачає наявність сформованої у нього сис-
теми якостей (креативність, рефлексивність, ерудиція, здатність передбачати й проектувати, 
активність, сила волі та ін.), що характеризують його як творчу, цілісну особистість, а також 
оригінального стилю творчої діяльності, що відрізняється доцільністю й універсальністю вза-
ємодії з учнями через мистецтво.

Ключові слова: учні загальноосвітньої школи, вчитель образотворчого мистецтва, педаго-
гічна майстерність, творча взаємодія.
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PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL SKILLS FORMATION 
OF FINE ARTS TEACHERS

The article is an attempt to reveal the features of formation of pedagogical skills of teachers of fi ne 
arts in terms of an educational institution. It was found, that a central component of pedagogical skills 
of teachers is developed psycho-pedagogical thinking, which activates creativity in teaching activities. 
Pedagogical skills of teachers of fi ne arts presupposes formed in his system qualities (creativity, refl exiv-
ity, erudition, ability to anticipate and project, activity, willpower et al.), which describe him as a creative 
personality, also original style of creative activity, featuring versatility and desirability of interaction with 
students through art.

Key words: students of general school, teacher of fi ne art, pedagogical trade, creative cooperation.
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В статье осуществлена попытка раскрыть особенности формирования педагогического 
мастерства учителя изобразительного искусства в условиях общеобразовательного учебно-
го заведения. Выяснено, что центральным компонентом педагогического мастерства учителя 
считается развитое психолого-педагогическое мышление, которое активизирует творчество в 
педагогической деятельности. Педагогическое мастерство учителя изобразительного искусства 
предусматривает наличие сформированной у него системы качеств (креативность, рефлексив-
ность, эрудиция, способность предусматривать и проектировать, активность, сила воли и др.), 
которые характеризуют его как творческую, целостную личность, а также оригинального сти-
ля творческой деятельности, которая отличается целесообразностью и универсальностью вза-
имодействия с учащимися через искусство.

Ключевые слова: учащиеся общеобразовательной школы, учитель изобразительного искус-
ства, педагогическое мастерство, творческое взаимодействие.

Лит. 13.

Постановка проблеми. Високий рівень педагогічної майстерності вчителів обра-
зотворчого мистецтва, що вимірюється його професійною компетентністю, здатністю 
до створення сприятливих психолого-педагогічних умов формування творчої особис-
тості школяра, готовністю зробити вагомий внесок у розбудову системи загальної ху-
дожньої освіти, є важливим чинником розвитку художньо-естетичного компонента у 
структурі навчально-виховного процесу сучасної загальноосвітньої школи.

Сучасні теоретико-методологічні основи педагогічної майстерності як важливого 
чинника розвитку сучасної системи вищої освіти викладено у працях С. Гончаренко 
[1], О. Дубасенюк [2], І. Зязюна [3], В. Кан-Каліка [5], Н. Кузьміної [6], Н. Ничкало 
[7], О. Отич [8], В. Радкевич [11], О. Рудницької [12] та ін. У цьому контексті цілком 
погоджуємося з думкою Н. Ничкало, що «педагогічна освіта – це поняття на початку 
ХХІ століття набуло ширшого значення, оскільки її зміст охоплює й професійно-пе-
дагогічну підготовку громадян, причетних до освітньої діяльності в різних соціально-
культурних і виробничих системах. До особистості вчителя, до якості його професійно-
педагогічної діяльності, до нього як до суб’єкта навчально-виховного процесу, суб’єкта 
педагогічного спілкування – висуваються нові, зрослі вимоги» [9, 7]. Тому проблема 
оволодіння основами психолого-педагогічних знань, сучасними педагогічними техно-
логіями, розвитку педагогічної майстерності вчителів образотворчого мистецтва є од-
нією із найактуальнішіх у зростанні якості вищої педагогічної освіти.

Мета статті: розкрити особливості формування педагогічної майстерності вчителя 
образотворчого мистецтва в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Нині для шкільної художньої освіти потрібен вчи-
тель-професіонал, педагогічна майстерність якого характеризується багатим особистіс-
ним потенціалом, а його домінуючою професійною складовою має стати інтегративний 
педагогічний компонент, що органічно поєднує в собі художньо-творчу і педагогічну 
спрямованість діяльності вчителя образотворчого мистецтва. 

Відомо, що центральним компонентом педагогічної майстерності вважається роз-
винене психолого-педагогічне мислення, яке активізує творчість у педагогічній діяль-
ності. «Мислення майстра педагогічної дії характеризується самостійністю, гнучкістю 
й швидкістю. Воно спирається на розвинену педагогічну спостережливість і творчу 
уяву, що є найважливішим підґрунтям передбачення, без якого неможливе педагогічне 
мистецтво» [4]. Крім цього, важливим аспектом педагогічній майстерності визнаєть-
ся творчість. Найчастіше творчість вчителя проявляється в здатності з максимальною 
ефективністю, щоразу по-новому і обґрунтовано застосовувати в освітньому процесі 
різні методи та форми виховання і навчання, професійні знання й особистісні якос-
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ті. Вона виражається також у продукуванні педагогічних ідей, використанні креатив-
них способів навчально-виховної діяльності, умінні ефективно розв’язувати нетипові 
завдання та проблемні ситуації. 

Визначальна роль у розробці сучасних підходів до розвитку педагогічної майстер-
ності належала академіку І. Зязюну, який впродовж багатьох років разом із колегами 
розробляв теорію та впроваджував технології оволодіння вчителем педагогічною май-
стерністю. «Для оволодіння педагогічною майстерністю, – наголошував І. Зязюн, – не-
обхідна систематична підготовка до кожного навчального заняття; постійна робота з 
новинками педагогічної і психологічної літератури, знаходження в них нового для прак-
тичної перевірки й використання; вивчення досвіду колег і запозичення всього кращо-
го, корисного, дійсно необхідного; вироблення індивідуальних прийомів (постановка 
голосу, техніка мовлення, граматична правильність, дикція, інтонація, сила звуку і т.п.); 
саморегуляція фізичного та психічного станів» [10, 25]. Учений розглядав майстерність 
вчителя як найвищий рівень педагогічної діяльності, вияв творчої активності особис-
тості педагога, а поняття «педагогічна майстерність» визначав як комплекс властивос-
тей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності 
на рефлексивній основі [10]. 

