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ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÇÍÀÂÑÒÂÎ

УДК 067.444+347.781.5
Наталія БЕНЯХ,

старший викладач кафедри монументального живопису 
Львівської національної академії мистецтв

(Україна, Львів) nat_benat@yahoo.com

РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА БОЙЧУКА 
(З ЛИСТІВ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

ТА ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО)

У статті здійснено дослідження реставраційної діяльності Михайла Бойчука у 1910–1914 
роках на основі архівних джерел та епістолярної спадщини митрополита Андрея Шептицького 
та директора Національного музею у Львові (далі НМЛ) Іларіона Свєнціцького. Проаналізовано 
формування основних принципів музейного напряму реставрації, що були висловлені і практично 
закладені М. Бойчуком та його учнями. Досліджено основні риси реставраційної практики, які 
практикував художник під час роботи у НМЛ (пріоритетне значення консерваційних заходів та 
процесів розкриття, а також свідоме обмеження реставраційних процесів).

Ключові слова: реставраційна справа, Михайло Бойчук, листи, Національний музей у Львові, 
музейний напрям реставрації.

Літ. 18.

Nataliya BENYAKH,
Senior Lecturer of the department of monumental painting

Lviv National Academy of Arts 
(Ukraine, Lviv) nat_benat@yahoo.com

RESTORATION OF ACTIVITY OF MIHAYLO BOICHUK 
(FROM LETTERS OF METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY 

AND ILARION SVENTSITSKYI)

The article deals with the research of the restoration activity of Mykhaylo Boychuk in 1910–1914 on 
the basis of archival sources and epistolary heritage of Metropolit Andrey Sheptytskyi and Director of the 
National Museum in Lviv (further – the NML) Ilarion Sventsitskyi. The formation of the main principles of 
the museum’s restoration, which was expressed and practically applyed by M. Boychuk and his students, 
is analyzed. The main features of the restoration practice  carried out by the artist during his work in 
the NML (the priority value of conservation measures and disclosure processes, as well as the conscious 
limitation of restoration processes) are analyzed.

Key words: restoration, Mykhaylo Boichuk, letters, National Museum in Lviv, museum restoration.
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В статье исследовано реставрационную деятельность Михаила Бойчука в 1910–1914 годах 
на основе архивных материалов и эпистолярного наследия митрополита Андрея Шептицкого 
и директора Национального музея во Львове (далее НМЛ) Иллариона Свенцицкого. Проанализи-
ровано формирование основных принципов музейного направления реставрации, которые были 
высказаны и практически задействованы М. Бойчуком и его учениками. Исследовано основные 
черты реставрационной практики, которые практиковал художник во время работы в НМЛ 
(приоритетное значение консервационных мероприятий и процессов раскрытия, а также созна-
тельное ограничение реставрационных процессов).

Ключевые слова: реставрационное дело, Михаил Бойчук, письма, Национальный музей во 
Львове, музейное направление реставрации.

Лит. 18.

Постановка проблеми. Колекція листів з архіву Національного музею у Львові 
ім. А. Шептицького та з Центрального історичного архіву м. Львова містить цікаві і, 
водночас, маловідомі факти з листування Митрополита Андрея Шептицького та Іларі-
она Свєнціцького, що, у переважній більшості як цілість, досі не привертали належної 
уваги дослідників. Матеріали цих архівних документів надзвичайно важливі з огляду 
на їх тематику, оскільки містять широкий спектр питань музейної діяльності, роботи 
Кураторії музею: концепція і функції музею, реставраційні, юридичні, фінансові, 
організаційні питання тощо. З листування також довідуємось про культурні зв’язки 
та співпрацю між Національним музеєм та іншими європейськими науково-мистець-
кими, музейними інституціями. Ця документальна спадщина і архівні джерела важливі 
з точки зору характеристики взаємин двох визначних діячів нашої історії і культури: 
засновника та мецената музею, Митрополита Андрея Шептицького та першого багато-
літнього директора Іларіона Свєнціцького, діяльність яких була визначальною культур-
но-мистецького життя Львова того часу, музейної і реставраційної справи.

Порівняльно-типологічний метод аналізу творчих особистостей та їхній універсаль-
ний спосіб пізнання (творча й теоретична складові таланту) набувають все більшого 
мистецтвознавчо-інтерпретаційного прояву, завдяки якому стає можливим відтворити 
питомі, споріднені ознаки творчості видатних митців образотворчого мистецтва ХХ 
ст. Обізнаність у тонкощах реставрації та власну спрямованість на провідні тенденції 
свого часу виявляє М. Бойчук у статті «Несколько замечаний по поводу реставрации 
живописи в России» [1]. 

Аналіз досліджень. Львівський період творчості Михайла Бойчука залишається на 
даний час найменше дослідженим. Важливим зрушенням у вирішенні цієї проблеми 
стали публікації, присвячені реставраційній та творчій діяльності М. Бойчука. Це 
дослідження та публікації Т. Тимченко [13; 14; 15], О. Ріпко [7], Н. Присталенко [6], 
Л. Соколюк [12], О. Сидор [11], Я. Кравченко[3], О. Юрчишин [18] та ін., які, щоправда, 
лише дотичні до окресленої у статті проблеми. Дослідники звертали увагу на віднай-
дені факти з діяльності М. Бойчука як реставратора у Національному музеї у Львові 
ім. А. Шептицького, у селі Лемешах на Чернігівщині, де він працював над реставрацією 
місцевої церкви XVIII століття та в Києві, де найбільш вагомою його роботою була рес-
таврація та консервація фресок бічної лави у Софійському соборі. 

Мета статті – проаналізувати реставраційну діяльність М. Бойчука «Львівського 
періоду» на підставі епістолярних та архівних документальних джерел. Прослідкувати 
безпосередній її вплив на формування музейної реставрації в Україні першої третини 
ХХ ст. 
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Виклад основного матеріалу. «Львівський період» Михайла Бойчука – це коро-
тенький відтинок часу (1910–1914 рр.) життя і діяльності художника, який став чи 
не одним з найпродуктивніших і основоположних періодів його творчості. У Львові 
М. Бойчук провадив інтенсивну творчу, реставраційну, педагогічну, теоретичну та 
суспільну діяльність. «Львівський період» став основою для його подальшої педагогіч-
ної праці в Українській академії мистецтв у Києві. Тут було закладено важливі чинники 
розвитку українського монументального мистецтва ХХ ст., обґрунтовано М. Бойчуком 
його звернення до візантійської культури і мистецтва. Також цей період стає підґрунтям 
його подальшого творчого шляху.

1) З реставраційною діяльністю пов’язана праця митця на посаді «охоронця збірки 
ікон» у НМЛ [3, 354]. Про науково-реставраційну діяльність М. Бойчука у Львові роз-
повів Іларіон Свєнціцький у збірнику до двадцятип’ятиліття від заснування НМЛ: 
«Михайло Бойчук працював зі своєю школою від 1912 до 1914 років переважно в сті-
нах Національного музею, де він і консервував ряд цінних ікон XV і XVI ст. <…> Хорі 
музейні ікони найшли на кінець справжнього лікаря» [2, 10–15]. Цю інформацію зна-
ходимо у листуванні І. Свєнціцького та Митрополита А. Шептицького, інформаційних 
рубриках періодичних видань та ін. джерел. Разом з М. Бойчуком працював М. Кас-
перович, який вважається провідним реставратором іконопису у 1920-х роках [Перш 
усего розходиться о приспішенє відкритя всіх запрятаних під верствами буду і перема-
льовань памяток старини.

2) Мені хочеться повести чоловіка, хочби і найнизшого музейного слугу, не тільки 
в очах Музею але і в його власних, до горделивої свідомости продуктивности єго праці 
для інституції, – а що Іосиф дійсно любить Музей, і радо служить єму всім своїм умінєм 
і спритом, совістно і честно, і що він любить і цінить – вродженим чутєм – штуку та до 
неї рветься без всякої дорого оплаченої науки і підготовки в далеких краях у скарбни-
цях тої штуки – се для мене, як для чоловіка, як для управителя Музея дорого. І мені 
часто дуже інтересно вникнути в думку сего чоловіка, що рветься до краси і творчости 
(він же ж служив /нерозбірливо/ помагав п.Сосенкови протягом одного літа, працює в 
Музеї 5 літ) та змушений судьбою мати діло тілько із смітєм і болотом і жити в вогкім 
і задушнім підземелью.

Вказуючи на се п.Б-ови, я звертав єго увагу і на те, що мені як управителеви Музея 
залежить дуже на тім, щоб всі відділи постійно збагачувались належно законсервова-
ними та інвентованими предметами. Адже в іконнім відділі зібрані від 8-ми літ перема-
льовила були вже раз відчищені і розкриті щодо їх первісної основи та ужиті як експо-
нат, або змагазиновані. А що не вдавалось се Музеєви вчинити, ані в часи помочи п.п. 
Дембицкого з Крупским, ані через п. Сосенка, ані тепер не дуже скоро діється се при єго 
п. Бойчука помочи, то понятно – що мені інтереснійше і вартнійше, щоби п. Б-к прояв-
ляв більше усердія в активнім реставрованю ікон, а менше усердствував в нагляданню 
і теоретичнім осудженю мого способу веденя музейних діл.

Томуто, я й просив єго, щоб він поміг Музеєви в сій справі і привчив Іосифа не 
тілько совершенно чистити але й уживав би єго до инших робіт, на коли б до них нада-
вався. Для музею було б се вигіднійше і дешевше якби наконець чищенє і реставро-
ванє нагромаджених ікон уже раз (далі нерозбірливо) началось і скінчилось. А що єсть 
чоловік спритний і охочий до сего, що скілько літ вірно служить Музеєви, то не виджу 
причини: чому-б не привчити єго добре відчищувати ікони під оком спеціаліста. Тим 
більше, що всі реставратори старинних ікон переважно тільки спритні ремісники і добрі 
копісти чужого і такими ремісничими силами при реставрованю стало послуговуються.
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Представляючи Вашій Ексцеленції се діло, я прошу дуже – мати мене оправданим 
в данім случаю. Крім сего прошу бути переконаним, що я і без прямого і посередного 
навчання із сторони случайних посітителів і пріятелів Музея, в роді п. Б-ка, звертаю 
дуже бачну увагу на все те, що в Музею діється і про все те належно інформую В. Е., не 
скриваючи ні своїх провин і похибок в музейнім діловодстві ні чужих заслуг для Музея. 
І я певне прийму всі заміти і ради, подавані мені всяким чоловіком на підставі дійстного 
стану річи, але буду боронитись від дрібничкових придирок, бо против них не устоїть ні 
один чоловік і на найменше відвічальнім місци.

Дякуючи ще раз В. Е. за зверненє уваги я прошу простити мені се оборонне письмо – 
що оно таке довге і приняти вирази мого душевного почтенія. І. Свєнціцкий» [16]. 

Однак, всю вагу і велике значення навіть недовгого перебування М. Бойчука в Наці-
ональному музеї І. Свєнціцький оцінив уже пізніше і подав це у згадуваному ювілей-
ному збірнику. 

Висновки. Михайло Бойчук залишив помітний слід в українському мистецтві й 
культурі, передовсім як засновник школи монументального мистецтва ХХ ст., видат-
ний художник, педагог, дослідник і художній критик, популяризатор українського мис-
тецтва. Крім того, він значною мірою долучився до формування української музейної 
реставрації Він вважав, що його обов’язком є зберегти кожну найдрібнішу частину, яка 
лишилась від старих часів, не змінюючи її вигляду. Ця проблематика, висунута у статті 
вимагає подальших ґрунтовних досліджень.
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ДИЗАЙН ГУТНОГО СКЛА: 
СПОСОБИ ДЕКОРУВАННЯ КОЛЬОРОВИМИ СКЛОПОРОШКАМИ

У статті описано один з найпопулярніших у світі та майже невідомий у вітчизняному скло-
виробництві спосіб декорування гутних виробів кольровими порошками. Подано основні властиво-
сті та якості склопорошків, умови їх використання та зберігання, принципи взаємодії та методи 
застосування. На основі продуктів трьох виробників склопорошків запропоновано декілька спо-
собів декорування гутних виробів. При цьому запропоновані методи не вимагають затрати часу і 
ресурсів, а відтак їх раціонально застосовувати у промисловому виробництві. На прикладі декіль-
кох зразків одного з українських склопідприємств, виконаних із застосуванням кольорових поро-
шків, подано детальний опис певних поширених технік.

Ключові слова: дизайн гутного скла, декоративно-прикладне мистецтво, техніки декору-
вання гутного скла, кольорова фрита та склопорошки.
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BLOWN GLASS DESIGN: 
DECORATION METHODS WITH COLOUR POWDERS

The article describes one of the most popular in the world and almost unknown in the domestic glass 
manufacturing method of blown glass decoration with colour powders. The basic properties, conditions 
of use and storage, interaction principles and methods of application are highlited in the article. Several 
ways of decorating of blown glass pieces, based on the three glass powder manufacturer products are 
proposed. Proposed methods are effi cient for industrial production as far as they are not resourceful and 
time-consuming. The detailed description of several common techniques with colored powders used by the 
Ukrainian Galician Glass factory is presented as exemplifi ed by several its patterns.

Key words: blown glass design, decorative and applied arts, blown glass decoration techniques, 
colored frits and powders.
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ДИЗАЙН ГУТНОГО СТЕКЛА: 
СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫМИ СТЕКЛОПОРОШКАМИ

В статье описан один из самых популярных в мире и почти неизвестный в отечественном сте-
кольном производстве способ декорирования гутных изделий цветными порошками. Представлены 
основные свойства и качества стеклопорошков, условия их использования и хранения, принципы 
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взаимодействия и методы применения. На основе продуктов трех производителей стеклопорошков 
предложено несколько способов декорирования гутных изделий. При этом предложенные методы 
не требуют затрат времени и ресурсов, а их применение рационально в промышленном производ-
стве. На примере нескольких образцов одного из украинских предприятий, выполненных с приме-
нением цветных порошков, подано детальное описание определенных распространенных техник.

Ключевые слова: дизайн гутного стекла, декоративно-прикладное искусство, техники деко-
рирования гутного стекла, цветная фритта и стеклопорошки.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Сьогодні неможливо уявити наш побут, інтер’єр житла чи 
громадського приміщення без наявності художньо опрацьованого скла. Людина давно 
винайшла скло, поставила його собі на службу і впродовж віків удосконалює техно-
логію його виготовлення, художньо збагачує форми та розширює асортимент виробів. 
Хоча основні принципи декорування та обробки гутного скла майже не змінювались 
упродовж двох тисячоліть, технічний прогрес ХХ – ХХІ ст. не міг не вплинути і на цю 
галузь. Одним з небагатьох новаторств, які широко увійшли у промислове виробництво 
гутного скла у світі є використання скляних порошків для забарвлення та декорування 
скловиробів.

Для української традиційної гути застосування кольорових склопорошків є цілком 
непритаманним. Історично склалось, що колір накладався виключно з використанням 
цапф або безпосередньо з горшкової печі. Така техніка забарвлення використовувалась 
фактично до кінця ХХ ст., тоді як у світі склопорошки займали чільне місце у промис-
ловому виробництві гутної продукції. 

Аналіз досліджень. Серед міжнародних видань по темі дизайну гутного скла публі-
кувались матеріали у чеському журналі Ґласс Рев’ю («Glass Review») та німецькому Ноєс 
Ґлас (Neues Glas). Особливої уваги заслуговує наукова робота російського мистецтвоз-
навця Людмили Казакової «Художнє скло XX ст. Основні тенденції. Провідні майстри. 
Світовий процес студійного руху» [1]. У завдання автора входило визначення таких нових 
понять, як «рух студійного скла», «склопластика», «об’ємно-просторовий об’єкт», так 
зване «ландшафтне» скло. По даній темі існують публікації, присвячені окремим про-
відним майстрам, а також статті у періодичних виданнях «Czechoslovak Glass Review», 
«Craft and Arts», «Umeni a remesla» та ін. Важливим джерелом з 1970-х років є каталоги 
великих міжнародних бієнале, щорічних конференцій Міжнародної асоціації художників 
скла (Glass Art Society), які висвітлюють проблеми студійного руху в різних його аспек-
тах – технологія, естетика, оцінка ринку, освіта т.і. Серед найвідоміших джерел, при-
свячених тематиці виробництва українського гутного скла, дослідження Ф. Петрякової 
[2], В. Рожанківського [4]. Першокласний ілюстративний матеріал зібраний у альбомі 
Ф. Петрякової «Сучасне українське художнє скло» [3]. У дослідженні О. Сом-Сердюко-
вої [5] широко висвітлена проблема виключно у контексті діяльності Київського заводу 
художнього скла, а у роботі Ф. Черняка [6] зібрано матеріал щодо Львівської школи гут-
ництва. Щодо технології декорування гутних скловиробів упродовж останніх десятиліть 
були опубліковані дослідження А. Бокотея, Ф. Черняка, Ю. Угрина, Л. Бек та М. Лосик. 
Проте, незважаючи на доволі значну джерельну базу, яка торкається тематики декору-
вання гутного скла, питання застосування кольорових склопорошків при розробці зразків 
для промислового скловиробництва залишилось поза межами досліджень.

Мета статті – представлення до уваги вітчизняних дизайнерів та художників-скля-
рів доволі поширеного у світі та не до кінця вивченого в Україні методу декорування 
гутних виробів кольоровими склопорошками.
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Виклад основного матеріалу. Гутне скло – термін, який важко приналежнити 
виключно до однієї сфери діяльності людини – це поняття має своє застосування у мис-
тецтві, у промисловості, у науці і техніці. Гутне скло – це напрямок скловиробничої про-
мисловості, у якій виробничий процес не може функціонувати без залучення фахівців 
одразу декількох спеціальностей: майстра-гутника, технолога та художника-дизайнера. 
Це галузь, де незважаючи на понад чотири тисячі років історії, майже не змінилась техно-
логія, а водночас існує незліченна кількість технік, способів, прийомів і можливостей для 
експерименту, нових відкриттів. Дане дослідження торкається одного зі способів забарв-
лення та декорування виробів гутного скла – застосування скляних кольорових порошків.

Вперше у зразках українського скловиробничого підприємства порошки появились 
наприкінці 90-х років минулого століття, на склозаводі «Фірма Старт», де виконувалось 
замовлення для голандської торгової марки. Щоправда, це були переважно одноколірні 
вироби, де відсутня складність декору, а порошок накладався максимально двома окре-
мими шарами почергово.

Значно ширшого застосування склопорошки отримали на підприємстві «Компанія 
«Галицьке скло»«. Результатом співпраці власника підприємства з організаторами 8 Між-
народного симпозіуму гутного скла у Львові у жовтні 2010 р. став приїзд литовських 
художників Віґантаса Пауляускаса, Річардаса Пєляцкаса та директора Вільнюського 
склозаводу Вітаса Уляцкаса, які упродовж двох місяців працювали над створенням нової 
колекції «Компанії «Галицьке скло»«. Поряд з виконанням зразків гутної продукції про-
водилась робота над удосконаленням технологічного процесу та якості готових виробів. 
Художниками було створено понад 50 композицій, які переважно складались з 3-5 досить 
простих утилітарно-декоративних форм з доволі складним внутрішнім декором. Колек-
ція повністю відрізнялась від традиційних для української гути зразків і була виконана 
із застосуванням в декоруванні кольорових порошків. Нова колекція була виставлена на 
ярмарку у м. Франкфурт (Німеччина), високо оцінена фахівцями, а підприємство отри-
мало значну кількість замовлень. Причиною цього було також те, що упродовж 2001–
2008 рр. Вільнюський склозавод успішно реалізував на ринку подібну продукцію, а після 
припинення роботи у 2008 р. його постійні клієнти залишились без джерела постачання. 
«Вакантне місце» мала можливість зайняти «Компанія «Галицьке скло»«. 

Незважаючи на те, що колекція була запроектована литовськими дизайнерами, 
зразки продукції з серії 2011 р. «Компанії «Галицьке скло» в даному науковому дослі-
дженні відносимо до українського гутного скла, оскільки вироби були брендовані укра-
їнським скловиробником і представляли на міжнародному ринку українську компанію. 

Безперечно, основні формотворчі і технологічні засоби, застосовані в колекції мали 
характер прибалтійської школи: стриманість декору, пастельна колористична гама, відсут-
ність зовнішніх наліпів, перевага елементарних форм. Принцип створення колекції поля-
гав у проектуванні композицій, які складались з різної форми об’єктів з однаковим деко-
ром. Формами, які найчастіше використовувались у кожній композиції були: висока ваза, 
миска (тзв. «макітра»), куля, тарілка. Це – мінімальний комплект, проте окремі елементи 
могли повторюватись в інших формах і розмірах. Треба підкреслити, що саме такий метод 
формування колекції заслуговує особливої уваги, оскільки виробник пропонує замовнику 
надзвичайно широку палітру еталонів. Обираючи окреслений декор, клієнт може замовити 
його у визначеній формі з іншої композиції. Саме цей принцип активно використовувався 
замовниками, оскільки кожен дбав про ексклюзивність власного асортименту. 

У способі нанесення внутрішнього декору (декілька накладів на 2-3 банку) диза-
йнери керувались технологічною простотою, що давало можливість скоротити час на 
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виконання одного елемента. Таким чином, при дотриманні відповідного розміру вази 
вдавалось досягти рівноваги у співвідношенні «ціна – собівартість».

Необхідно також сказати, що більшість клієнтів, з якими упродовж 2011 р. працю-
вала Компанія, належала до колишніх партнерів Вільнюського склозаводу. Відповідно, 
покупці надавали перевагу вже знайомим та апробованим зразкам, уникаючи експери-
ментальних декорів, а також яскравих колористичних гам. Говорячи про колористику, 
слід в першу чергу зазначити, що остання була обмежена палітрою доступних скло-по-
рошків, які також були поставлені зі складу Вільнюського склозаводу. В палітрі не 
було відкритих, яскравих кольорів. Стриманість і розмитість – основна характеристика 
кольорової гами, яка використовувалась литовськими дизайнерами в даній колекції. Це, 
у свою чергу, спричинене також самою технологією забарвлення кольоровими поро-
шками. Навіть використання білої сульфідно-цинкової пудри не дає такого щільного і 
насиченого покриття поверхні, як при накладі аналогічним склом з цапфи.

Скляні порошки були доступні для художників упродовж тривалого часу в бага-
тьох кольорах і декількох різних фракціях. Власне, технологія виготовлення кольорових 
порошків відрізняється від технології виготовлення цапф лише тим, що зварене кольо-
рове гаряче скло опускають дрібними порціями у холодну воду, а потім перемелюють у 
подрібнювачах і пересівають на потрібну фракцію. Цапфи, натомість, формують безпо-
середньо з гарячого скла і піддають відпалу. 

Термін «фрита» (подібно як «крихта») відноситься до гранульованого битого скла 
грубої фракції (найчастіше більше 0,6 мм), натомість «пудрою» називаємо дрібну фрак-
цію (до 0,6 мм). Порошки використовуються як у гутній техніці, так і у ф’юзінґу, пат-
де-вер і на пальнику при виготовленні дрібної пластики. Як і у випадку цапф, кольорові 
порошки бувають опалові (глухі) та прозорі (півтонові). 

У світі існує доволі багато виробників склопорошків, але дане дослідження базо-
ване на використанні продуктів підприємств «Преціоза Орнела» (Preciosa Ornela A. S.), 
Чехія [8], «Гута кольорового скла Райхенбах» (Farbglashutte Reichenbach GmbH) [9], 
Німеччина та «Вільнюський склозавод» (Vilniaus Stiklo Studija UAB) Литва). 

У певних ситуаціях застосування кольорових порошків суттєво пришвидшує та 
спрощує додавання кольору до виробу: не вимагає попереднього розігріву як у випадку 
цапфи, дозволяє перекривати поверхні великих банок, наприклад для створення суціль-
ного підкладу у тарілках значного розміру. Окрім того, використання порошків дає 
набагато більше можливостей для експерименту з кольором, фактурою та ефектом 
реакції у порівнянні з цапфою. 

Звичайно ж, для роботи з кольоровими порошками необхідні певні знання та 
навики, оскільки специфіка суттєво відрізняється від техніки забарвлення з допомо-
гою цапф. Перш за все, необхідно суворо дотримуватись правил чистоти поводження з 
порошками та їх зберігання. Кожен порошок повинен зберігатись в окремому щільному 
контейнері, при цьому обов’язково підписаному. Порошки у сировинній формі можуть 
суттєво відрізнятись кольором від результату на гарячо і за зовнішніми ознаками бути 
подібними один до одного, а відтак не важко помилитись. Слід також пам’ятати, що 
при розпиленні над гарячою заготовкою велика кількість пилу попадає у повітря, тому 
забезпечення дихальних шляхів відповідними засобами є обов’язковим. Про розпи-
лення необхідно пам’ятати також тоді, коли використовуємо декілька кольорів одно-
часно і на робочому місці вони стоять поруч. Контейнер з порошком, який у даний 
момент не використовується, повинен стояти щільно зачинений, оскільки розсіяний 
порошок іншого кольору може потрапити у нього і забруднити колір. Особливо важ-
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ливо цього дотримуватись у випадку з порошками, які входять у реакцію. Водночас, 
цікаво, що змішування порошків також має право на існування і застосовується в техно-
логічному процесі. У випадку дрібної пудри, дуже ретельне змішування двох порошків 
різного кольору дає можливість отримати третій колір. 

Контейнери з порошками повинні зберігатись у сухому приміщенні. Пудри дрібної 
фракції дуже піддатливі на втягування вологи. Хоча це не вплине на основні власти-
вості порошку, під дією вологи він збивається у грудки і нерівномірно набирається на 
гарячу заготовку. У цьому випадку порошок слід добре просушити та розбити грудки 
або пересіяти через сито.

Необхідно також максимально обережно поводитись при заплавленні заготовки з 
накладеним порошком у скловарній печі, а не у вікні кухи. Порошок, який свіжо нане-
сений на заготовку може впасти у скломасу і забруднити її, тому майстер повинен вра-
ховувати, що прогрівання заготовки повинно відбуватись поступово, спочатку на порозі 
печі, а лише згодом глибше. Прогрівати порошок при цьому варто максимально коротко, 
щоб уникнути небажаного прогоряння та утворення бульбашок при наступному наборі.

Cлід зазначити, що кольорові порошки, нанесені назовні заготовки або банки зазви-
чай гірше чіпляються, тому варто уникати, наприклад, накладання ободків на шийці 
вази або інших декорів з порошком на поверхні. Дуже обережно треба також поводи-
тись з перенесенням заготовки із зовнішнім порошком на ліпку. У цьому випадку варто 
або не посипати місце причеплення ліпки, або накласти додатковий наліп з гарячого 
прозорого скла. Це стосується не всіх порошків, але дрібнодисперсні пудри зазвичай 
мають таку властивість, тому перед застосуванням варто зробити пробу. 

Декілька важливих загальних технологічних прийомів, які застосовуються у техніці 
забарвлення порошками. Заготовка, на яку плануємо накласти кольоровий порошок 
повинна бути максимально гарячою. Чим гарячіше скло, тим краще до нього чіпляється 
порошок. Це особливо важливо при застосуванні фрит грубої фракції. Якщо техніка 
декорування дозволяє, бажано порошок накладати безпосередньо на гарячу скломасу, 
тільки набрану з печі. 

В залежності від дисперсії порошку колір може надаватись рівномірно або фак-
турно. Зазвичай, дрібнозернисті порошки (т.зв. «пудри») забарвлюють рівномірно, 
майже нічим не відрізняючись від цапф. При цьому важливу роль відіграє спосіб накла-
дання порошку та кількість повторювань. Від товщини набраного порошку залежить 
інтенсивність кольору. 

Покриття заготовки декількома шарами склопорошків підряд має свої нюанси, які 
потрібно знати та враховувати, оскільки заплавлення другого шару порошку може спри-
чинити прогоряння, появу дір та бульбашок при наступному наборі. Деякі порошки 
можуть навіть спливати один з одного, хоча це трапляється рідко. Звичайно ж, ці недо-
ліки можна також використовувати як спосіб декорування, якщо володіти прийомом. 

Застосування сульфід-цинкового склопорошку. Мабуть, для кожного скляра на 
пост-радянському просторі сульфід-цинкове скло можна дорівняти до білила у палі-
трі живописця. Та у техніці, описаній у даному дослідженні є також своя специфіка 
застосування білого порошку. Перш за все, потрібно мінімально нагрівати заготовку 
з нанесеним сульфід-цинковим порошком, оскільки пудра має властивість перегорати 
і покриватись пухірцями при накладанні наступного шару. Заготовку необхідно дуже 
ретельно і послідовно покривати порошком, тому що на готовому виробі будуть помітні 
пробіли. Це особливо стосується т.зв. «стопки» на банці, коли внутрішня поверхня 
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виробу має біле забарвлення. У випадку вази, наприклад, недосипане денце може мати 
неестетичний вигляд і вважатися браком.

Методи нанесення кольору з використанням кольорових порошків. Найчастіше вико-
ристовуються три методи нанесення кольору на заготовку: вмочування, посипання, прока-
тування. Вмочування полягає у зануренні гарячої заготовки у посудині з порошком. Скло-
маса повинна бути максимально гарячою, трубка декілька разів ретельно замочується у 
склопорошок. Цей метод найчастіше використовується для забарвлення шпіновки. Банка 
та основа, натомість, забарвлюється методом посипання: гарячу заготовку посипається 
порошком, набраним у ситко, при цьому під виробом повинна стояти посудина, у яку зби-
рається порошок, який не пристав до скла. Кількість вмочувань та посипань залежить від 
потрібного насичення кольору, але зазвичай це повторюється тричі. За останнім разом для 
рівномірного накладання кольору бажано заготовку «пробуксувати» у порошку. Третій 
метод нанесення полягає у прокатуванні заготовки по поверхні робочого столу, на якому 
викладений порошком готовий рисунок. У цьому випадку слід враховувати, що є лише 
одна можливість прокатати банку, а тому порошку повинно бути викладено достатньо 
багато, а заготовка має бути максимально гаряча та відповідати по розміру. У цьому разі 
банку можна витягнути у циліндричну форму, щоб заповнити якомога більшу поверхню, 
а згодом звести для подальшого набору і формування. 

Цікавим може бути ще один метод, який не вдасться застосувати у випадку з цапфами: 
засипання порошку у внутрішню порожнину готової сформованої і відкритої банки. 

Реагування склопорошків. Так як і у випадку з кольором з цапфи чи безпосередньо з 
печі, багато порошків при дотиканні входять в хімічну реакцію, що є наслідком утворення 
нових солей. Це особливо важливо враховувати при змішуванні порошків, безпосеред-
ньому перекриванні шарів чи стикуванні накладів. Деякі комбінації кольорів, які реагу-
ють можуть мати неестетичний та небажаний результат, а певні створюють цілком прива-
бливий ефект і при вмілому використанні можуть бути застосовані для декорування скло-
виробів. Багато реакцій відбувається при змішуванні сульфід-цинкового скла з іншими. 
Наприклад, при стикуванні може утворюватись третій колір (переважно темний до чор-
ного), змінюватись фактура (бульбашки, розводи); при перекриванні одного шару іншим 
методом посипання можуть утворюватись треті кольори (білий V034 з блакитним V020 
дає переливистий охристий, білий V034 з салатовим 5770 – насичений темнозелений). 

Застосування шпіновки з кольорами, які реагують між собою. При вмілому вико-
ристанні реакцій склопорошків можна вдало створювати неочікувані декори. Напри-
клад, шпіновка не відрізняється від підкладу того ж кольору, але якщо додатково нане-
сено наклад з порошку, який реагує, то шпіновка на ньому буде виділятись, а на решті 
поверхні пропадати. Подібного ефекту можна досягати з кольорами, які при реакції 
утворюють третій. Таким чином одна шпіновка може мати різний колір. 