Самоорганізація професійної діяльності успішно здійснюється за умови осмислен-
ня власних переживань та думок, суджень, переконань і позицій, тобто рефлексивного 
самопізнання, самоаналізу й самооцінки, що відкривають перед особистістю вчителя 
можливості для створення програми послідовних дій. Така програма має мету і перед-
бачає послідовне виконання певних завдань, спрямованих на вирішення кардинально 
важливих питань: духовно-творчої самореалізації, що проявляється передовсім у від-
ході від шаблонів і стереотипів, виробленні програми вимог до самого себе та учнів, 
до процесу і результатів творчої взаємодії у галузі образотворчого мистецтва; усвідом-
лення вчителем разом із учнем смислу їхньої спільної творчої художньо-естетичної 
діяльності; формування зацікавленого, критичного ставлення до різних аспектів ство-
рення художньо-естетичного продукту (начерку, рисунку, художнього проекту тощо); 
послідовне збагачення художнього досвіду учня й водночас педагогічної майстерності 
вчителя, доведення їх до рівня актуальних соціокультурних вимог. 

Процеси створення та виконання програми спільних дій, спрямованих на 
самопізнання, самовдосконалення, професійне становлення й розвиток вчителя образот-
ворчого мистецтва та його учнів навіть можуть бути технологізовані. Слід зазначити, що 
питання про педагогічні технології тісно пов’язане з поняттям педагогічної майстерності. 
Адже можна бути професійно компетентним педагогом, вільно орієнтуватися у 
предметній сфері, системно діяти в педагогічній реальності, мати особистісно-
гуманітарну орієнтацію, вміти узагальнювати і передавати власний практичний досвід, 
бути здатним до рефлексії, володіти сучасними педагогічними технологіями, однак 
при цьому не бути майстром, а залишатися добротним «художником-ремісником». 
Щоб стати майстром, необхідно володіти особистісною професійною неповторністю 
й унікальністю, власним стилем творчої діяльності, концептуальністю професійного 
мислення. «Педагогічна майстерність є індивідуальним внеском у педагогічну культу-
ру суспільства, і лише повне усвідомлення механізмів власної діяльності уможливлює 
передачу майстерності іншим. Тому у справжнього майстра-педагога з’являється своя 
авторська система, своя школа, свої послідовники» [4, 92].

Педагогічна майстерність вчителя образотворчого мистецтва передбачає наявність 
сформованої у нього системи якостей (креативність, рефлексивність, ерудиція, здат-
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ність передбачати й проектувати, активність, сила волі та ін.), що характеризують його 
як творчу, цілісну особистість, а також оригінального стилю творчої діяльності, що від-
різняється доцільністю й універсальністю. До загальних ознак професіоналізму вчите-
ля образотворчого мистецтва варто також віднести володіння спеціальними знаннями 
про мету, зміст, об’єкт і засоби образотворчої, художньо-естетичної діяльності; воло-
діння спеціальними уміннями у здійсненні процесу цієї діяльності на всіх його етапах 
– підготовчому, виконавчому, підсумковому; спеціальні властивості особистості, що до-
зволяють організо вувати і здійснювати творчий процес й одержувати якісні результати.

Розуміючи під педагогічною майстерністю важливу сторону професійної культури, 
вчені також включають до її змісту психолого-педагогічну ерудицію, розвинені про-
фесійні здібності (професійну пильність, оптимістичне прогнозування, організаторські 
вміння, мобільність, адекватність реакцій, педагогічну інтуїцію тощо), володіння пе-
дагогічною технікою (системою прийомів особистого впливу вчителя на учнів). Ефек-
тивність діяль ності вчителя образотворчого мистецтва залежить від його особистісних 
якостей: світогляду, здібностей, характеру, темпераменту, психічного стану, творчо-
го потенціалу і здібностей. Важливим показником ефективної діяльності педагога є 
успішне досягнення мети при найраціональнішому використанні сил і засобів.

Особливий інтерес викликає функціонально-діяльнісний підхід до питань професі-
оналізму й майстерності, запропонований Н. Кузьміною [6]. Виходячи з поліфункціо-
нальності (гностична, конструктивна, організаторська, комунікативна функції), дослід-
ниця виділяє і розробляє ознаки професіоналізму в основних галузях педагогічної ді-
яльності. Однією з найважливіших функцій педагога вона вважає перетворення об’єкта 
виховання (учня) в суб’єкт самовиховання, самоосвіти і саморозвитку. При цьому про-
фесіоналізм дослідниця вбачає в умінні вчителя аналізувати основні компоненти своєї 
педагогічної діяльності. Тому вищим проявом педагогічної творчості авторка вважає 
педагогічне мистецтво, новаторство, подвижництво. Розводячи поняття «професіона-
лізм» і «майстерність», Н. Кузьміна відносить майстерність не до окремого вміння, а до 
певної сукупності сформованих умінь [6]. 