Використання шпіновки з кольором на одній стороні. Шпіновка, вмочена у кольоро-
вий порошок з одного боку і накладена хаотичним рухом на банку надає ефекту з акве-
ральними переливами та розтяжками. Цей метод вдало використовується також, якщо 
підкладом слугує колір, який входить в реакцію. При таких завданнях необхідно врахо-
вувати кількість вмочувань заготовки у колір. При певних порошках достатньо одного 
разу, а деякі вимагають щільнішого насичення. Наприклад, салатовий колір виробника 
«Преціоза орнела» (5770) реагує з сульфід-цинковим склом в різній мірі, в залежності 
від насичення покриття. При одношаровому покритті зеленим на зовнішній поверхні 
білого, внаслідок реакції утворюється глибокий темно-зелений. При покритті тричі і 
більше поступово відновлюється салатовий відтінок.
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Використання керика для декорування. Різноманітної форми керики особливо охоче 
використовувались при формуванні та декоруванні продукції українських гут упродовж 
століть. Проте, нижче описаний спосіб поєднання цього інструменту зі скляними поро-
шками скоріш нагадує техніку, яку використовували венеційські майстри для декору-
вання склониткою. Гарячий набір формується у керику як заготовка для шпінування. 
Виконана заготовка замочується і прокручується у склопорошку таким чином, щоб 
пудра заповнила сформовані пази. Наступним кроком з допомогою мокрої ганчірки, 
паперу або дерев’яного шпателя стирається порошок, що приклеївся на зовнішній 
поверхні. Розігрітою та відповідно підготовленою заготовкою наноситься необхіної 
форми шпіновка: подовгасті полоси, плями, спіралі та ін. Знову ж, цікавого ефекту 
досягається у випадку використання порошків, котрі входять у реакцію. 

Використання фактури для накладів, приготовлених заздалегідь. Декорування 
скловиробів з попередньо виконаними заготовками може часто не відповідати вироб-
ничим потребам і суттєво збільшувати час на виконання виробу, а відтак підвищувати 
його вартість і знижувати економічну доцільність. Проте, запропонований нижче спо-
сіб відкриває цілий спектр можливостей, які досягаються з мінімальними затратами 
часу та зусиль. Фактурна або плоска поверхня посипається відповідним порошком, або 
декількома, на порошок наливається скломаса бажаної форми та розміру. Заготовка 
накладається на банку. При цьому декор буде змінюватись в залежності від того чи 
заготовку накладати порошком всередину, чи назовні.

Місцеве декорування. При потребі порошок можна накладати на окремі обмежені 
поверхні банки. Так наприклад, якщо є необхідність зробити розтяжку кольору лише 
згори вази, посипаємо банку біля набеля, знизу – від набеля. До нанесення більш кон-
кретних ліній, полос, плям з чіткими краями можна використовувати допоміжні інстру-
менти, трафарети. 

Декорування прозорим склом на поверхні порошка. Деякі порошки міняють колір і 
фактуру при нанесенні на них шпіновки або накладів з прозорого скла. Переважно такі 
кольори отримують світлішого забарвлення, що супроводжується своєрідним ефектом 
акварельної розмитості.

Декорування склопорошками на зовнішньому наборі. Порошок, нанесений на зов-
нішній набір виробу надає йому матової фактури, яка часто набуває перламутрового 
полиску. Цей вид декору слід обережно використовувати з декількох причин: технічно – 
поверхня виробу більш піддатна на подряпини та налипання піску в печі відпалу; есте-
тично – при повному перекритті поверхні порошком на зовнішньому накладі, виріб 
скоріш нагадуватиме кераміку, ніж скло. Проте, це також при необхідності може слугу-
вати. Цікавого ефекту можна досягти, якщо на зовнішній набір, посипаний порошком, 
нанести шпіновку з безбарвного скла. 

Створення докладного рисунка. Можливо, цей спосіб не варто застосовувати у про-
мисловому виробництві, оскільки він вимагає тривалої попередньої підготовки, але 
доволі часто його застосовують художники у всьому світі для виконання творчих робіт. 
Дякуючи цьому методу декорування, світова спільнота пошановувачів художнього скла 
добре знайома з творчістю Ервіна Ейша (Erwin Eisch), Німеччина, Вільяма Моріса 
(William Morris), США, Сіґрун Олаф Ейнарсдоттір (Sigrun Olaf Einarsdottir), Ісландія 
та багатьох інших. В техніці литва цей метод досконало опрацював шведський корифей 
художнього скла, один із головних дизайнерів підприємства «Коста Бода», Бертіл Вал-
ліен (Bertil Vallien). Мова йде, звичайно, про нанесення чіткого рисунка на поверхню 
виробу з допомогою викладеного порошками на стільниці зображення. Техніка вима-
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гає надзвичайно прецизійного та обережного перенесення (накатування) порошку на 
гарячу банку та подальшого формування виробу. 

Ці дослідження зроблені на основі власного досвіду автора та мають загальний 
характер. Результати застосування кольорових порошків у декоруванні скловиробів 
можуть суттєво відрізнятись в залежності від багатьох факторів, включаючи тип вико-
ристовуваного газу (тобто пропан або природний газ), виду скломаси, печі, пальника, 
печі для відпалу (газ або електричний), послідовності нагрівання та охолодження. Від-
мінний результат можуть давати також порошки інших виробників, а навіть виконані у 
різних партіях того ж виробника, у тому числі за кольоровими ознаками. 

Висновки. Робота з кольоровими склопорошками дає надзвичайно широкий спектр 
можливостей до експериментування та творчих пошуків. У статті подано лише декілька 
способів декорування, які широко використовуються на виробництві та мають раціональне 
застосування. Новий та, мабуть, недостатньо оцінений українськими художниками спосіб 
декорування має право на розвиток у вітчизняній склопромисловості, коли та повстане з 
попелу. Треба вірити, що таки повстане, а тоді доведеться дуже швидко наздоганяти час і 
технології, які використовуються у світі вже десятиліттями, а ми про них лише чули.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті розглядаються методологічно обґрунтовані основи формування естетичної куль-
тури студентів мистецьких спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Методоло-
гічне пізнання естетичної культури охоплює культурологічний, психологічний, гносеологічний, соціо-
логічний, педагогічний аспекти. На сучасному етапі освітніх проектів постає потреба в інтенсифі-
кації факторів формування естетичної культури особистості, збагачення і систематизації знань 
про мистецтво, застосування ефективних форм і методів у реалізації культурних потреб.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC CULTURE 
FORMATION OF FUTURE ART SPECIALTIES TEACHERS

Methodologically grounded foundations of aesthetic culture formation of higher pedagogical 
institutions students of artistic specialties have been considered in the article. Methodological cognition 
of aesthetic culture embraces culturological, psychological, gnoseological, social and pedagogical 
aspects. At the present stage of educational projects it has become utterly necessary to intencify individual 
aesthetic culture formation factors, to enrich and systematize art knowledge, to implement effective forms 
and methods of individual cultural needs realization.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассматриваются методологически обоснованные основы формирования эстети-
ческой культуры студентов искусствоведческих специальностей высших педагогических учебных 
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заведений. Методологическое познание эстетической культуры охватывает культурологический, 
психологический, гносеологический, социологический педагогический аспекты. На современном 
этапе образовательных проэктов возникла потребность в интенсификации факторов форми-
рования эстетической культуры личности, накопление и систематизация знаний об искусстве, 
использования эффективных форм и методов в реализации культурных потребностей.

Ключевые слова: эстетическая культура, художественная культура, творческая деятель-
ность.

Лит. 3.

Постановка проблеми. У сучасних наукових дослідженнях відзначається, що есте-
тична культура є живим творчим процесом буття, самовизначення і самоствердження 
естетичної діяльності, в якому потенціал одночасно проявляється оцінкою можливо-
стей естетичної культури і вибором найкращих перспектив в процесі пошукових еврис-
тичних функцій. Естетичний потенціал відображає специфічний зв’язок евристичних 
норм і цінностей, ідей і уявлень, існуючих в культурній парадигмі, а також прояв єдно-
сті об’єктивних законів історичного розвитку, оцінок, традицій і новаторства, естетич-
ного відкриття і відносності його тимчасового сприйняття. Естетична культура являє 
собою інтегральне поняття, яке охоплює всі сфери свідомості особистості (емоційну, 
психічну, вольову, інтелектуальну), а також види життєдіяльності, її самоствердження 
у розкритті творчого потенціалу.

Культура є узагальнюючою характеристикою діяльності поколінь, цілеспрямованих 
зусиль освоєння, збереження, створення людських матеріальних і духовних цінностей. 
В силу інтерактивності характеристик у визначенні даного поняття постає необхідність 
розгляду способів відповідної діяльності людей, особливостей, їх змісту і форм.

Аналіз досліджень. У теперішній час існує значна кількість визначень щодо 
поняття «культура», у яких зосереджується увага на методологічних та методичних 
аспектах аналізу [1; 2]. У дослідженнях А. Моль відзначено, що в західноєвропейській 
культурології ним було зафіксовано більше 250 визначень і трактувань даного поняття. 
Трактування феномену культури у наукових працях психологів [2] і педагогів [3] розгля-
дається як світ творчих цінностей, міра і моделі гуманістичних виховних можливостей. 
Історичні конкретні різновиди культури суспільства містять елементи загальнолюд-
ської культури, які визначаються потребами удосконалення суспільного життя.

Характеризуючи основні категорії загальнолюдської культури, у наукових дослі-
дженнях визначається три основні риси культурного буття людства:

 по-перше, культура – це відношення людини до навколишньої природи, коли 
культура людини і суспільства в цілому вимірюється високим ступенем усвідомлення 
важливості відповідального відношення до навколишнього середовища, бережливого і 
розумного ставлення до живої природи. Культурою суспільства передбачається прояв 
гармонії взаємин з навколишнім світом; 

 по-друге, проявом культури – у відношеннях людини до іншої особи, що визна-
чає – культуру суспільства, нації, проявляється в усвідомленні значення перебування 
серед інших народів, які взаємодіють між собою. Від ступеня усвідомлення фактора 
взаєможиття людей залежить рівень культури світового співіснування і міжнародних 
відносин;

 по-третє, проявом культури є відношення людини до самої себе. Культурна діяль-
ність особистості проявляється в її самовихованості, самодисципліні, самопізнанні, 
саморозвитку. Отже, рівень культури особистості проявляється самоусвідомленням, 
світоглядом, дотриманням духовних і естетичних принципів розвитку відчуття краси.
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Особливе місце в житті людства займає духовна культура, яка виконує функції соці-
альної пам’яті в різних формах (науці, ідеології, філософії, релігії, мистецтві). Вона 
передається від минулих поколінь до майбутніх, як найцінніший людський досвід. 
Залучення особистості до соціальної пам’яті людства, формує духовний світ, найкращі 
якості. Відбір соціокультурної інформації формує індивідуальне світобачення особи-
стості, яке проявляється культурною основою її духовного світу.

Особистість, досягнувши певного рівня естетичного розвитку, стає важливим 
суб’єктивним фактором розвитку культури суспільства. Це відбувається завдяки тому, 
що естетичний пріоритет особистості є основою персоніфікації суспільної культури, 
своєрідним віддзеркаленням його тенденцій і проектом розвитку. Культура особисто-
сті – це система соціальних та естетичних якостей, яка формується ізоморфно структурі 
та функціям діяльності людини і відносно адекватним умовам і факторам культурного 
розвитку.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні комплексу факторів, які впли-
вають на формування естетичної культури майбутніх учителів мистецьких спеціаль-
ностей. Саме світобачення залежить від того, яка культура вплинула на формування, які 
цінності і естетичний досвід покладалися в основу особистісних моральних принципів, 
який культурний історичний досвід вплинув на вибір методів творчої самореалізації. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційні процеси є носіями духовних і мате-
ріальних цінностей, що передаються від покоління до покоління в формах культури. 
Саме духовна культура дозволяє особистості доторкнутися до багатовікового творчого 
процесу. Духовна культура, як соціальна пам’ять людства, виступає формою духовного 
зв’язку не тільки між поколіннями – минулим, теперішнім і майбутнім, але й дозволяє 
конкретній особистості адаптуватися в контексті природо-історичного процесу, усві-
домити свою соціальність, причетність до соціально-культурних цінностей людської 
цивілізації. Особливості індивідуальної життєдіяльності і соціальної практики, стилю 
поведінки і спілкування визначаються взаємодією культури особистості і культурного 
середовища. Тому особистість є носієм культури, яка на думку більшості дослідників 
стає внутрішнім змістом особистості, залишаючись основним об’єктивним фактором 
її розвитку.

Естетична культура виступає не тільки як метод і результат розвитку усвідомлення, 
оцінок, почуттів, поглядів, свідомості особистості, але й як фактор активізації її твор-
чого потенціалу, розвитку здібностей образного захоплення творчим перетворенням. 
Естетична культура характеризується залученням до художніх цінностей і реалізову-
ється у вибіркових перевагах, у широті й глибині потреби спілкування з нею, прояву в 
усіх видах і формах діяльності.

У дослідженнях Д. Джоли відзначається, що культура як ціннісний аспект розглядає 
олюдненість світу, результатом якої є спільна творча діяльність усіх і кожної особи-
стості зокрема. Кожна людина, народившись, зростає в певному культурному середо-
вищі, втягується суспільством в існуючі відношення з дійсністю, залучається до певних 
форм діяльності, використовує предмети культури різних сфер і, в певній мірі, відтво-
рює, збагачує культуру новими цінностями. У взаємодії суспільної культури і окремої 
людини формується культура особистості, її індивідуальний рівень засвоєння залежить 
від наявної культури та участі в процесі творення. Саме так людина створює культуру 
та культура творить людину [3, 14].

Культура – це спосіб прилучення індивіда до людських спільнот, удосконалення 
людиною себе, розвитку своїх сутнісних сил. В цьому полягає психолого-педагогічна 
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функція культури. Слід відзначити, що у формуванні особистості, яка була б на рівні 
культури свого часу і могла продовжити культурний процес з почуттям відповідально-
сті, здійснюється в природі і суспільстві, де вирішальну роль відіграє естетика культу-
ро-творчості.

Естетична культура це – накопичений досвід людства, трансльований в суспільній 
свідомості в двох аспектах: духовному і матеріальному. Єдність їх обумовлена всім 
розвитком людства і підкорюється діалектичним законам. Історично визначається різ-
номанітність форм залежності матеріальної культури від духовної. Причому розвиток 
духовної культури характеризується відносною самостійністю, покладаючись на спад-
коємність у розвитку і взаємовпливі культур різних народів. 

Естетична культура є частиною загальної культури, яка має певні специфічні осо-
бливості: 

 по-перше, це та частина культури, до якої входять естетичні категорії – пре-
красне, потворне, високе, низьке, виразне, комічне та інші. Аспект загальної культури 
сприяє прояву і розвитку естетичних почуттів; 

 по-друге, це та частина загальної культури, яка викликає естетичну оцінку, есте-
тичне відношення до оточуючої дійсності в цілому, не тільки на рівні почуттів і емоцій, 
але й на рівні розвинутої естетичної свідомості; 

 по-третє, це та частина загальної культури, яка неможлива без естетичного іде-
алу, естетичного смаку, естетичних потреб, законів краси і ціннісних орієнтацій [1, 4].

Художня культура зберігає своє ціннісне значення в різних соціально-історичних 
контекстах. Це викликано тим, що художня цінність більш стійкіша в часі, знаходить 
кожен раз інше естетичне наповнення, яке є результатом її соціального засвоєння. В цій 
взаємозалежності і полягає діалектика естетичної і художньої культури.

Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців до художньої культурної 
діяльності висвітлено в наукових працях І. Гнатишен, Л. Кондрацької, К. Щедролосєвої. 
На основі узагальнення дослідженої інформації окреслено предметне поле, проведе-
ного аналізу інтерпретацій понять «культура», «художня культура», «фахівець худож-
ньої культури», що дало можливість визначити «фахівця художньої культури» як спеці-
аліста у сфері навчання, популяризації, передачі традицій художньої культури, який має 
знання з історії й теорії культури та мистецтва, вдало поєднує різноманітні педагогічні 
технології, та передає науково-методичний, педагогічний досвід діяльності, оперуючи 
основними поняттями з таких галузей науки, як естетика, етика, психологія, педагогіка, 
культурологія, соціологія, мистецтвознавство.