Педагогічну майстерність вчені визначають також як пошук нових методів і форм 
розв’язання незліченної низки педагогічних завдань із високим ступенем їх успішності. 
Разом з тим, науковий рівень самого вчителя (що розглядається поза органічною єдніс-
тю та взаємопроникненням наукових і педагогічних сторін діяльності), який отримує в 
деяких школах статус єдиного й головного критерію оцінки діяльності педагогічного 
складу, не може забезпечити належної ефективності навчального процесу. Педагогіч-
на майстерність вчителя образотворчого мистецтва органічно включає всі компоненти 
психологічної структури його діяльності та його власний науковий пошук. Вона є син-
тезом теоретичних знань і практичних умінь як в художньо-естетичній, образотворчій 
галузі, так і в галузі педагогіки, психології, мистецтвознавства, культурології тощо. Рі-
вень педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва залежить від ступе-
ня засвоєння ним не лише традиційних прийомів педагогічного впливу, а й виховного 
впливу образотворчого мистецтва, а також від адекватності очікувань від результатів 
творчої взаємодії вчителя та учнів.

Формування педагогічної майстерності ґрунтується на вивченні теоретичних основ 
педагогіки і психології, але цим не обмежується. Це складний різноаспектний процес, 
для якого доцільним і методологічно виправданим є аксіологічний підхід. Система 
цінностей вчителя образотворчого мистецтва складається з взаємопов’язаних підсис-
тем: створення умов для розвитку творчої особистості учня, спрямованості на стиму-
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лювання цього розвитку; організації ефективної навчально-пізнавальної діяльності у 
галузі образотворчого мистецтва; продуктивних умов для професійного становлення, 
самовдосконалення й розвитку педагогічної та образотворчої майстерності; технологій 
навчання образотворчому мистецтву на високому, творчому рівні. Низький рівень по-
інформованості та мотивації вчителів щодо ціннісних орієнтацій і технологій власного 
самовдосконалення, недостатня обізнаність із принципами та способами саморозвитку 
навіть на теоретичному рівні негативно відбиваються на практиці особливо молодих 
педагогів, які розвиток своєї педагогічної майстерності розглядають переважно на інту-
їтивному рівні, тому діють залежно від ситуацій, що виникають в учнівському колекти-
ві або процесі творчої взаємодії. 

Зіставлення розвитку аксіологічної проблематики з цінностями педагогічної систе-
ми дає змогу зрозуміти логіку й необхідність застосування аксіологічного підходу до 
процесів професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва, його самовдос-
коналення й розвитку педагогічної майстерності. Це є стратегічною метою професійної 
підготовки такого творчого вчителя образотворчого мистецтва для загальноосвітньої 
школи.

Відомо, що вплив мистецтва на розвиток людини починається з раннього віку. Іс-
нуючі форми залучення школярів до мистецтва у системі загальної освіти, зазвичай, по-
лягають в ознайомленні з найбільш відомими творами мистецтва, які є світовою худож-
ньою цінністю. Однак не можна забувати про те, що у загальноосвітніх школах вчаться 
діти з різних сімей, процес сприйняття цих творів неминуче супроводжується соціаль-
но-культурної селекцією, про велике значення якої писав П. Бурдьє: «Кожна сім’я пере-
дає своїм дітям швидше прихованим, ніж прямим шляхом якийсь культурний капітал і 
певний етос, систему неявних і глибоко інтеріоризованих цінностей. Початкове накопи-
чення культурного капіталу починається від народження, без запізнень, без втрат часу 
у членів тільки тих сімей, які наділені потужним культурним капіталом» [13, 9]. Він 
підкреслював, що дитина з привілейованих верств суспільства отримує досвід висо-
кого мистецтва дуже рано й без особливих зусиль, якщо твори мистецтва є, наприклад, 
предметами побуту в батьківському домі. В наших умовах ідеться не про матеріальний 
добробут сім’ї, а про духовну культуру та цінності, що передаються від покоління до 
покоління в сім’ях, які не втратили потребу в спілкуванні з високим мистецтвом і до-
тримуються незмінних позицій щодо справжніх художньо-естетичних і моральних цін-
ностей. Тому педагогічна майстерність вчителя образотворчого мистецтва передовсім 
характеризується здатністю побачити в учневі «іскру творчості», задатки креативності, 
закладені з дитинства художньо-естетичний смак, образне мислення тощо.

Щоб навчитися спрямовувати думку учня в потрібному для її розвитку напрямі, 
вчителя образотворчого мистецтва повинен навчитися керувати власними потоками 
свідомості. Від нього вимагається розуміння не лише «що і за яких умов» повинно від-
буватися, а й «як це повинно відбуватися» і «як він, педагог, може це зробити, щоб 
воно дійсно відбулося». Тому лише теоретичного знання тут недостатньо, потрібно 
звернутися до власної почуттєвості й рефлексивно уявити, як це відбувається у влас-
ній свідомості. Навчитися на власному досвіді, у процесі самопізнання відсторонено 
спостерігати процес мислення та перебіг почуттів. Для цього недостатньо оволодіти 
психологічною рефлексією, а доцільно доповнити її комплексом методів феноменоло-
гічного самопізнання. Почати, наприклад, із спроб переключа ти свою увагу з положень 
щодо викладання теоретичних основ і технік образотворчого мистецтва на процеси, що 
відбуваються безпосередньо у власній свідомості.
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Передумови підвищення ефективності діяльності педагога поділяються на особис-
тісні (базові) та ситуативні (процесуальні). До особистісних нами віднесено: позитивні 
риси спрямованості педагога; прояви темпераменту, адекватні вимогам педагогічної 
діяльності; сприятливі особливості характеру (доброзичливість, тактовність, справед-
ливість, вимогливість, уваж ність, наполегливість, рішучість, спритність); педагогічні й 
орга нізаторські здібності. Сформовані особистісні передумови допо магають педагогу 
виявити стійкість у здійсненні цілей діяльності, зберегти стабільність у стилі роботи. 
До ситуативних передумов відносимо розуміння сьогоденних завдань особистої діяль-
ності й діяльності учнів, творчої взаємодії, а також достатньо сильні ситуативні мотиви, 
психіч ні пізнавальні процеси. Оптимальне педагогічне спілкування вчителя образот-
ворчого мистецтва зі школярами у процесі навчання створює найкращі умови для роз-
витку їх мотивації та творчого характеру навчального процесу, для правильного форму-
вання особистості учня, забезпечує сприятливий емоційно-почуттєвий клімат у класі.

Важливою умовою сучасного системного підходу до організації навчання як 
цілісного й ефективного процесу є творча взаємодія вчителя та учня. У цій системі 
взаємозв’язку вчитель образотворчого мистецтва є тією ланкою, що спрямовує та сти-
мулює активно-пізнавальну діяльність школяра. Саме тому система навчання, її динамі-
ка розглядається нами як єдина система сукупної діяльності педагога і учня, як різновид 
людської діяль ності, яка має двобічний характер та обов’язково передбачає творчу взає-
модію суб’єкта (вчителя образотворчого мистецтва) і об’єкта (учня). Особливістю, сис-
темоутворювальним чинником навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній 
школі, на наш погляд, виступає не стільки навчальний процес, як взаємодія вчителя та 
учня стосовно предмета діяльності – мистецького твору. Творча взаємодія педагога та 
учня у системі «вчитель образотворчого мистецтва – мистецтво – учень», у свою чергу, 
також є елементом педагогічної системи. Дії вчителя утворюють певну послідовність, 
що містить такі складники: аналіз, підготовка та створення проекту творчої взаємодії 
у навчальному процесі, реалізація цього проекту, здійснення, контроль і коригування 
конкретних дій з метою вдосконалення процесу. 

Висновки. Отже, вчитель образотворчого мистецтва – це передовсім компетентний 
в психолого-педагогічній та мистецькій галузі фахівець, який уміє репродукувати на 
високому рівні художньо-професійні знання, вміння і навички, а кінцевим результатом 
педагогічної діяльності вважає формування творчої особистості учня, розкриття його 
потенційних можливостей в мистецькій галузі, розвиток художньо-образного мислен-
ня, інтелектуальних і творчих здібностей, їх емоційно-духовної сфери, естетичних 
смаків і загальної культури. Рівень педагогічної майстерності вчителя образотворчого 
мистецтва залежить від ступеня розвитку професійно-педагогічного мислення, а його 
педагогічна творчість проявляється у виборі ефективної моделі професійного розвитку 
учнів, створенні нових технологій навчання і виховання, вдалому комбінуванні тради-
ційних та інноваційних форм і методів.
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(Україна, Дрогобич) lazurkol@gmail.com

ПОЛЬСЬКІ ІСТОРИКИ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ 
В УКРАЇНІ

(Рецензія на книгу: Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 
2013 – 2014, red. G rzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Poznań, 

wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, 221 s.)

Соціальні протести, які охопили всю Україну і тривали з кінця листопада 2013 року до кінця 
лютого 2014 року увійшли в історію під назвами: Євромайдан та Революція гідності. Мотив єв-
ропейської інтеграції швидко став лише символом протестів, в той час, коли їх реальна причина 
була прихована у внутрішніх проблем українського суспільства, а показова суперечка про мову та 
ідентичності взагалі була поза контекстом українського дискурсу. Це був не класичний бій між 
політичною опозицією і владою, а конфронтація, яка мала свої давні причини. Саме вони стали 
предмет вивченням польських істориків, огляд якого ми пропонуємо читачеві.

Ключові слова: соціальні протести, Україна, Євромайдан, Революція гідності, польська іс-
торіографія.
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POLISH HISTORIANS ABOUT THE REVOLUTION 
OF DIGNITY IN UKRAINE

(B ook review: The Revolution of Dignity. T he Ukrainian Euromaidan 
2013 – 2014, red. Gregory Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Poznan, Adam 

Marszałek Publishing House, 2015, 221 s.)

Social protests that covered whole Ukraine and lasted from the end of November 2013 
till the end of February 2014, had been functioning and had seared in history under the 
titles: Eu romaidan and Th e Revolution of Dignity. The motive of the European integration 
has quickly become only a symbol of protests, at a time when their real cause was hidden 
in the internal problems of Ukrainian society. By the way the dispute about language and 
identity was atypical for Ukrainian discourse. As well it wasn’t a classic battle between 
political opposition and power, but the confrontationt, which had its old causes. The causes 
of Ukrainian revolution of 2013 – 2014 there is the subject by Polish historians study. We 
suggest that review for the readers. 

Key words: Social protests, Ukraine, Euromaidan, The Revolution of Dignity, Polish 
historiography.
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ПОЛЬСКИЕ ИСТОРИКИ О РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА В 
УКРАИНЕ (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: REWOLUCJA W IMIĘ GODNOŚCI. 

UKRAIŃSKI EUROMAJDAN 2013 – 2014, 
RED. GRZEGORZ SKRUKWA, MARTA STUDENNA-SKRUKWA, 

POZNAŃ, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, 2015, 221 S.)

Социальные протесты, которые охватили всю Украину и продолжались с конца ноября 2013 
года до конца февраля 2014, вошли в историю под названиями: Евромайдан и Революция достоин-
ства. Мотив европейской интеграции быстро стал лишь символом протестов, в то время как их 
реальная причина была скрыта во внутренних проблемах украинского общества, а показательный 
спор о языке и идентичности вообще был вне контекста украинского дискурса. Это был не клас-
сический бой между политической оппозицией и властью, а конфронтация, которая имела свои 
давние причины. Именно они стали предметом изучения польских историков, обзор которого мы 
предлагаем читателю.

Ключевые слова: социальные протесты, Украина, Евромайдан, Революция достоинства, 
польская историография.