Уявлення про художню культуру, як об’єкт соціального аналізу, пов’язане з її функ-
ціонування. Найбільш адекватним методологічним принципом аналізу складних явищ 
стає комплексний підхід. Художня культура розглядається як система, яка володіє яко-
стями цілісності, стійкості, цілеспрямованості і керованості. Вона визначається широ-
ким діапазоном зв’язків, відношенням до мети, що в сукупності з конкретно-історич-
ним і соціально-класовим аналізом дозволяє визначити сутність та направлення худож-
ньої культури [1, 9–10].

Згідно системного підходу широко використовуються дослідження сучасної науки 
такі як медіа-методи, інтернет, які відкривають можливості застосування технічного 
аналізу закономірностей розвитку художньої культури, вивчення динаміки інформацій-
них процесів, що відбуваються. В контексті системного соціологічного аналізу худож-
ньої культури підвищуються методологічні вимоги, до яких відносяться: концептуаль-
ний опис і систематизація фактів; класифікація нових накопичених знань; можливість 
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здійснення порівняльних досліджень, відтворення результатів і допустимість їх екс-
периментальної перевірки при виборі найпростішого пояснення під час рівнозначних 
тверджень. При комплексному, системному підході чітко визначається практична 
направленість соціологічних досліджень художньої культури – а саме сфера естетич-
ної праці в широкому розумінні, включаючи наукову і педагогічно-виховну практику, 
а також практику організації управління і планування в галузі культури. Багатство різ-
новидів культури свідчить про її універсальність, що охоплює: моральні аспекти пове-
дінки (моральна культура); рівень естетичного розвитку людини (художня культура); 
емоційно-вольові якості особистості (культура спілкування); громадянська зрілість, 
патріотичні переконання (політична культура) та інші.

Аспекти розвитку професійно-педагогічної та професійно-етичної культури висвіт-
лювали в наукових працях – О. Гомонюк, Т. Ткаченко, Ю. Колісник-Гуменюк; аспекти 
культури професійного спілкування І. Родомський; педагогічної культури сім’ї – 
А. Біленька, Л. Нікітіна, О. Скнар.

У сучасному дискурсі медіа культури вагомий цінність мають наукові праці Л. Бой-
ченко, Е. Бондаренко, В. Колисниченко, Н. Шубенко; у виховному процесі засобами 
інформаційної культури – дослідження Р. Гуревича, М. Жалдака, М. Кадемії, В. Кири-
ленко, А. Коломієць, Н. Ничкало, О. Романовського, О. Співаковського, Н. Хілько; засо-
бами комунікативної культури – Л.І ванченко, Е. Манжос, Л. Руденко, В. Садовської, 
Г. Тимченко, М. Черній, Н. Юрченко. Шляхи формування екологічної культури учнів-
ської молоді розглядалися в працях В. Борейка, В. Гуцол, С. Кравченка, О. Матеюк, 
І. Романенко, Г. Тарасенко, М. Шаповал, Н. Шевченко, Н. Ясінської.

У вищезгаданих наукових працях естетична культура розглядається як сукупність 
усіх сторін матеріальної і духовної життєдіяльності суспільства, які безпосередньо 
впливають на формування особистісних специфічних духовних сил на створення 
художніх цінностей. 

Отже, рушійною силою естетичної культури є естетична діяльність, оскільки есте-
тично розвинена особа відрізняється не тільки вмінням естетично сприймати, оці-
нювати прекрасне в житті і мистецтві, але й прагненням і здатністю до естетичних 
дій. Відповідно, естетична творча мистецька діяльність включає в себе сприймальну, 
пізнавальну, оціночну, художню діяльності, в процесі яких розвивається естетична 
активність особистості. психолого-педагогічними передумовами формування худож-
ніх естетичних здібностей, успішно виконувати різні види творчої діяльності, до якої 
відносяться: образне мислення, художнє бачення, широта асоціацій, активне емоційне 
ставлення до естетичних явищ, творча фантазія, уява, розвиненість умінь і навичок.

Висновки. Таким чином, ґрунтуючись на теоретичних положеннях про сутність 
формування естетичної культури особистості, можна зробити висновки про те, що есте-
тична культура майбутніх учителів мистецьких спеціальностей з урахуванням їхньої 
професійної діяльності є особистісно-інтегрованою освітою, в структуру якої входять: 
естетичні знання про естетичні закономірності і категорії загальної та естетичної куль-
тури; особливості її розвитку та знання в мистецтвознавчій галузі; естетична свідо-
мість, яка включає здатність естетично сприймати і оцінювати мистецтво; сформова-
ність ціннісних орієнтацій, естетичних смаків, інтересів, потреб, ідеалів; професійна 
творча діяльність; усвідомленість прагнення до самовдосконалення і самореалізації; 
наявність досвіду активної творчої діяльності в галузі видів мистецтва.

Аналіз теоретичних досліджень сутності естетичної культури і закономірностей її 
розвитку засвідчив, що всі елементи культуротворчості формуються в процесі естетич-
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ного виховання і являють собою системно взаємопов’язані складові єдиного педагогіч-
ного процесу. 

Естетична культура зумовлює розуміння оцінювання творів мистецтва, життєвих 
ситуацій, людських взаємовідносин, знань усіх категорій естетичної свідомості, що 
відображає накопичений досвід людства, який транслюється в аспектах: духовному і 
матеріальному. Духовна культура характеризується відносною самостійністю, зумов-
люючи спадковість розвитку та взаємовплив культур різних народів. 

Матеріальна культура знаходить своє вираження в побутових потребах особисто-
сті, вміннях відчувати, розуміти красу навколишнього світу і потребу створювати її в 
усіх сферах діяльності. Отже естетична культура, яка формується на базі естетичних 
досягнень особистості являє певний рівень розвитку інтересу до прекрасного, потреб і 
здатності оцінювати предмети, події, явища життя з точки зору естетичного. При цьому 
творчість виступає як запорука діалектичного пошуку нових форм синтезу й аналізу 
культуро-творення. Даний процес протікає через подолання протиріч, які слід врахо-
вувати, оскільки специфічні протиріччя є в кожній сфері мистецьких видів творчості, 
функціонування і їх використання різними соціальними групами тощо.

Еволюція кількісних і якісних накопичень в творчому процесі завжди передбачає 
зміни і кардинальні перетворення ідей, образності художньої мови, що постійно еволю-
ціонують. Доведено, що соціально-культурні явища проявляються в художньому про-
цесі, втілюються в суспільній культурі людства і асимілюються загальною культурою 
особистості.
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У статті здійснено спробу систематизації творчих і педагогічних методів старшого викла-
дача Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Тамари Анатоліївни 
Ходакової, яка є ученицею Є. С. Мірошниченко. На основі матеріалів нечисленних публікацій, віде-
о-програм та завдяки розгорнутому особистому листуванню із Т. А. Ходаковою, автором статті 
виокремлено засади вокально-педагогічної методики педагога; виконавські основи, які викладач 
продукує із багатого особистого сценічного досвіду та з порад свого наставника Є. С. Мірошни-
ченко та виявлено спадковість педагогічних традицій Київської вокальної школи. 

Ключові слова: вокально-педагогічна школа; виконавсько-педагогічні засади, музична куль-
тура, постановка голосу, сценічна майстерність.
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Khodakova, the senior teacher of Kyiv Petro Tchaikovsky National Musical Academy, who is a pupil of 
Ye. S. Miroshnychenko Based on the materials of a few publications, video programs and the author’s 
expanded personal correspondence with T. A. Khodakova, had distinguished the principles of vocal and 
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В статье выполнено попытку систематизации творческих и педагогических методов стар-
шего преподавателя Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского 
Тамары Анатольевны Ходаковой, которая является ученицей Е. С. Мирошниченко. На основе 
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материалов немногочисленных публикаций, видео-программ и благодаря развернутом персональ-
ном переписке с Т. А. Ходаковою, автором статьи выделились основы вокально-педагогической 
методики педагога; исполнительские основы, которые преподаватель изготавливает из боль-
шого личного сценического опыта и советов своего учителя Е. С. Мирошниченко и выявлены 
наследственность педагогических традиций Киевской вокальной школы.

Ключевые слова: вокально-педагогическая школа; исполнительно-педагогические основы, 
музыкальная культура, постановка голоса, сценическое мастерство.

Лит. 11.

Постановка проблеми. Київська вокально-педагогічна школа володіє міцними і 
розгорнутими традиціями, закладеними ще на межі ХІХ–ХХ століть. Представники 
вітчизняної вокальної школи цього періоду отримали заслужене визнання на світовій 
оперній сцені. Останнім часом і в Україні значно підвищився інтерес до академічного 
вокалу, який, разом з популярними естрадним і народним співом, отримав багато шану-
вальників серед молоді. Академічний вокал привертає увагу і слухачів, і виконавців. 
Такий інтерес можна пояснити, з однієї сторони, співучістю нашої нації, для якої пісня 
завжди була невід’ємними супутником в усіх аспектах її життя; а з іншої – визнанням 
українського вокального мистецтва за межами держави, що змушує і співвітчизників 
підтримувати кращі його традиції. Про майстерність вітчизняної вокальної школи свід-
чить творчість О. П. Мишуги, М. Е. Донець-Тессейр, Є. С. Мірошниченко та інші кори-
феїв української сцени. Усі вони були й педагогами – професорами Київської консер-
ваторії, які у свій час зробили невичерпний внесок в історію становлення та розвитку 
вітчизняної вокальної школи. 

Можна прослідкувати педагогічну лінію спадковості у розвитку Київської вокаль-
ної школи. Великий педагог та співак О. П. Мишуга виховав плеяду висококласних 
спеціалістів М. Е. Донець-Тессейр, О. Микиша та інших. Учнями професора кафе-
дри сольного співу Київської національної музичної академії М. Е. Донець-Тессейр 
були Є. С. Мірошниченко, І. Колодуб, Н. Макарова. Учениця М. Е. Донець-Тессейр 
Є. С. Мірошниченко допомогла реалізувати свій творчий потенціал великій кілько-
сті вокалістів світового класу та передала свій педагогічний досвід послідовникам 
Є. Мірошніченко, Р. Колесник, В. Вотріна, Н. Куделя; педагогів М. Єгоричеву, І. Коло-
дуб, Н. Макарову. 

Вихованкою Є.С.Мірошниченко, яка була під пильним оком педагога та увібрала 
в себе весь педагогічний спадок співачки, була Т. А. Ходакова – одна із останніх підо-
пічних професора кафедри сольного співу Київської консерваторії. Т. А. Ходакова – 
співачка, яка за роки своєї вокально-сценічної роботи вже встигла виступити перед 
широким глядацьким колом у численних образах різних часів і епох та виховати гідних 
послідовників вокально-педагогічної методики своєї школи.

Аналіз досліджень. Вивченню специфіки вокально-педагогічних традицій Київ-
ської школи присвячені роботи Ф. Анікєєва і З. Анікєєвої [1], Л. Дмитрієва [2; 3], 
М. Донец-Тессейер [4; 5], Н. Малишевої [6], А. Менабєні [7], Г. Стулової [8], та ін.

Мета статті – виявити головні особливості виконавсько-педагогічного стилю 
Т. А. Ходакової як учениці та послідовниці Є. С. Мірошниченко на основі вивчення 
творчого шляху сучасної співачки та виявлення головних методичних засад її творчості. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічний вклад вокальних педагогів та співаків 
ХІХ–ХХ ст. стали рушійною силою в вихованні великої кількості гідних представників 
вітчизняного вокального мистецтва двадцятого століття. Однією із визначних постатей 
в вокальній сфері мистецтва України була Євгенія Семенівна Мірошниченко, яка зба-
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гатила вокально-педагогічний досвід Київської школи власним методичним внеском. 
Виховані педагогом українські вокалісти світового рівня, які були затребуваними на 
провідних закордонних сценах та відстоювали честь вітчизняної вокальної школи, 
стали новим етапом розвитку Київської вокальної школи. Творчість учнів Є. С. Мірош-
ниченко ще не стала об’єктом системної уваги науковців у галузі мистецтвознавства і 
музикознавства зокрема. Насамперед, інформацію про учнів можна отримати, здебіль-
шого, лише з газетних публікацій, які не містять аналітичного підходу до інформації. 
Т. А. Ходакова є нашою сучасницею, з мистецтвом якої можна познайомитися на сценах 
Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва 
та Київського національного академічного театру оперети. Враховуючи значний твор-
чий потенціал виконавиці, її працездатність, сценічний досвід, історії її творчого шляху 
з кожним днем збагачуються новими досягненнями та злетами. Завдяки співпраці 
Т. Ходакової з автором даної роботи більша частина інформації отримана з особистого 
спілкування із педагогом.

Сучасний слухач знає Т. Ходакову за образами Марієтти з оперети «Баядера», Нінон 
з оперети «Фіалка Монмартру» І. Кальмана, Беатріче з мюзиклу О. Колкера «Труффаль-
діно із Бергамо» та ін., які постійно збагачують творчий арсенал співачки.

Народилась майбутня співачка в маленькому містечку Ровеньки Луганської області, 
в шахтарській сім’ї, однак, основою усього життя Т. Ходакової стала музика, і як гово-
рить сама співачка: «не я обирала мистецтво, а скоріше, воно обрало мене». 

В 1996 році Т. Ходакова поступила на вокальний факультет до Київської національ-
ної музичної академії ім. П. Чайковського. Як пригадує Т. Ходакова: «Мені порадили 
їхати не просто до консерваторії, а їхати саме до викладача, як до майстра». В одному з 
інтерв’ю Т. Ходакова розповідала, що «Євгенія Мірошниченко була педагогом не про-
сто в класі – вона була рідною людиною в звичайному житті» [2]. Стосовно педагогіч-
них якостей свого педагога Т. Ходакова зауважує, що Є. Мірошниченко справедливо 
оцінювала кожного студента, однак завжди по максимуму намагалась кожного підтри-
мати, в кожному вона бачила щось хороше – те зерно, яке могло далі прорости. 

Уже з 2011 року в Т. Ходакова розпочала власну педагогічну працю в Київській 
музичній академії на кафедрі сольного співу в якості педагога, де вона передає здобуті 
методичні та практичні знання вітчизняної вокальної школи новим поколінням.

За роки педагогічної практики в консерваторії старший викладач Т. Ходакова зро-
била для себе висновок, що навчити співати можна усіх, а іноді простіше це зробити з 
«нуля». Співачка пояснює цей процес наступним чином: «Це як шити плаття. Пошити 
його простіше, ніж перекроювати, коли воно уже викроєне по певному лекалу. Так само 
і з голосом» [1]. Зважаючи на педагогічні погляди Т. Ходакової, її творча стратегія зако-
номірно сформована як із власного досвіду, так і з досвіду, отриманого в класі профе-
сора Київської консерваторії Є. Мірошниченко.

Т. Ходакова у своєму класі постановки голосу продовжує традиції української 
вокальної школи, підвалини якої заклав ще О. Мишуга, розвивала М. Донець-Тес-
сейр та вдосконалювала Є. Мірошниченко. Пригадуючи роботу в класі свого педагога, 
Т. Ходакова зауважує, що Є. Мірошниченко «ніколи не встановлювала рамок. Із нею 
можна було поговорити як з подругою і це надзвичайно полегшувало сам процес нав-
чання. Сьогодні, коли я сама викладаю, також керуюсь цим принципом» [2].