Мода на Майдан в останній рік буквально заполонила польський видавничий сег-
мент. «Сотні Свободи» Міхала Кацевіча, «Кров і земля» Войцеха Мухи, «Незвичайні 
люди в незвичайний час» Пйотра Поґожельського, «Привіт із Новоросії» Павла Пє-
ньонжка, «Сезон на соняшники» Ігоря Мєціка, «Крим: любов і ненависть» Мацея Яст-
шембського, «Моє прізвище – Майдан» Войцеха Кудиби – це далеко не повний пере-
лік нових польських книжок, присвячених подіям в Україні. У більшості своїй з такою 
швидкістю з’являються репортажі чи художні твори, які свідчать про реакцію на сус-
пільний запит – люди потребують переосмислення вражень від побаченого, почутого і 
пережитого в часи Революції гідності. 

Зі значно більшою долею інертності на суспільні потрясіння зазвичай реагує на-
ука. Але й тут спостерігається неабияке пожвавлення інтересу з боку польської гума-
нітаристики. На особливу увагу заслуговує колективна монографія «Революці я в ім’я 
гідності. Український Євромайдан 2013 – 2014» за наукової редакції Гжегожа Скрук-
ви, Марта Студенної-Скрукви видана у 2015 р. у Познанському університеті ім. Адама 
Міцкевича. Це черговий том з серії «Познаньські сходознавчі студії», що містить праці 
працівників Східного Інституту УАМ.

Така реактивність пояснюється тим, що проект досліджень присвячених сучасній 
Україні з’явився в познанському сходознавчому середовищі ще в 2013 р. і, як зазна-
чається у вступі, був інспірований річницею українських подій 2004 р. Попри те, що 
Помаранчева революція стала символом втрачених сподівань, але її переосмислення, 
після років фрустрації, поверталося до публічного дискурсу. Учасники того Майдану 
радше з ностальгією, а не розчаруванням згадували час революційного єднання та од-
нозначних моральних дихотомій. 

Увесь цей час в українському суспільстві продовжував нуртувати певний неспо-
кій, що проявлявся в локальних виступах, але ніхто не сподівався, що дійде до нового 
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масштабного спалаху протестів. Та різка зміна зовнішньополітичного вектору країни, 
що супроводилася брутальним придушенням студентських виступів, знову сколихнула 
суспільство. Ідеї інтеграції з Заходом породили Євромайдан і швидко стали символом, 
виявивши глибинні внутрішні проблеми країни, вирішенню яких більше пасували інша 
назва – Революція гідності. Особливого драматизму цим подіям надає розуміння того, 
що перемога лише частково змінила політичну систему держави, і стала не початком 
ґрунтовних реформ, а початком драматичної битви за територіальну єдність та суве-
ренітет, в якій протистояння внутрішнім проблемам так само важливе як боротьба з 
зовнішнім ворогом. 

Пропонована монографія стала спробою окреслення найважливіших феноменів 
української Революції гідності. Зусилля її авторів скеровувалися на дослідження різних 
аспектів українського зриву взимку 2013 – 2014 рр., його наслідків та міжнародного ре-
зонансу. Зміст дослідження хронологічно сягає березня 2014 року – початку діяльності 
нової «післямайданної» влади та «гібридної» війни, що стала основним викликом як 
українському суспільству, так і державі в цілому, аналіз та інтерпретація чого вимагає 
іншого дослідження. 

Перший розділ, написаний Марком Фігурою,  охоплює політичну історію України 
1991 – 2014 рр. і є вступом до наступних частин книги. Автор представляє розвиток 
сучасної Україна як рух від кризи до кризи. Причини цього він вбачає в тому, що держа-
ва, народжена через наростання глибинних протиріч та розвалу СРСР, не відмовилася, 
на відміну від балтійських країн, від радянських моделей політичного управління. Але 
намагаючись пристосувати їх до нових реалій, постійно потрапляла в пастки минуло-
го. Це виявлялося в перманентних суспільних вибухах, що виникали через наростання 
суперечностей між багатоверкторністю зовнішньої політики України, занедбування ре-
форм, олігархізацією з одного боку та зростанням прозахідних орієнтацій що раз біль-
шої частини суспільства з іншого. 

Свій текст Марек Фіґура ілю струє рефлексіями про перебіг українських криз, під-
креслюючи, що суспільно-політична криза 2014 р., позначена першою за всю історію 
сучасної України кров’ю, стала найглибшою. Вона виявила усі суперечності мутованої, 
а не модернізованої протягом останнього двадцятиліття системи. І якщо з усіх попере-
дніх криз Україна якось виходила, то теперішня, обтяжена російською агресією, вима-
гає радикальної перебудови багатьох речей, яку автор, відштовхуючись від попередньо-
го досвіду, відсуває на невизначене «колись».

Дослідження Павла Лещинськего присвячене аналізу дисфункціональності україн-
ської політичної системи у одному з її аспектів – механізмі обрання законодавчої вла-
ди. Представляючи еволюцію законодавства про обрання депутатів до Верховної Ради 
України у 1993 – 2014 рр., автор ґрунтовно вивчає підвалини українського виборчого 
права. Ці речі викликають його інтерес не лише з погляду руху держави від тоталітар-
ного устрою до демократичного правління та ринкової економіки, але також через те, 
що українське суспільство зіткнулося з проблемою неоднорідності національних іден-
тичностей всередині країни. 

Характеризуючи український політичний процес, що отримав такі різноманіт-
ні назви як: «між автократією та демократією», «продемократія і м’який авторита-
ризм», «держава авторитарної президентської влади», «президентська демократія», 
«фасадна демократія», автор детально аналізує чинники, що впливали на творення 
виборчого законодавства, виокремлюючи періоди 1988 – 1993, 1994 – 2005 та 2006 
– 2012 рр. 
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Вивчення хаотичної плинності виборчого законодавства України дозволяє В.Соколу 
констатувати, що виборча система увесь цей час була складовою політичної гри в по-
літичній системі. На його думку природньому для демократії справжньому, а не імітова-
ному партійному плюралізму перешкоджав олігархат. А створювана під нього виборча 
система не сприяла появі парламенту, члени якого були б виразниками різних суспіль-
них груп. Це відбувалося шляхом інструменталізації права, коли під кожні наступні 
вибори через розпорошеність норм закону, застосування адмінресурсу, заполітизова-
ність ЦВК, відсутність системного громадського контролю за виборами тощо, приймав-
ся «потрібний» закон. У підсумку В.Сокол зауважує, що порвати зі старою системою 
і створити таку, яка би репрезентувала усі соціальні групи і регіони країни могла би 
сприяти нова конституція та…перейменування парламенту.