Розповідаючи вже про досвід власної педагогічної практики, особливості складної 
справи вокаліста-професіонала, Т. Ходакова зауважує, що «в оперного співака насправді 
працюють не лише дві вокальні складки, – у даному процесі беруть участь тіло, розум 
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і, найголовніше, душа. Це надзвичайно складна інтелектуальна, фізична та душевна 
робота». Безперечно варто пам’ятати, що спів без емоційного злиття із художнім обра-
зом, без певного підтексту не є довершеним, а перетворюється у вправне виконання 
тексту, а це вже не мистецтво. Т. Ходакова стверджує, що «особлива складність опер-
ного співу полягає, саме у поєднанні всіх вокальних факторів у єдиний цілісний меха-
нізм, який злагоджено працює та доповнює усі свої сторони для повноцінної суцільної 
картини».

На рахунок методів вокального навчання у своїй роботі Т. Ходакова певна, що це 
«тема окремої книги», адже усі аспекти є надзвичайно важливими і усім приділяється 
дуже багато уваги при роботі в класі. Відтак, на погляд педагога дихання має бути не 
поверхневим, а глибоким, аби можна було проспівати усю фразу без задишки на спо-
кійному продиху. Атака звуку вокаліста на початковому етапі навчання має бути м’яка 
та активна, ні в якому разі не тверда, адже це може зашкодити здоров’ю голосового 
апарату вокаліста. 

Спираючись на досягнення у галузі вокальної науки, педагог стверджує, що у вока-
ліста-професіонала звук має знаходитись лише біля резонаторах і ніяк інакше. Багато 
опублікованих статей та вокальних видань, з приводу вирівнювання голосу та розвитку 
діапазону стверджують, що для повноцінного звучання слід використовувати змішане 
резонування, тобто головний та грудний регістри одночасно, що призведе до якісної 
зміни тембру вокаліста, який має зберігатись протягом усього вокального діапазону. 

На думку Т. Ходакової вокаліст має бути на сцені універсальним співаком і акто-
ром водночас, а також володіти танцювальними основами, Т. Ходакова зауважує, що 
«в класі ми намагаємось розбирати кожен твір як драматичний уривок, працювати з 
підтекстом, інтонацією, словом». Зважаючи на власний сценічний досвід та тривалу 
педагогічну практику, прискіпливість педагога до своїх вихованців у галузі сценічної 
майстерності є виправданою вимогою. 

Важливим методом роботи в класі Т. Ходакової є постійна присутність та аналіз 
недоліків та успіхів студентів не лише на своїх уроках, але й на інших заняттях в своєму 
класі. Ще пригадуючи власні студентські роки, Т. Ходакова розповідає, що «на почат-
кових курсах я приходила з професором, і йшла з нею. Так, це дуже втомлювало, але я 
навчилася чути, відчувати і розуміти голоси, розуміти, що в даний момент відбувається 
з апаратом співака, які є недоліки і як їх позбутись. Крім того я познайомилася з вели-
чезним вокальним репертуаром, і я бачила, як з цим репертуаром працює майстер».

Педагог вважає, що важливо піклуватись про здоров’я голосового апарату вока-
ліста, адже «спів – то й же спорт. Коли співаєш, у цьому бере участь все тіло, тому себе 
необхідно тримати в гарній фізичній формі, а голос потрібно берегти, не перевантажу-
вати» [9].

На базі знань, які студенти отримують під час уроків у класі Т. Ходакової, та отри-
маних умінь, які згодом природно переростають у вокальні навички, слід підкреслити 
професійні якості педагога, які допомагають пришвидшити для студентів процес засво-
єння теоретичного матеріалу та вокально-практичної майстерності.

Станом на 2017 рік у класі постановки академічного вокалу Т. Ходакової уже є вісім 
студентів, які успішно закінчили своє навчання в консерваторії. Також продовжують 
навчатися співу ще п’ять дівчат, зокрема із високими голосами – сопрано. Педагог 
зазначає, що паралельно працює ще із багатьма учнями, в тому числі із чоловічими 
голосами. Т. Ходакова розповідає, що особливу насолоду від праці педагог отримує у 
роботі із хормейстерами . 
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На запитання автора роботи, чи пишається педагог своїми студентами та випус-
книками, Т. Ходакова відповіла: «Насправді, пишаюсь усіма. За час навчання в консер-
ваторії дівчата пройшли складну дорогу. У кожної були якісь вокальні недоліки – або 
природні, або набуті. Сподіваюся, я змогла допомогти їм не тільки їх позбутися, але й 
вирости професійно як співачкам і музикантам». 

Серед випускниць класу постановки академічного вокалу Т. Ходакової можна 
відзначити Надію Новосьолову, яка на даний час вже є солісткою Національного 
театру оперети в Києві; Анастасія Дерун, яка успішно працює за контрактами в 
різних шоу; Ольга Махлаєва та Маїна Кузнєцова, які ведуть активну концертну 
діяльність та продовжують педагогічні засади своєї наставниці у викладацькому 
аспекті.

Зважаючи на значні успіхи своїх учениць та вихованок, варто звернути увагу на 
професійні здібності педагога та наставника в одному обличчі для своїх студентів. 
Педагогічна кар’єра Т. Ходакової лише на початку свого розвитку, однак вона має 
значний потенціал для подальшого розвитку вітчизняної вокальної школи, зокрема 
Київської. 

Висновки. Узагальнюючи особливості вокально-педагогічної роботи Т. Ходакової, 
слід відзначити натхненність вітчизняного педагога, її віру в вокальне майбутнє Укра-
їни, гордість за своїх студентів, які отримують гідне визнання не лише на теренах бать-
ківщини, але й за кордоном. 

Методичні погляди викладача полягають у виконанні усіх вокально-сценічних 
завдань одночасно: правильне звуковидобування; чітке розуміння літературного тексту 
твору; виховання навиків сценічної майстерності; навик чути помилки та аналізувати 
виконання іншими студентами вокальних творів; розумний аналіз власної роботи сту-
дентами. 

Т. Ходакова продовжує школу Є. Мірошниченко і одночасно створює свою власну 
вокальну школу, яка матиме продовження у нащадках. Методичні принципи педагога та 
великий сценічний досвід допомагають Т. Ходаковій надавати відповідний багаж знань 
та вмінь вокально-педагогічної майстерності своїм студентам.
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НАРОДОЗНАВЧА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів забезпечує система наукових знань, 
умінь і навичок, якаповинна відповідати соціальному замовленню суспільства.В статті висвітлю-
ється актуальність народознавчої основи у діяльності вчителя музичного мистецтва для вико-
нання основних завдань національно-патріотичного виховання, яке активізує увагу суспільства 
до проблеми розвитку гармонійної, цілісної, творчої, всебічно розвиненої особистості.Підніма-
ються питання можливостей реалізації сучасних педагогічних технологій в навчально-виховному 
процесі сучасної школи.

Ключові слова:національна свідомість, народознавчий підхід, патріотичне виховання, 
музичне мистецтво, музично-виховна робота.
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THE FOLK STUDY FOUNDATION OF NATIONAL PATRIOTIC EDUCATION IN 
THE ACTIVITY OF A MUSICAL ART TEACHER

The national-patriotic rebirth that occurs in modern Ukraine activates the public attention to the 
problem of a harmonious, integrated, creative, spiritually developed, tolerant person. In view of this, 
the use of music, including Ukrainian, national-patriotic education of the future teachers of music has 
become most promising, necessary and urgent.

The comprehensive development of students’ mental and physical abilities is provided by a system of 
scientifi c knowledge, skills and abilities, which should correspond to the social demand of the society. The 
article highlights the relevance of the ethnographic foundation in the activity of the teacher of musical 
art for the fulfi llment of the main tasks of national-patriotic education. The questions of possibilities of 
realization of modern pedagogical technologies in the educational process of modern school are raised.

Key words: national consciousness, ethnographic approach, patriotic education, musical art, 
musical education work.
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НАРОДОВЕДЧЕСКАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА

Всестороннее развитие умственных и физических спосібностей учащихся обеспечивает 
система научных знаний, умений и навыков, которая должна соответствоват ьсоциальному 
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заказу общества. В статье освещается актуальность народоведческой основы в деятельности 
учителя музикального искусства для выполнения основных задач национально-патриотического 
воспитания, которое активизирует внимание общества к проблеме развития гармоничной, цело-
стной, творческой, всесторонне развитой личности. Поднимаются вопросы возможностей реа-
лизации современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе современной 
школы.

Ключевые слова:национальное сознание, народоведческий подход, патриотическое воспита-
ние, музыкальное искусство, музыкально-воспитательная работа.

Лит. 12.

Постановка проблеми. Виховання національної самосвідомості є першочерговим 
завданням сучасної освіти. Хвиля національно-культурного відродження й створення 
незалежної держави України, – як зазначає О. Березюк «… зумовили підвищений інте-
рес до українського народознавства. Тому останнім часом в усіх системах освіти поси-
лилася національна орієнтація:

 по-перше,це є захистом проти інтервенції «масової культури»;
 по-друге,в сучасних умовах зростаючої ринкової конкуренції все більше заявляє 

про себе необхідність інтеграції людей у даному суспільстві, досягненні консенсусу 
у ньому, а значить – підвищення рівня його стійкості як динамічної системи в умовах 
різких та глобальних змін в усіх сферах людського життя. То ж національна свідомість 
якраз і виступає як засіб такої інтеграції;

 по-третє,забезпечуючи специфічний спосіб завдання системи цінностей, наці-
ональне дедалі більшою мірою виступає формою розвитку культури, яка, власне, в усі 
часи була над економічною реальністю [1, 33].

Національний компонент змісту освіти в сучасній школі включає знання рідної 
мови, літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, особливостей культури та 
мистецтва, усної народності творчості, природи рідного краю. Історичним свідченням 
зрілості нації, її здатності відчувати власне значення у всесвітній історії є національний 
епос, створений українським народом. Передові українські діячі культури – письмен-
ники, музиканти, педагоги, філософи внесли значний вклад у розвиток українського 
мистецтва, широко використовуючи кращі принципи народної педагогіки у своїй діяль-
ності. Відомий український педагог Софія Русова стверджувала: «Національне вихо-
вання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти. Коли його творчі 
сили не будуть покалічені, а, навпаки, дадуть нові, оригінальні, самобутні скарби задля 
вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу виховає в дітях пошану до 
інших народів...» [10, 208]. За зазначенням О. Вишневського «Життя нації – процесом 
величавої будови власної культури. Сприймаючи зроблене предками, кожне покоління 
будує свій поверх – робить це за заданим природою покликом і «планом», осягає наміри 
предків, додає щось своє і йде далі» [4, 12].

Для формування національної свідомості молоді дуже важливо поєднання націо-
нального і музично-естетичного виховання. Звичайно, невичерпні можливості мають 
для цього предмети художньо-естетичного циклу в загальноосвітній школі, зокрема 
уроки музичного мистецтва. Очевидно, вчителю, як духовному провіднику у цьому 
процесі, необхідно проводити постійну творчо-пошукову роботу. Урок матиме великий 
естетичний потенціал, якщо йому слугуватимуть ефективні педагогічні методи, засоби, 
принципи едукації, серед яких і індивідуальний підхід до вирішення пізнавальних 
задач, і підбір та оформлення наочного і роздаткового матеріалу та ін.
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Аналіз досліджень. Питаннями збереження і популяризації фольклору, зокрема 
серед учнів загальноосвітніх та музичних навчальних закладах, займались такі про-
відні українські митці, як М. Леонтович, Ф. Колеса, М. Лисенко, К. Стеценко, Я. Сте-
повий, В. Барвінський. Вони впроваджували вивчення українських народних пісень та 
мелодій з єдиною метою – аби тільки діти в школі співали українську народну пісню, 
переймалися її духом, адекватним мудрості народної педагогіки, створювали хорові та 
інструментальні обробки для дітей різного шкільного віку. 

Проблемі національно-патріотичного виховання присвячені фундаментальні праці 
вчених-філософів А. Бичко [3], О. Забужко, І. Надольного [12], І. Стогнія, В. Шинка-
рука та ін.; поняття «патріотизм» висвітлюється сучасними психологами  І. Бехом [2], 
А. Богуш, М. Боришевським, В. Котирло та ін.; серед мистецтвознавчих праць виділя-
ються дослідження І. Земцовського, А. Іваницького, Л. Кияновської [5], І. Таран та ін.; 
до народознавчої основи у виховному процесі звертаються С. Гончаренко, О. Вишне-
вський [4], А. Погрібний [9], М. Стельмахович, Б. Ступарик та ін.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливої ролі народознавчої основи в 
діяльності вчителя музичного мистецтва для виконання основних завдань національ-
но-патріотичного виховання. 

Виклад основного матеріалу.Як зазначено у «Концепції національного вихо-
вання», принципи гуманізації і демократизації мають бути провідними в роботі вчителя 
[8, 6]. Звичайно, на ефективність едукаційного процесу впливає багато зовнішніх і вну-
трішніх умов. Педагогічна діяльність, будучи складною та багатогранною, відкриває 
невичерпні можливості для багатьох педагогічних технологій. Відтак, найбільш акту-
альною, відповідною вимогам сучасного суспільства та системи освіти є особистіс-
но-орієнтована педагогічна технологія, або технологія співробітництва, яка єодним з 
найважливіших чинників гуманізації і демократизації школи базована на засадах гума-
нізму та творчого підходу до розвитку особистості. Сьогодні взаєморозуміння, взає-
моповага та творче співробітництво вчителя та учня, їх суб’єктно-суб’єктні відносини 
становлять нову педагогічну етику.

Постульована сучасними вченими-педагогами заміна авторитарного підходу вчи-
теля до спілкування з дітьми на підхід співробітництва чи не найбільш важливий на 
уроках, пов’язаних з вихованням духовності, національно-патріотичних почуттів, утво-
ренням гуманістичних цінностей тощо. 

Музично-естетичне виховання є найскладнішою ланкою загально виховного про-
цесу. З давніх-давен мислителі та художники помітили здатність музики впливати на 
моральні якості та риси характеру; на душевний стан та принципи поведінки людини. 
Зважаючи на недостатній життєвий та морально-естетичний досвід нашої молоді та 
величезну кількість неякісної музичної продукції у сучасному житті, важливо знайо-
мити учнів з кращими взірцями української національної культури [6].

Методика роботи вчителя музичного мистецтва, якавизначається формами, мето-
дами і прийомами впливу на учнів, передбаченими народною педагогікою і сучасним 
рівнем розвитку наукової педагогіки, повинна бути чітко продумана з прогнозуванням 
очікуваних результатів. Уроки музичного мистецтва необхідно будувати за допомогою 
інтеграції традиційних та сучасних засобів навчання, виважено й ретельно добираючи 
методи роботи, пам’ятаючи слова Я. Коменського: «…якщо навчання дається дитині 
важко, то в цьому винні методи, якими їх навчають» [7, 273].

Організовуючи постійну і активну участь учнів у реалізації народних традицій, 
звичаїв і обрядів, необхідно брати до уваги методи роботи, способи виконання певної 
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обрядовості та інших дій, які поширені в даному регіоні України. Допомогою можуть 
слугуватикниги з методики народознавчої роботи відомого народознавця В. Скуратів-
ського «Берегиня», «Посвіт» та інші.

Народознавчі підходи в роботі з учнями звільняють процес виховання від примусо-
вості, абстрактності, від заорганізованості і заформалізованості. При цьому в дію всту-
пають такі емоційно-естетичні фактори, які забезпечують відсутність психологічного 
тиску на дітей у навчально-виховному процесі. Вони часто не відчувають, що їх вихо-
вують старші (батьки, педагоги та інші), оскільки виховання відбувається здебільшого 
і контексті повсякденного життя, у формах і способах, притаманних народному буттю і 
максимально наближених до потреб, інтересів учнів.

Завдяки засобам народознавства вихованці дедалі глибше починають відчувати, що 
знання про рідний народ ‒ це пізнавання себе, свого родоводу, його культури, історії, 
і тим самим глибоко усвідомлюють нерозривну єдність із попередніми поколіннями, 
усім народом, його духовним світом. У процесі навчання учні, як правило, пережи-
вають високе емоційне піднесення, часто відчувають злет душевних сил, натхнення. 
Глибоко опанувавши народні творчі традиції, вони починають самі творчо ставитися до 
праці. Основний смисл і красу свого життя такі учні вбачають у забезпеченні повноти, 
глибини і цілісності культури рідного народу, у власному внеску в її розвиток. Так ство-
рюються сприятливі психолого-педагогічні умови для морального, духовного розвитку 
кожного учня.