Ліана Гурська-Ковальчик  показує Євромайдан крізь призму діяльності парламент-
ської опозиції, очолюваною тодішньою тріадою лідерів: Арсенієм Яценюком, Олегом 
Тягнибоком та Віталієм Кличком. Щоби зрозуміти роль опозиції в цьому політично-
му процесі, авторка намагається з’ясувати яким чином та в якій мірі реалізовувалися 
функції, властиві офіційним опонентам влади. Адже з’ясовуючи, наскільки опозиція 
спричинилася до забезпечення мобілізації, комунікації та каналізації суспільного не-
вдоволення під час Євромайдану, можна зрозуміти яку роль в ньому вона відігравала.

Для цього було зроблено невеликий екскурс в історію створення «Батьківщини», 
«Свободи» та «Удару» й представлення головних їхніх гасел. А основну увагу авторка 
зосередила на діяльності опозиції починаючи від перших виступів 24 листопада 2013 р. 
Для кращої ілюстративності Ліана Гурська-Ковальчик оперує результатами соціологіч-
них замірів початку грудня 2013 року, які показували, що заклики опозиції в незначній 
мірі спричинилися до виходу громадян на Майдан (5 %). Лише з часом опозиційним 
лідерам вдалося уполітичнити Майдан, свідченням чого авторка вважає появу гігант-
ського зображення тоді ще ув’язненої Юлії Тимошенко на майдановій ялинці. Проте у 
деяких питаннях опозиція, виявляючи власне безсилля, лише імітувала діяльність – на-
приклад блокуючи Адміністрацію президента в дні, коли самого гаранта конституції 
там не було. 

Яценюк, Тягнибок та Кличко демонстрували небажання очолювати протести, воче-
видь через нехіть брати на себе відповідальність і реальний страх репресій. Проте все 
змінила втеча Януковича, через яку влада, всупереч суспільним очікуванням, впала до 
рук цих недо-опозиціонерів. А головним призером революційних змага  нь став П. По-
рошенко, який увесь цей час намагався залишатися в тіні не переймаючи на себе опо-
зиційного негативу. 

В розділі Магдалени Ляховіч йдеться п  ро львівський Євромайдан – виступи в місті, 
що було бастіоном опозиційних настроїв проти політики Віктора Януковича і партії 
регіонів. Представляючи Євромайдан в публічному дискурсі, авторка апелює до праці 
сучасного американського історичка Падрайца Кеннея «Революційни й карнавал. Схід-
на Європа 1989 р.», присвяченій європейським оксамитовим революціям кінця 80-х рр. 
XX ст. Ці суспільні рухи нових поколінь перекреслили попередні стосунки між дер-
жавою, опозицією та суспільством. А їхню суть якнайкраще виражає метафора карна-
валу – дійства, що руйнує дотогочасні структури, встановлений порядок та політичні 
ієрархії. 

Саме як карнавал представляє авторка Євромайдан у Львові, розглядаючи його в 
динаміці і крізь призму акцій і атракцій, суспільних рухів і ініціатив, що мали би дати 
шанс на тривалі політичні зміни. Магдалена Ляховіч детально зупиняється на аналізі 
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суспільних настроїв перед початком протестів, організації самого Майдану, що до дра-
матичних подій січня 2014 року виглядав радше як свято, але вже наприкінці лютого 
перетворився у «молитовний Львів» за загиблою Небесною сотнею. 

Шукаючи причини українського зрушення, авторка зауважує, що протести харак-
теризувалися структурним хаосом та відсутністю чіткої взаємодії між офіційними опо-
зиційними силами і народними ініціативами. Вслід за М.Мародою та Я.Тарковським ав-
торка пояснює це атомізацією посткомуністичних суспільств. Адже в Україні за чверть 
століття незалежності так і не утворилися потужні і впливові позаурядові структури, 
характерні для демократичних країн.

Одне з найважливіших питань, яке піднімає Магдалена Ляховіч стосується мож-
ливості появи в Україні стабільного і активного громадянського суспільства, що діє 
самоорганізовано, без зовнішніх імпульсів. Адже усі події після Майдану можна роз-
глядати як таку собі інтродукцію до цього. Свідченням цього мав би бути перехід від 
революційного карнавалу, що характеризується спонтанністю, до тривалих скоордино-
ваних суспільних дій скерованих на зміну системи, коли би «одиниці, поєднані спіль-
ним прагненням убезпечитися від загроз, відступили від своїх індивідуальних інтересів 
на користь спільних, пов’язаних з ідеєю «нормального життя».

Розділ Марти Студенної-Скрукви предст  авляє читачам Євромайдан у столиці Дон-
басу, демонструючи як місцеві активісти, виступаючи в вотчині регіоналів – пасивному 
до «київського перевороту» оточенні – домагалися оздоровлення української держави 
на її східному фланзі. Водночас авторка, як це вона зазначає у підтитулі свого дослі-
дження, задається запитанням про те, чи була революція у столиці Донбасу? І ще од-
ним, прихованим запитанням, є запитання про корелятивність суспільної пасивності 
жителів Донбасу та подальшими явищами сепаратизму. Авторка ретельно, буквально 
«по днях» реконструює перебіг донецьких протестів, чиї активісти перебували у най-
менш сприятливих умовах в цілому байдужого і, навіть, ворожого до революційних по-
дій регіону. Констатуючи не чисельність Євромайдану у Донецьку, пояснює це участю 
окремих активістів у подіях у Києві та страхом інших втратити роботу, становище чи, 
навіть, життя. Адже лояльність у цьому промисловому регіоні стала рисою, що пере-
важувала навіть професіоналізм. Водночас дуже сильним серед населення було також 
переконання, яке ґрунтувалося на дотогочасному досвіді, що навіть якщо щось і змі-
ниться у Києві, це ніяк не вплине на регіони. 

Проте, на думку авторки, таке доволі прохолодне ставлення мешканців Донбасу до 
триваючих чотири місяці протестів в центрі міста не мало нічого спільного з підтрим-
кою сепаратизму, оскільки до «зелених чоловічків» жителі глибинки виявили зовсім 
інше ставлення. Зорганізовані ще під впливом Євромайдану антивоєнні мітинги вес-
ною 2014 р. збирали вже тисячі людей, а до оборони територіальної цілісності України 
одним з перших долучився батальйон «Донбас», у складі якого були місцеві доброволь-
ці. Зрештою про незгоду жити в гібридних державах, зауважує Марта Студенна-Скрук-
ва, свідчать понад півтори мільйони переселенців з окупованих теренів. Це дає їй під-
стави стверджувати, що незалежно від подальшого перебігу подій Донбас ментально 
залишається українським.

Матеуш Худзяк розглядає Євромайд ан у порівнянні з антисистемними протестами з 
іншого боку Чорного моря – у Туреччині – країні приблизно такій самій за розміром та 
становищем у стосунку до Європейського Союзу. Водночас дослідження Матеуша Ху-
дзяка є спробою інтерпретації феномену сучасних протестів в категоріях геополітичної 
опозиції «центр – периферія» на тлі загострення кризи демократії.
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Найперше автор намагається відповісти на питання на скільки виступи, що мали 
місце в Україні 2013 – 2014 рр. вписуються серію революцій і протестів, які відбувалися 
в останні роки в США (рух Захопи Волл-стріт), південній Європі (Іспанія і Греція) а 
також у периферійних регіонах Східної Європи, Близького Сходу і Північної Африки. 
Але особливу увагу приділяється порівнянню Євромайду та виступам на стамбульській 
площі Таксім у червні 2013 року. Матеуш Худзяк вважає їх особливо схожими через 
те, що в обох випадках це були протести проти неоліберальних урядів автократичного 
чи авторитарного характеру, які відбувалися у безпосередньому сусідстві з Європою 
і більшою чи меншою мірою виражали масові прагнення демократії й впровадження 
в життя її західних стандартів. Співставлення Туреччини і України здійснюється і че-
рез подібність геополітичної та макросоціальної ситуацій в цих країнах. Адже йдеться 
про держави, що знаходяться поміж різними політичними і цивілізаційними силами і є 
елементами більшої гри, а їхні уряди перебувають в стані постійного вибору центру тя-
жіння. Назагал автор пробує застосувати до змалювання ситуації в цих країнах категорії 
неомарксистського Валлерстайнівськог о аналізу систем – світів. 

Для реалізації цього автор намагається з’ясувати чим були Євромайдан і протес-
ти у Туреччині, опираючись на рефлексії В. Кононьчука, Т. Ольшанського, Т. Снайде-
ра, В. Іщенка, І. Марківа, А.Паненцкі-Фільц, Т. Стецьківа, Е. Йорюка, М. Юкселя та 
Ц. Кейдера. Попри різні погляди всі вони сходяться на тому, що Євромайдан став спро-
тивом пострадянській, закостенілій, корумпованій системі. Мав універсальні гасла, про 
що свідчить широка суспільна підтримка і залучення різноманітних соціальних груп. 
Тобто цей виступ мав риси культурного антисистемного руху, у якому питання рівня 
життя були лише одним зі складників його ідеологічного підґрунтя. А протести в Ту-
реччині виглядали як класовий зрив, однією з головних причин якого була близькість і 
культурна атракційність Заходу як альтернативи до проекту Ердогана. Назагал, в обох 
випадках, це виглядало як боротьба нового середнього класу, що зароджується – освіче-
ного, молодого, який не сприймає авторитарний неолібералізм і є свідомий своїх прав 
та сили. 

І головне питання, яке піднімає Матеуш Худзяк у своєму дослідженні, чи напівпе-
риферійні революції це тільки виступи проти урядів, чи проти чогось більшого? Автор 
опирається на погляди Андре Гундера Франка, який в 90-х роках XX ст. розвиваючи 
валлерстайнівську концепцію систем-світів, піддав радикальній ревізії популярні тоді 
на заході погляди про нерозривний зв’язок що об’єднує культурологічний світогляд і 
капіталістичну економіку. Небачений злет Азії і перманентні кризи Європи доводять, 
що сучасний неоліберальний капіталізм добре обходиться без демократії. Економічне 
зростання Китаю, Південної Кореї, Тайваню, Малайзії, Сінгапуру чи Індонезії не йде в 
парі з демократією. Саме тому країни, що тільки визначаються з напрямком – насправді 
«підвішені» між різними світами і змушені робити вибір, пристосовуючись радше до 
економічних правил гри, не переймаючись розширенням свобод громадян. 

З такої перспективи описані вище революції і протести Матеуш Худзяк окреслює як 
культурні антисистемні рухи, що більшою чи меншою мірою апелюють до ширшого, 
аніж просто зміна влади, явища, яке охопило різні країни світу. На Заході протестували 
проти всевладдя фінансових корпорацій і неоліберальної політики урядів. А чим далі 
до периферії, тим більшими були протести, спрямовані не лише на повалення влади, а 
на зміну існуючої системи та розширення особистих свобод. Але, приходить до висно-
вку автор, попри те, що Захід у економічних змаганнях зі Сходом останніми роками не 
перемагає, він володіє культурною атракцією для народів, що сусідять з ЄС та інспірує 
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антисистемні рухи, котрі стають що раз сильнішими в сучасному світі, де розвиток еко-
номіки і демократія є цінностями, котрі постійно віддаляються одне від одного.