Кожен педагог має широкі можливості для створення власної системи роботи, 
методичної концепції на основі народознавчих ідей і засобів. Без народознавчої основи 
наукові педагогічні і методичні теорії, системи і програми роботи втрачають зв’язок із 
культурно-історичною спадщиною народу і приречені, як правило, на невдачу. Тому 
актуальним є пошук комплексних заходів з метою дальшої розробки проблем націо-
нально-патріотичного виховання, створення реальних практичних умов для розвитку 
національних шкіл, національної системи виховання всіх народів, етнічних груп, які 
проживають на території нашої країни.

Щодо уроків музичного мистецтва, пропагуючи національно-патріотичний аспект 
змісту виховання, важливим є врахування вікового цензу, а саме властиві певному вікові 
прагнення до самоствердження.

Серед методів – в ході бесід та розповідей про музику практика коротких доповіді 
самих учнів. Художня розповідьвчителя буде цікавою в тому випадку, якщо він збагачує 
своє мовлення яскравими образними порівняннями, епітетами, метафорами; володіє 
прийомами педагогічної техніки, зокрема мімікою, жестикуляцією, емоційно виразною 
мовою; звертає увагу школярів на художні особливості надбань народної творчості, 
морально-естетичну основу людських взаємин, що в них відбито; вводить елементи 
інсценування.

Неабиякий виховний і розвивальний вплив справляють на дітей музичні бесіди. 
Вони становлять для них зацікавленість власне тому, що часто подана інформація є 
новою для них. Зрозуміло, що в процесі ознайомлення з народними обрядами неми-
нуче повторення деяких основних знань. Через те для активізації інтересу й уваги учнів 
доцільно використовувати емоційні контрасти, вводити в розповідь елемент діалогу. 
Музичні бесіди, побудовані на стародавніх народних звичаях, обрядах і піснях, допомо-
жуть учителю підготувати дітей до сприймання творів хорової, оперної і симфонічної 
музики. 
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Національне виховання, яке розглядається як багатопланове і різноаспектне, в якому 
сходяться майбутнє і минуле з погляду народних звичаїв, традицій, свят, має поєднува-
тись з вивченням національного музичного репертуару, що додасть учням специфічних 
знань (поглиблення стильових ознак національної музики, особливостей побудови і 
розвитку музичної думки в конкретних творах будь-якої музичної культури) і допоможе 
поглибити сприймання національної специфіки музики, вникнути в особливості компо-
зиторського стилю, створити діалог з композиторами різних епох і народів. Внутрішній 
зв’язок між різними видами мистецтва (порівняння мелодичної лінії української пісні 
з орнаментом національної вишиванки, виявлення загальних рис народної символіки), 
що надає яскраві музичні враження і залучає дітей до різних видів музичної діяльності, 
конструювання мелодій – характеристик героїв відповідно їх настрою і характеру наці-
ональної культури, надають відчуття цілісності своєї національної культури [11, 132].

Сьогодні стоїть важливе завдання виховувати у дітей постійну потребу у своєму 
культурному зростанні. Вона має бути того ж рівня значимості, що й потреба у праці. 
Якщо остання є мотиваційною основою готовності індивіда до інтенсивної трудової 
діяльності, то перша – також основою до активних форм дозвілля і зростання культур-
них потреб особистості. Виховне значення дозвілля пов’язане з його якістю, змістом, 
різноманітністю форм, функціями, мірою прилучення людини до дозвільної діяльності, 
станом роботи закладів культури. Там, де її зміст лишається бідним, а форми і методи – 
шаблонними, примітивними, виховне значення знижується.

Відомі три основні види форм виховання: масові, які містять в собі конкретні форми 
‒ тематичні вечори, лекції-концерти, екскурсії та культпоходи, радіо- та телепередачі, 
вечори-зустрічі з відомими фольклористами, виконавцями народних пісень та інше; 
групові ‒ гуртки, студії, секції, факультативи, клуби любителів народної творчості, 
об’єднання тощо; індивідуальні ‒ що включають самостійне виконання завдань кожним 
учнем під керівництвом учителя та контролем батьків, які допомагають безпосеред-
ньому вивченню фольклорно-пісенного матеріалу, поглибленню теоретичних знань, 
розширенню музичного світогляду та інтересу школярів.

Загальна класифікація таких методів дає можливість поділити їх на три групи: сло-
весні, наочні та практичні. 

До словесних методів музично-естетичного виховання на матеріалі народно-пісен-
ної творчості належать бесіди, дискусії, обговорення концертів та обмін враженнями 
про них, обговорення екскурсій, статей про пісенну творчість, письмових творів, кон-
трольних робіт, теле- та радіопередач тощо. 

До наочних методів школярів належить групове відвідування концертів, екскурсії 
до музеїв, знайомство з фольклористами, виконавцями народних пісень, перегляд тема-
тичних теле- та радіопередач, кінофільмів тощо.

Практичні методи музично-естетичного виховання на матеріалі народно-пісенної 
творчості включають пошукову роботу і збирання та записування народних патріотич-
них пісень, створення тематичних кутків, стендів, організацію конкурсів, вечорів-зу-
стрічі з ученими фольклористами та інше.

Доцільно використовувати ігрову методику для вивчення фольклорного матеріалу 
на уроках музичного мистецтва. У навчальних середовищах моделюється зміст об’єктів 
шляхом його конструювання самими учнями. Розробка навчально-ігрових середовищ 
на основі фольклору дозволить значно поліпшити зміст навчального процесу і приведе 
до зміни традиційних способів вивчення матеріалу. Поєднання емоційної привабли-
вості, яка притаманна грі з графічними, інформаційними та іншими можливостями 
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комп’ютера, несе в собі великий дидактичний потенціал, який може і повинен бути 
реалізований в шкільній практиці. 

Педагогічний зміст, закладений у народній творчості, і реальна можливість розв’я-
зання виховних завдань, які стоять перед школою, шляхом використання фольклору 
визначають необхідність вести роботу в позаурочний час у таких напрямках:

 організація безпосередньої художньої творчості у фольклорних формах, що 
можливо в рамках колективу художньої самодіяльності, створеного на базі класу 
(школи), який використовує в своїй роботі традиції фольклору (музично-пісенні, хоре-
ографічні, інструментальні та інші);

 орієнтація підростаючого покоління на освоєння цінностей народної худож-
ньої скарбниці в процесі широкого використання фольклору в позаурочній діяльності 
не тільки як репертуарного джерела, а й як засобу активізації учасників в організацій-
но-масових формах культ просвітньої роботи;

 здійснення педагогічного впливу на учнів за допомогою спілкування дітей і чле-
нів їхньої сім’ї під час занять у шкільних фольклорних колективах.

Засвоєння народних творчих традицій сприяє формуванню в учнів умінь, навичок 
реалізовувати свої задуми, створювати власні проекти, конструкції. Так формується 
творчий потенціал особистості.

Серед завданьпозакласної музично-виховної роботи виокремлюють наступні: закрі-
плення, збагачення й поглиблення музичних знань та вмінь, набутих у процесі нав-
чання, застосування їх у пізнавальній, виконавській та продуктивно-творчій діяльності; 
розширення музичного кругозору учнів та формування навичок самоосвіти та само-
виховання; розвиток естетичного смаку, формування інтересу до музичного та інших 
видів мистецтва; виявлення та розвиток музично-творчого по тенціалу дітей; д) органі-
зація дозвілля та розваг учнів на основі музики.

Висновки. Сьогодні, в складну епоху розвитку української держави, плекання і 
примноження духовних цінностей є першочерговістю педагогічної освіти. Потреба у 
високоосвічених особистостях, національно стійких та патріотично налаштованих є 
очевидною, адже завдяки цьому можливий подальший перспективний європейський 
розвиток країни.

Національно-патріотичне виховання на народознавчій основі є запорукою резуль-
тативності мети основних завдань сучасної музичної педагогіки. Підтримка державою 
сучасного педагога значно б сприяла вдосконаленню якості навчання, а відтак розвитку 
інтелектуального, професійного потенціалу суспільства, який євирішальним фактором 
інноваційного розвитку країни.
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У статті автор розглядає специфіку роботи над формуванням ритмічної організації у класі 
скрипки. Здійснено теоретичне дослідження проблеми розвитку музично-ритмічного виховання 
дітей на початковому етапі навчання. Автор наголошує що первісний розвиток почуття ритму 
має йти в безпосередньому зв’язку з формуванням виконавських навичок. Визначені природні пере-
думови для виховання і розвитку музично-ритмічного почуття. Визначено, що ритмічний досвід 
музики завжди супроводжується однією або іншими руховими реакціями та у своїй основі носить 
руховий і емоційний характер. Проаналізовано способи та методи розвитку почуття ритму у 
скрипалей початківців. 
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In this article the author examines the specifi city of work on the formation of rhythmic organization in 
the class of violin. A theoretical study of the problem of the development of musical-rhythmic upbringing 
of children at the initial stage of study has been carried out. The author emphasizes that the initial 
development of the sense of rhythm should go in direct connection with the formation of performing 
skills. The natural prerequisites for the upbringing and development of musical-rhythmic feeling are 
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НАЧИНАЮЩЕГО СКРИПАЧА

В статье автор рассматривает специфику работы над формированием ритмической 
организации в классе скрипки. Осуществлено теоретическое исследование проблемы развития 
музыкально-ритмического воспитания детей на начальном этапе обучения. Автор подчерки-
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вает, что первоначальное развитие чувства ритма должен идти в непосредственной связи с 
формированием исполнительских навыков. Определены природные предпосылки для воспитания и 
развития музыкально-ритмического чувства. Определено, что ритмический опыт музыки всегда 
сопровождается двигательными реакциями и в своей основе носит двигательный и эмоциональ-
ный характер. Проанализированы способы и методы развития чувства ритма у начинающих 
скрипачей.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, художественно-эстетическое воспитание, разви-
тие музыкальных способностей, музыкально-ритмическое чувство.

Лит. 5.

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті підкреслюється, що головна мета української системи освіти – створити умови 
для розвитку та самореалізації кожної особистості, здатної навчатися впродовж життя, 
створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

Серед актуальних проблем сьогодення особливої уваги заслуговує питання 
зростання ролі художньо-естетичного виховання та розвитку здібностей дітей. Музич-
ному вихованню відводиться особлива роль, адже воно є одним із засобів формування 
особистості дитини з самого раннього віку, у процесі якого відбувається її становлення 
як особистості, формування свідомості, здатності до розуміння музичного мистецтва.

Аналіз досліджень свідчить, що розвиток почуття ритму є однією з найбільш важ-
ливих і складних проблем в педагогіці. В останні роки і десятиліття ця проблема була 
предметом уваги багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів музично-педагогічних 
праць, зокрема А. Артоболевської [1], Э. Жак-Далькроза [2], К. Орфа, М. Монтессорі, 
К. Мостраса [5], Б. Теплова, Л. Баренбойма, Н. Ветлугіної, Л. С. Виготського та ін.

Мета статті – розкрити особливості і специфіку формування та розвитку ритмічної 
організації в процесі музичного виховання дітей.

Виклад основного матеріалу. Формування почуття ритму у дитини – одна з най-
більш важливих завдань музичної педагогіки та в той же час, як загальновизнано – одна 
з найбільш складних. Проблемі музичного ритму присвячено безліч робіт музикознавців. 
Наукові дослідження підкреслюють важливе місце почуття ритму в структурі музикаль-
ності та його вплив на розвиток інших музичних здібностей. Найбільш повно це питання 
розглянуто з точки зору педагогіки і психології, але не можна забувати, що з самого 
народження людини почуття ритму тісно пов’язане з його тілесними відчуттями. У визна-
ченнях науковців [4; 5] та за Б. В. Асафьєвим можна констатувати, що ритм – це те, що дає 
рух (життя) музиці, ритм легко відчути, але важко усвідомити і визначити.

Основи для майбутнього загально-музичного та процесу професійно-музичного роз-
витку дітей закладаються в перші роки навчання. Це особливий період, коли створюється 
творчий фундамент, на базі якого формується ставлення до музики як до мистецтва. 

Здібностей, які не розвиваються, в природі не існує і існувати не може, отже, почуття 
музичного ритму розвивається. Інше питання, в якій мірі воно може довільно вихову-
ватися, які в даному випадку межі ефективності практичної дієвості відповідного педа-
гогічного втручання. Виховання любові до музики, розвиток почуття ритму, ладового 
слуху та музичного мислення, формування виконавчих умінь та навичок, засвоєння 
елементів нотної грамоти – все це переплітається один з одним в роботі з початківцями.

Швейцарський педагог Е. Жак-Далькроз, який вивчав проблему ритмічного вихо-
вання, підкреслював, що для її ясного розуміння необхідно вивчати і фізіологію. Згідно 
з його теорією, музичний ритм повинен бути не пояснений та засвоєний, а «тілесно 
пережитий», запроваджений в русі. Призначення своєї системи Далькроз сформулював 
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так: «Мета ритміки – підвести її послідовників до того, щоб вони могли сказати до 
кінця своїх занять не стільки «я знаю», скільки «я відчуваю», і перш за все створювати 
в них непереборне бажання самовиразитися, що можна робити після розвитку їх емо-
ційних здібностей і їх творчої уяви» [2].

Почуття музичного ритму, як не раз зазначалося психологами, має в своїй основі 
моторну і емоційну природу. Спеціальними дослідженнями доведено, що ритмічне 
переживання музики завжди супроводжується тими чи іншими руховими реакціями. 
Іншими словами, музично-ритмічне переживання людини так чи інакше опосередкову-
ється її м’язовим почуттям.

Почуття ритму має рухову природу: його природний безпосередній прояв йде не від 
розуму, а від рефлекторної м’язової реакції на яскраве музичне враження. Чим яскравіше 
музичне враження тим сильніші неусвідомлені м’язові скорочення («машинальні» рухи). 

За словами А. Артоболевської, ритму не тільки вчать, скільки їм «заражають». 
Головні помічники у вивченні ритму – слух та музична пам’ять, фізичне відчуття руху. 
Відомості з області ритму повинні перейти в свідомість дитини нерозривно з почуттям 
часу, адже «музика – мистецтво, що протікає в часі» [1].

Особливий інтерес представляє наукова робота Б. Теплова «Психологія музичних 
здібностей». На підставі досліджень музичних здібностей дітей, автор робить деякі 
висновки по класифікації музичних здібностей, уточнює характер музичної діяльності, 
що дозволяє розвивати природні задатки дитини. Перш за все він показує спів, в про-
цесі якого розвиваються здібності до звуковисотного розрізнення і відтворення. Потім 
ритмічні рухи, тому що в «ранньому віці музично-ритмічне почуття проявляється в 
тому, що слухання музики абсолютно безпосередньо супроводжується тими чи іншими 
руховими реакціями, які більш-менш точно передають ритм музики» [3].

Щоб захопити, «заразити» ритмом, педагогові необхідно застосувати вражаючі 
музичні образи (програмну ритмічно загострену музику), яскраві наочні посібники 
(малюнки-ілюстрації), а також словесні аналогії (підтекстовки, приказки, віршики, 
промовки, лічилки і т.п.). Уміле оперування цими трьома складовими – музика, малю-
нок, слово – змушує дитину пережити ритм і викликає бажання відтворити його всіма 
доступними способами: кроками, погойдуваннями, ударами, відстукуваннями. Таким 
чином основою виховання ритму дітей є рух під таку музику, яка викликає емоційний 
відгук у дитини та будить її уяву.

Як відомо, людина осягає, усвідомлює зміст музики в різних видах музичної діяль-
ності, починаючи зі слухання її. Але особливо інтенсивно, поглиблено вона проникає в 
сенс музичної мови в процесі власного виконання, стимулюючого найактивніші, заго-
стрені форми музичного переживання. Саме в ході виконавської діяльності перед музи-
кантом розкриваються ті нюанси творчої думки композитора, які в іншій ситуації могли 
б залишитися і нерозкритими.