 Розділ Гжегожа Скрукви представляє силові рамки у рядової сторони українського 
конфлікту, а також пробує відповісти на питання про безпеку держави в момент падіння 
режиму Януковича. Українські силові структури на початок 2014 р. виявилися недієз-
датними, коли вперше в історії державної незалежності дійшло до масового кровопро-
лиття. Дії влади, сумнівні з погляду моралі, політичної доцільності та закону, призвели 
до жертв. А представники опозиції, що «ненароком» стала владою, не змогли відстоя-
ти територіальну цілісність держави. Автор, всебічно вивчаючи силову систему та її 
еволюцію, намагається з’ясувати причини та механізми цієї дисфункціональності, що 
розпочалася ще з початку 90-х років XX ст. і сягнула найвищого розпаду в епоху Яну-
ковича. Саме тоді було вибудовано струнку вертикаль підпорядкування МВС інтересам 
«сім’ї» та «путінізації» як служби безпеки (від СБУ до ФСБ(У)), так і українського вій-
ська. Значну увагу автор приділив цілям і завданням спеціальних міліцейських підроз-
ділів («Беркут», «Сокіл», «Грифон», «Титан», «Альфа» тощо) та еволюції їх сприйняття 
у суспільстві у зв’язку з протестними подіями, коли з героїчних захисників суспільного 
спокою вони перетворилися на публічного ворога № 1. А в січні 2014 року над Майда-
ном навіть з’явився плакат зі символічними словами Івана Франка: «Я не люблю тебе, 
ненавиджу, беркуте!» Окрему увагу автор приділив питанню створення «неформаль-
них» силових угруповань, відомих під назвою «тітушки». 

Аналізуючи причини такого стану речей Гжегож Скруква зауважує, що постра-
дянський етос армії, тотальні зловживання, розкрадання майна та інфільтрація у лави 
вищого командування російської агентури зробили її абсолютно недієвою як у відно-
шенні до викликів Майдану, так і ворожої інвазії. Силові структури тотально не рефор-
мовувалися, лише набирали нових вад кланово-олігархічної епохи. На думку Гжегожа 
Скрукви система з початком російської  агресії не розвалилася лише завдяки потенціалу 
громадянського суспільства, що вилився у організацію добровольчих батальйонів та 
став поштовхом до оздоровлення силових структур. 

Правничо-міжнародний аспект анексії Криму Росією описує Наталія Цвіцінськая, 
піднімаючи питання легаль ності відокремлення Криму в 2014 р. у світлі міжнародного 
права. Казус Криму серед науковців, що займаються міжнародним правом, спершу ви-
кликав недовіру. Видавалося, ніби світ повертається до старої практики права сильного. 
Безумовно, початком цих змін стало оголошення незалежності Косово у 2008 році. Про-
те перебіг подій у Криму значно відрізнявся від Косово. Доводячи ці відмінності, автор-
ка аналізує статус Криму в часи СРСР і суверенної Україні та детально зупиняється на 
процедурі оголошення незалежності АРК у березні 2014 р. 

Через неврегульованість стосунків з центром, розвиток власної політичної ситуа-
ції, повернення депортованих народів, полі-етнічну та релігійну ситуації вона трактує 
Криму як зони ризику соціальних заворушень, але не більше того. На думку Наталії 
Цвіцінської криза в Україні була навмисно використана для розхитування ситуації та 
появи російських збройних формувань на півострові й подальшої процедури народного 
волевиявленням «під їхнім прицілом». 

У міжнародному праві не надто чітко прописана процедура відокремлення, але се-
цесія без згоди держави, до якої належала територія є безумовно трактується як не-
законна. Окрім того при будь-якому відокремленні повинно відбутися і міжнародне 
визнання. Існує також поняття вимушеного відокремлення – remedial secession – у над-
звичайних умовах. Йдеться про возз’єднання єдиного етносу, грубі порушення прав лю-
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дини чи наявність нерозв’язних конфліктів. Як констатує авторка, на час відокремлення 
Криму жодної з цих умов не було, на відміну від, наприклад, Косово. Тобто у світлі 
існуючих міжнародних документів та реалій Криму влада півострова не мала підстав 
апелювати до права народу на самовизначення. 

Але відокремлення відбулося і ситуація в Криму загострила розуміння суперечнос-
тей у положеннях міжнародного права, виявивши його слабкості. А система безпеки 
ООН вкотре довела, що існують держави, котрі дозволяють собі більше а ніж інші. Вод-
ночас не виглядає, зауважує Наталія Цвіцінськая, що ця ситуація активізує сепаратист-
ські рухи, адже Крим відокремився, щоби приєднатися до іншої держави, а більшість 
таких рухів прагнуть незалежності розуміючи, що дати собі раду з власною незалежніс-
тю без міжнародної підтримки не так просто. 

 Підсумовуючи огляд цієї вельми цікавої, ґрунтовної та актуальної колективної 
праці сучасних польських дослідників, присвяченої українській Революції гідності, 
відзначимо кілька її характерних рис. Найперше впадає у вічі фаховість оперування 
матеріалами дослідження, залучення значної джерельної бази, абсолютне володіння 
предметом вивчення, знання контекстів та обставин подій, критичність їх сприйняття. 
Бажання з’ясувати причини цієї найгострішої за всю історію сучасної української дер-
жави кризи підштовхує дослідників до занурення в історію багатьох явищ та процесів, 
їх зіставлення зі світовим досвідом й проблемами власної країни. Це дозволило створи-
ти максимально об’єктивну картину українських подій зими 2013 – 2014 рр. та, навіть, 
спробувати окреслити перспективи їхнього подальшого розвитку.

Статтю подано до редакції 14.03.2016 р.
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