Художньо-змістовне виконання музики створює природні передумови для вихо-
вання і розвитку музично-ритмічного почуття, що розуміється як здатність активно 
переживати (відображати в русі) музику і внаслідок цього тонко відчувати емоційну 
виразність тимчасового ходу музичного руху.

І все ж починати роботу з дітьми слід з виховання «почуття тимчасової упорядкова-
ності», без чого неможливо ні осмислене виконання, ні формування виконавчих навичок.

Велику роль в музично-ритмічному вихованні грає вироблення в дитини відчуття 
ритмічного стилю музики, розуміння специфічних рис і особливостей цього стилю. 
Для кожної епохи, історичного періоду характерний певний музичний ритм; будь-яка 
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сильна композиторська індивідуальність своєрідна і неповторна, зокрема, і в тому, що 
стосується організації звукових концепцій у часі (тобто метроритму). Іншими словами, 
кожен стиль характеризується своїми особливостями ритміки, зумовленими змістом 
музики і залежними від характеру відтворюваних вольових процесів, а також від ролі, 
яку вони відіграють у складному комплексі відображуваних технічних явищ. 

З точки зору завдань музичної педагогіки розглянуте питання переломлюється так: 
чим більше різних ритмічних стилів пізнано, засвоєно, естетично пережито дитиною, 
тим більше з’являється підстав говорити про закінченість «енциклопедичності» його 
музично-ритмічного виховання.

У чому виражається почуття ритму? Ряд авторитетних дослідників, в тому числі і 
автори найостанніших досліджень в даній області, вказують на три головних структур-
них елемента, що утворюють почуття ритму – темп, акцент, співвідношення тривало-
стей у часі. Отже, сприйняття і відтворення темпу, акценту і тимчасових співвідношень 
тривалостей об’єднуються в первинну музичну здатність.

На шляху до усвідомлення і прояву ритмічного початку у музиканта-скрипаля 
лежить багато технічних перешкод, і тільки поступове, послідовне подолання ритміч-
них труднощів дозволить з часом виявити наявність ритму в його виконанні.

Розглянемо два найбільш популярних інструмента розвитку почуття ритму. Пер-
ший – це арифметичний рахунок. Потрібно розмежувати дві функції, які він може вико-
нувати:

1) використовувати рахунок, як арифметичну схему, на підставі якої вибудовується 
виконання. Тут учень бачить своє завдання в тому, щоб виконати звуки на певний раху-
нок (одна нота на раз, дві ноти на два і т.д.). Такий рахунок можна назвати арифметич-
ним рахунком і він безсумнівно шкідливий, оскільки привчає будувати музичний рух 
не на основі почуття ритму, а на основі арифметичного рахунку. Музикант зі слабким 
почуттям ритму, навчившись грати з арифметичним рахунком, потрапляє в ситуацію, 
коли він може грати без використання почуття ритму. Це дуже вигідно для педагога 
оскільки дає швидкі результати (учень починає грати вірно ритмічно), але на жаль 
сприяє погіршенню почуття ритму.

2) розшифровка нотного запису. Такий арифметичний рахунок використовується і 
професійними музикантами, оскільки надає велику допомогу, особливо при зчитуванні 
складних ритмічних малюнків. Але потрібно розуміти, що почуття ритму в даному 
випадку грає тільки опосередковану роль і повністю активується тільки при виконанні. 
Другий спосіб розвитку почуття ритму – це метроном. Але і в роботі з метрономом також 
є деякі складності. Метроном розподіляє час на рівні проміжки. У музиці дуже часто має 
місце таке виконання при якому дві восьмі не рівні чверті, чверті не рівні восьмим і т.д. 
Мікро-прискорення і мікро-заповільнення, а також інші невеликі відхилення від ритму і 
метра, що стосуються музики, називаються агогікою. Її, зрозуміло, потрібно відрізняти 
від звичайної неритмічної гри, яка відбувається за найбільш банальних причин (нетрено-
вані пальці «западають» на грифі і т.п.). Розподіл часу метрономом до найменших часток 
секунди елімінує музичний ритм і такі прийоми як ritenuto, diminuendo і т.д. Тому вико-
ристовувати метроном потрібно вдумливо, застосовуючи різні способи занять.

Для досягнення позитивного і стійкого результату слід звернутися до найбільш пра-
вильного і випробуваного методу, який не втратив свого виховного значення і в наш 
час – до методу засвоєння початкової елементарної ритмічною дисципліни до початку 
навчання на скрипці шляхом сольфеджування з обов’язковим вираховуванням тривало-
сті нот та їх угруповань. Потім цей же метод застосовується на досліджуваному матері-



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Êîðíþõiíà À. Ìóçè÷íî-ðèòìi÷íå âèõîâàííÿ ÿê âàæëèâà ÷àñòèíà...

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

алу на скрипці. Засвоєний таким чином ритм допомагає організувати і зібрати воєдино 
різнорідні завдання, які супроводжують нотний текст та його відтворення.

У початковому навчанні слід уникати зайвих нагромаджень технічних труднощів 
для учня, щоб дати йому можливість у більшій мірі зосередити свою увагу на особли-
востях ритму, після чого вже стає можливим розширення меж наступних завдань. Так, 
елементарний метр і найпростіші варіанти його можуть бути засвоєні спочатку на від-
критих струнах, а потім на мелодійному уривку [5].

Вже з перших кроків у початківця-музиканта необхідно виробити відчуття рівно-
мірного руху як великих частин тіла (корпуса, рук), так і рухів кисті і пальців. Ці ігрові 
прийоми та навички стануть основою більш складних ритмічних уявлень. Рівномірна 
метрична пульсація стає основою, що є умовою стійкості темпу і ритмічного руху. 
Важливим питанням подальшого розвитку почуття ритму є формування вміння грати 
стійко, але в той же час з ритмічної свободою. 

Первісний розвиток почуття ритму має йти в безпосередньому зв’язку з форму-
ванням виконавських навичок. Учень повинен придбати якісні навички гри з опорою, 
навчитися точно ставити та знімати пальці з грифу. Робота над артикуляцією є одним 
із завдань зміцнення почуття ритму. Кожен тип артикуляції не тільки вимагає відпо-
відного темпу, а й обґрунтовує його. У будь-якому випадку необхідно забезпечувати 
метричну рівність однаковим штрихом.

Висновки. Отже, роботі над відчуттям ритму початкового етапу навчання відво-
диться значна роль. У ранньому віці музично-ритмічне відчуття проявляється в тому, 
що слухання музики абсолютно безпосередньо супроводжується тими чи іншими рухо-
вими реакціями, які більш-менш точно передають ритмічну пульсацію музики. Вона 
лежить в основі всіх тих проявів музикальності, які пов’язані зі сприйняттям і від-
творенням тимчасового процесу музичного руху і дає можливість вдосконалювати не 
тільки рухові рефлекси, а і розвивати духовний світ особистості.
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В статье поднимается вопрос целесообразности коллективного инструментального музи-
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Постановка проблеми. Питання колективного музикування як невід’ємної скла-
дової фахової підготовки музиканта-педагога у сьогоднішній практиці набула значної 
актуальності. Досвід ансамблео-оркестрового виконавства є беззаперечно необхід-
ним для будь-якого інструменталіста. Поширення камерно-ансамблевої форми гри у 
концертній практиці служить причиною посиленої уваги до культивування дисциплін 
цієї групи у європейській музичній освіті. Звернення до колективно-інструментальної 
форми виховання особистості педагога у музично-освітніх установах різних рівнів 
України постає на грунті усвідомленої необхідності, продиктованої виконавською і 
педагогічною діяльністю індивідуума. 

Аналіз досліджень. Окреслена проблематика стала предметом дослідження низки 
науковців, серед яких Д. Благой [1], Л. Колесов [4], С. Мамбетов [5], Л. Повзун [7], 
О. Якубов [8]. Фендаментальними працями окресленого феномену виступають: дис-
ертаційне дослідження Т. Пляченко «Педагогічні засади підготовки майбутнього вчи-
теля музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами» [6]; 
навчально-методичні посібники В. Федоришина «Методичне забезпечення процесу 
формування виконавської майстерності вчителів музики» [8] та А. Душного «Методика 
активізації творчої діяльності студентів педагогічних університетів у процесі музич-
но-інструментальної підготовки» [3].

Мета статті – довести значення колективного музикування та його впливу на фор-
мування творчої особистості студента-інструменталіста в системі музично-педагогіч-
ної освіти.

Виклад основного матеріалу. Творча активність майбутнього вчителя музичного 
мистецтва, й зокрема музиканта-інструменталіста в цілому, виявляється у винахідливо-
сті, оригінальності, не стереотипності, творчій уяві, асоціативному сприйнятті, інтуїції 
тощо. Доведено, що творча активність у процесі занять музикою виявляється в само-
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стійній музично-пізнавальній діяльності. Змістовний аспект творчої діяльності поєднує 
в собі інтереси та потреби, спрямованість і схильність, рівень розвитку інтелектуаль-
них, емоційних, вольових якостей і дії, що обумовлюють результативність різних видів 
діяльності студентів.

У системі вищої музично-педагогічної освіти сьогодення практикуються найріз-
номанітніші форми ансамблевого музикування, серед яких провідне місце належить 
хоровим колективам та різновидам оркестрів (камерні, симфонічні, оркестри народ-
них інструментів), поряд з ними все істотною стає чисельність та кількість різновидів 
малих, камерно-інструментальних ансамблевих складів, серед яких однорідні (ансамблі 
баяністів, домристів, балалаєчників, гітаристів, унісони скрипалів, ансамблі та капели 
бандуристів), одновидові (класичні ансамблі духових, струнні квартети, вокальні 
ансамблі), та мішані (троїсті музики, естрадно-джазові колективи, мішані камерні 
ансамблі академічних та народних інструментів тощо). 

В останньому випадку дуже важливими компонентами розвитку і збагачення вико-
навського рівня, його індивідуалізації, осмисленості і глибини є навички самовдоско-
налення. Сюди належать уміння відтворення реального звучання твору внутрішнім 
слухом (форма роботи, що психологічно та емоційно зумовлює особливу інтенсивність 
творчого процесу), здійснення порівняльного аналізу інтерпретацій інших виконавців 
(що сприяє виробленню аналітичного апарату, здатності якісної та професійної кла-
сифікації художніх засобів, їх відбору), розробка моделі власного трактування твору. 
Поряд з цим, невід’ємними складовими виконавської діяльності є розвиток і трену-
вання музикальності й артистизму та сценічної витримки. Активне спілкування в про-
цесі ансамблевої діяльності сприяє розвитку навичок ефективної взаємодії з людьми, 
полегшує міжособистісні контакти і поза музично-виконавською діяльністю, сприяє 
самовираженню і самореалізації особистості [5, 129]

Творчий розвиток студентів педагогічних університетів засобами колективного 
інструментального музикування є доцільним і продуктивним за умов тісної взаємодії 
учасників колективу та керівника, координації творчої інтенції усіх виконавців, спря-
мованості на формування засад і ріст професіоналізму студентів як виконавців так і 
педагогів, якщо він буде зорієнтованим на досягнення гнучкої рівноваги у розвитку 
особистісного творчого самовияву та мети виходячи з потреб ансамблевого виконав-
ства, вияву технічного і художнього, раціонального і емоційного, методично-виваже-
ного та творчого начал. Технічно грамотне ансамблеве виконання передбачає в першу 
чергу: синхронізацію звучання всіх партій (єдність темпу, ритму) врівноваженість в 
силі звучання всіх партій (єдність динаміки) узгодженість штрихів всіх партій (єдність 
прийомів, фразування) [5, 130].

Саме колективна форма гри розвиває творче «Я» особистості індивідуума студента, 
спонукає його до праці в колективі, де один за одного відповідає і від їхньої спільної 
праці залежить загальний результат. Що до творчості як процесу то тут слушно наголо-
сити, поштовхом для активного протікання творчого процесу може стати стимулювання 
так званої художньо-образної пам’яті, сутність якої полягає у фіксації і збереженні 
раніше сприйнятих мистецьких об’єктів [2].

Важливим компонентом постає робота над художнім образом в ансамблі, який в 
цілому сприяє формуванню як виконавської надійності так сценічної впевненості, вихо-
вує почуття артистизму. При спільній інтерпретації музичного твору цінним моментом 
виступає єдине розуміння учасниками образно-емоційної побудови музичного полотна 
та єдине відчуття темпоритму. Тому в координації єдиного темпоритму ансамблевого 
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виконання постійний слуховий контакт між учасниками доповнюється зоровим, який 
необхідний при одночасному вступі інструментів, при знятті фермат, закінченні зву-
чання. Мімікою, чи ледь помітним рухом голови або руки керівництво в колективі під-
хоплює найбільш ініціативний учасник, але в залежності тої чи іншої партії таким спо-
движником може бути кожен.

Жестикуляція є підкріплюючими, а іноді і замінюючими мову виразними рухами 
рук, тіла, що активно застосовують виконавці в процесі ансамблевого музикування. Ці 
рухи, як і міміка, спрямовані на спілкування і носять характер інтуїтивних, спонтанних 
дій і широко використовуються поряд з іншими виражальними засобами. Жестикуляція, 
що є провідним чинником керування ансамблевим виконанням, в остаточному варіанті 
сформувалася до початку ХІХ століття у спеціальність «диригування», в ансамблевих 
жанрах використовується як засіб пластичного вираження образних, логічних та емо-
ційних уявлень, що розгортаються паралельно з музичною мовою. Виконавець-ансамб-
ліст – це завжди актор, його інструментально-професійні рухи керуються специфікою 
звуковидобування, художнім змістом та тонусом виконуваного твору [7, 37].

В процесі розкриття художнього образу, окрема увага приділяється роботі над штри-
ховою палітрою, звуковидобуванням, динамічною шкалою. Особлива увага повинна бути 
зосереджена на спільному (колективному) прочитанню нотного тексту з листа, що сприяє 
активізації уваги студентів, розвитку їх творчого мислення і виступає дієвою формую 
нового репертуару. Тому, нерозривність змісту та форми процесу роботи приводить до 
того, що художні і технічний бік роботи пронизують усі етапи розучування твору – при 
загальному ознайомленні, детальному розгляді і кінцевому відпрацюванні [4].

Д. Благой, розглядаючи тенденції в розвитку ансамблевого виконавства, зазначає, що 
мистецтво ансамблю в своїй суті базується на засадах рівноправності, своєрідною «полі-
фонії» в прояві і реалізації творчих намірів всіх виконавців [1, 17]. На його думку, специ-
фіка формування ансамблевої майстерності подвійно впливає на розвиток професійних 
якостей музиканта: з одного боку, розширює можливості художнього впливу (різноманіт-
ність тембрів, джерел виразності, рівноправності виявлення творчої волі кількох музикан-
тів), а з іншого – звужує, що пояснюється загальною адаптацією ансамблістів (скутість 
окремої особистості в рамках спільної гри). Найважливішою вимогою до ансамблісти 
є, вміння слухати партнерів як при виконанні теми з супроводом, так і при загальному 
звучанні ансамблю. Свобода музичного вираження не повинна соромитися ансамблевим 
типом виконавства, оскільки спільне музикування повністю зберігає внутрішню безмеж-
ність такої свободи, хоча і в меншій кількості, ніж при сольному виступі [1, 21].

Творчу активність студентів інститутів мистецтв (музичного мистецтва або куль-
тури і мистецтв) педагогічної ланки в процесі колективного музикування слід аргумен-
тувати як інтегровану якість особистості, що виражається в її спроможності самореалі-
зації у якості учасника виконавського ансамблю, чи керівника виконавського колективу 
в умовах підготовки до сценічного публічного виступу та подальшої творчої та педаго-
гічної діяльності (за О. Якубовом).

Відтак, А. Душний, автор концепції творчої діяльності студентів педагогічних уні-
верситетів у процесі музично-інструментальної підготовки пропонує три основних ста-
дії творчої активізації які безпосередньо мають відношення і до колективної форми 
музикування:

1. Початкова фаза – спонукання учнів до художнього процесу. Це спрощена форма 
«наслідування», яка містить певні творчі підходи. Власне творчість відбувається як про-
цес відтворення, наслідування, на основі вивчення мистецьких засад лабораторії митця.
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2. Наступний етап має на меті «зумовлену творчість», тобто таку, що викликана 
конкретним завданням (створити варіації, інструктивну п’єсу тощо).

3. Вершиною навчального комплексу є залучення учнів до «вільної», нічим не 
обмеженої творчої діяльності, де відбувається повне розкріпачення їх творчої енергії 
[3, 70].

Цікавими, та власне затребуваними постають ключові компоненти художньо-твор-
чих умінь у колективному музикуванні окреслені у дослідженнях О. Якубова:

- чітке визначення функцій виконавської партії (акомпанемент, паритетний 
ансамблевий інструмент, соло);

- знання, усвідомлення та володіння прийомами, штрихами, засобами звуковидо-
бування;

- вивчення і врахування специфіки виконанні інших учасників ансамблю (уміння 
мистецького спілкування);

- знання форми твору, закономірностей його будови, орієнтації у музичному мате-
ріалі;

- розвиток тембро-гармонічного слуху;
- формування навичок імпровізації, інтерпретації, творення музики;
- готовність до самостійної діяльності у якості керівника виконавського музич-

ного колективу та педагогічної діяльності [9, 73].
У дослідженні В. Федоришина ми виявили ще одну невід’ємне роль колективного 

музикування в становленні музиканта-педагога «… його емоційний досвід, інтелекту-
альний, моральний і естетичний потенціал, широкий світогляд … значення духовності 
як пріоритету особистості митця яка проявляється у його майстерності … Саме процес 
формування виконавської майстерності тісно пов’язаний з оволодінням професіоналіз-
мом і духовно-творчим розвитком особистості» [8, 24].

Висновки. Отже, визначивши роль колективного музикування у становленні вчи-
теля музичного мистецтва ми зазначаємо, розмаїття колективних форм ансамблево-ор-
кестрової гри сприяє становленню всесторонньо розвиненій особистості музиканта-пе-
дагога, формує відчуття виконавської впевненості, творчої фантазії, образного мис-
лення, відчуття партнерства, тощо. Саме окреслені основи формування творчої особи-
стості студента-інструменталіста постають пріоритетними у визначенні необхідності 
колективного музикування у системі мистецької освіти сьогодення.

Все це служить переконливим свідченням актуальності даного напрямку виконав-
ства, а отже і фахової освіти у ансамблевій сфері. Розгляд та узагальнення існуючих 
напрацювань у галузі розвитку творчого потенціалу музиканта-педагога засобами 
інструментального ансамблевого музикування постає важливою, актуальною і перспек-
тивною сферою дослідження. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЙ М. ОБЕРЮХТІНА У ФОРМУВАННІ 
ПРОФЕСІЙНОГО БАЯННОГО МИСТЕЦТВА ДРОГОБИЧЧИНИ

У статті розкривається один із ключових елементів засновника Львівської баянної школи 
М. Оберюхтіна – професіоналізація мистецького життя регіону у сфері формування баянно-а-
кордеонного мистецтва учнями та послідовниками. Однією із провідних інституцій виступає 
Дрогобич, у якому домінують пріоритети музикування на баяні-акордеоні в музичному коледжі 
імені Василя Барвінського та Інституті музичного мистецтва педагогічного університету імені 
Івана Франка. 

З концентровано увагу на окремих постатях регіону Ернесту Мантулєву, Роману Пукасу, 
Сергію Максимову, Валерію Шафеті, Андрію Душному, Василю Гамарі які крізь призму Львів-
ської школи популяризують мистецтво гри на баяні-акордеоні і масштабному колективному 
музикуванні в Україні та зарубіжжі, здійснюють вагому виконавську, навчально-виховну, нау-
ково-методичну й мистецько-організаційну діяльність в контексті національної музичної куль-
тури.

Ключові слова: Львівська школа, баян-акордеон, творчість, персоналії, колективи, музичний 
коледж імені Василя Барвінського, кафедра народних інструментів Дрогобицького педагогічного 
університету імені Івана Франка.
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DEVELOPMENT OF M. OBERIUKHTIN’S CREATIVE CONCEPTIONS IN 
FORMATION OF PROFESSIONAL ACCORDION ART IN THE DROHOBYCH LAND

The article reveals one of the key performing elements of M. Oberiukhtin, the founder of 
Lviv Accordion School, as well as the regional professionalization of artistic life of the sphere of 
formation of bayan-accordion art skills of his pupils and followers. Drohobych Vasyl’ Barvinskyi 
Musical College and Ivan Franko State Pedagogical University’s Institute of Musical Art wherein 
the priorities of accordion playing are dominant, are exemplifi ed as the leading institutions in the 
fi eld under consideration. 

Due attention is focussed on the prominent fi gures of Ernest Mantuliev, Roman Pukas, Serhiy 
Maksymov, Valeriy Shafeta, Andriy Dushnyi, and Vasyl’Hamar, who popularize the art of accordion 
playing by the principles of the Lviv school, contribute to a collective accordion musical performance 
within and without Ukraine, and fulfi ll signifi cant performance, educational and scientifi c-methodical 
work in the context of Ukrainian national musical culture.

Key words: Lviv school, bayan-accordion, creativity, personality, collectives, Vasyl’ Barvinskyi 
Musical College, Chair of Folk Musical Instruments of Ivan Franko State Pedagogical University.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ М. ОБЕРЮХТИНА В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАЯННОГО ИСКУССТВА 

ДРОГОБЫЧА

В статье раскрывается один из ключевых элементов основателя Львовской баянной школы 
М. Оберюхтина – профессионализация творческой жизни региона в сфере формирования баян-
но-аккордеонного искусства учениками и последователями. Одной из ведущих институций 
выступает Дрогобыч, в котором доминируют приоритеты музицирования на баяне-аккордеоне в 
музыкальном колледже имени Василия Барвинского и Институте музыкального искусства педа-
гогического университета имени Ивана Франко.

С концентрированно внимание на отдельных фигурах региона Эрнесту Мантулеву, Роману 
Пукасу, Сергею Максимову, Валерию Шафете, Андрей Душному, Василию Гамару, которые сквозь 
призму Львовской школы популяризируют искусство игры на баяне-аккордеоне и масштабном 
коллективном музицировании в Украине и зарубежом, осуществляют весомую исполнительскую, 
учебно-воспитательную, научно-методическую и художественно-организационную деятельно-
сть в контексте национальной музыкальной культуры.

Ключевые слова: Львовская школа, баян-аккордеон, творчество, персоналии, коллективы, 
музыкальный колледж имени Василия Барвинского, кафедра народных инструментов Дрогобычс-
кого педагогического университета имени Ивана Франко.

Лит. 16.

Постановка проблеми. Формування традицій Львівської баянної школи у сфері вико-
навства, педагогіки та творчості має порівняно недавню історію та невелику дослідницьку 
статистику. Проте її становлення позначене стрімкістю та помітною результативністю, що 
зробило регіональну школу Львова вагомою складовою української академічної школи 
народно-інструментального мистецтва. Підвалини її гнучкої педагогічної концепції започат-
ковані корифеями: М. Оберюхтіним та його послідовниками – А. Онуфрієнком та Е. Ман-
тулєвим. Цими музичними діячами закладено та створено передумови розбудови багато-
рівневої мережі фахового викладання гри на баяні у музичних навчальних закладах регіону. 

Аналіз досліджень. Теоретичною базою дослідження є роботи українських музи-
кознавців, пов’язані з питаннями вітчизняного баянного мистецтва, які охоплюють зна-
чне коло методичних, історичних, виконавських проблем, серед них:

- узагальнюючі праці з історії української школи народно-інструментального мис-
тецтва (М. Давидова [1], Є. Іванова, А. Сташевського, А. Семешка);

- праці історичного спрямування та довідниково-енциклопедичні видання 
(М. Імханицького, довідники А. Басурманова, А. Семешка [11], А. Душного та Б. Пица 
[4; 10], словник І. Лисенка);

- матеріали конференцій («Львівська баянна школа та її видатні представники» [6; 
7]; «Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини»; 
«Творчість композиторів України для народних інструментів»; «Народно-інструмен-
тальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть»);

- дослідження окремих мистецьких явищ та розкриття персоналій-представників 
осередку баянного мистецтва Львівщини й зокрема Дрогобиччини представлені у роз-
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відках (А. Батршина, В. Балика, В. Власова [6, 20–26], В. Голубничого, А. Душного [3; 
7, 124–140], М. Імханицького [5], С. Карася, Д. Кужелєва [6, 67–75; 7, 5–10], Е. Ман-
тулєва, М. Михаця [7, 37–45; 8; 9] М. Оберюхтіна [7, 46–64], А. Онуфрієнка, Я. Олек-
сіва, Б. Пица [6, 88–107; 7, 116–132], Л. Посікіри [6, 76–85], М. Римаренка [7, 11–15], 
А. Славича, І. Фрайта [6, 117–123], Ю. Чумака [6, 124–132], А. Шамігова, В. Шафети 
[12; 13; 14; 15], О. Якубова, В. Янчака [6, 139–143], О. Яцківа [177] та ін.).

Мета статті – розкрити становлення та розвиток баянно-акордеонного мистецтва 
Дрогобиччини в контексті Львівської баянної школи на основі випускників та послідов-
ників її фундатора Михайла Дмитровича Оберюхтіна.

Виклад основного матеріалу. Михайло Оберюхтін – баяніст-віртуоз і талановитий 
педагог консерваторії та середньої спеціальної музичної школи-інтернат ім. С. Кру-
шельницької у Львові, наставник потужного грона виконавців, диригентів, діячів 
музичної науки і педагогіки, автор методичних праць, що узагальнюють досвід педа-
гогіки, звукоутворення, артикуляції, фразування та інтерпретації. Його фаховий підхід 
у баянному виконавстві та педагогіці зумовили сприйняття цього інструменту не як 
засобу ідеологічного тиску, уособлення накинутої ззовні, невластивої локальній тради-
ції, панівної системи цінностей, а як органічної складової народно-академічної куль-
тури, від якої веде відлік Львівська регіональна інструментальна школа. 

Концепцію аспект представляє засвоєння глибоко самобутніх освітньо-фахових, 
педагогічних, виконавських традицій провідних фахово-освітніх осередків регіону 
на які проектуються здобутки і напрацювання їх яскравих представників, засновни-
ків авторських шкіл: М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка, Е. Мантулєва, та безпосередніх 
спадкоємців і продовжувачів цілісного комплексу багатовекторної творчої діяльності – 
С. Карася, А. Душного, Ю. Чумака, Я. Олексіва, що стимулюють поступ і збагачення 
традиції. Серед таких регіональних центрів популяризації традицій школи виступає 
Дрогобич – «Мекка народно-інструментального (баянно-акордеонного – курсив Р. К.) 
мистецтва України ХХІ століття» (за М. Давидовим).

Важливою складовою Львівської баянної школи є фахові навчальні заклади Дрого-
биччини. У їх діяльності, поряд з викладацькою функцією, конкурсними успіхами вихо-
ванців та педагогіко-методичним напрацюваннями, особливе місце належить ансамблям 
та оркестрам за участі баянів-акордеонів, які відіграють виняткову роль в мистецькому 
житті краю, представляють здобутки Львівської баянної школи у численних регіонах 
України та на зарубіжних концертних естрадах. Функції навчальних виконавських колек-
тивів спрямовані на відпрацювання професійних навичок ансамблювання, охоплення 
обширного різностильового репертуару та його інтерпретації в умовах колективного 
музикування. Однак, як показує практика, діяльність таких колективів виходить далеко за 
межі фахово-методичних потреб, особливо на рівні музичного життя регіонів. Тут подібні 
творчі формації стають не лише основним мірилом, але й носієм музичного професіона-
лізму, засобом забезпечення суспільних запитів, полем для широкої виконавської і творчої 
діяльності, нерідко у поєднанні зі сміливим експериментуванням. З цього погляду ціка-
вим завданням є аналіз діяльності Дрогобицьких колективів з баянами та акордеонами у 
їх складі (від музичної школи до ВНЗ) на Львівщині, оскільки вони мають тривалу істо-
рію, відрізняються значною різноманітністю форм і складів, широтою сфер реалізації.

Тісну спадкоємність традицій Львівської баянної школи демонструють провідні 
фахівці Дрогобицького музичного училища (сьогодні – коледжу) ім. В. Барвінського. 
Засновник відділу народних інструментів, випускник Харківської консерваторії А. Бакаєв 
започаткував оркестр народних інструментів (у 1958–1960 рр. його очолив А. Вояджіс) – 
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лауреата республіканських конкурсів оркестрів народних інструментів (1965–1967). 
Перші педагоги відділу – баяністи Медвєдєв та Будьонний виступали у дуеті. У свій час 
в училищі працювали представники старшого покоління випускників Львівської школи 
Е. Мантулєв, М. Мамайчук, Р. Пукас. Доречно наголосити, що їхніми зусиллями було 
створено «Прикарпатське тріо баяністів» (1965–1984), яке поставило перед собою мету 
пропагувати педагогічний репертуар для музичних училищ [12; 14]. Колектив, що об’єд-
нав трьох виконавців-солістів та ансамблістів, і водночас профільних педагогів закладу, 
вів концертну діяльність на Дрогобиччині, у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Терно-
полі. У їх репертуарі були переклади та власні фольклорні обробки.

Учасник ансамблю – Роман Пукас – прекрасний виконавець і талановитий педагог, 
завідував відділом, був заступником директора (1967–1973), і зрештою – директором 
навчального закладу (1973–1984). Знаково, що концерт пам’яті визначного музиканта у 
квітні 2005 року був підготовлений виключно силами баянно-акордеонних класів та за 
участі однорідного ансамблю під керівництвом Р. Кабала.

Ряд викладачів та студентів стали лауреатами різноманітних конкурсних змагань: 
Н. Гатайло-Мазур, І. Сирватка, М. Паньків, Ю. Чумак, О. Кривозірка, Н. Федина, 
О. Волянський, Р. Стахнів, І. Онисів, В. Муравський, В. Мицак, Н. Хомин, Л. Шишак, 
Б. Федишин, В. Сіміонеску, В. Бобанич, В. Салій, П. Щур.

Сьогодні свій педагогічний досвід передають молодому поколінню вихованці 
Львівської консерваторії (тепер музичної академії) – Т. Кисилевич, М. Плекан, С. Мак-
симов, І. Сирватка, Р. Кабало, Н. Гатайло-Мазур, В. Гамар, Ю. Чумак, О. Кривозірка, 
А. Душний, М. Головчак [2].

У цьому закладі активно функціонує популярний «Прикарпатський дует баяністів», 
створений у 1982 р. заслуженим працівником культури України В. Чумаком (випускни-
ком Уральської консерваторії) та С. Максимовим [6, 124–132; 7, 124–131]. Учасники 
колективу здійснювали оригінальні авторські переклади класики та музичних творів 
сучасності, виступали у конкурсно-фестивальних акціях. Детально опрацювавши істо-
ричний та виконавський доробок колективу, А. Душний довів, зокрема, що «Прикарпат-
ський дует баяністів» є незмінною якісною складовою вітчизняної академічної школи 
народно-інструментального мистецтва, який підтверджує високу репутацію Львівської 
баянної школи [3, 10]. Так, дует є лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів 
(гастролював у Польщі, Англії, Італії, Канаді, Німеччині, Австрії).

Сьогодні, визнаними в Україні та зарубіжжі постають новостворені народно-інстру-
ментальні колективи коледжу піж орудою представників школи. Серед них – ансамблі 
народної музики «Українські візерунки» під керівництвом В. Гамара, учасника мис-
тецьких імпрез в Україні, Польщі, Словаччині та «Барви Карпат» під керівництвом 
С. Максимова, учасника урядових концертів та фестивальних програм в Україні, Япо-
нії, Польщі, Італії, Словаччині, Чехії [4, 48–49]. Керівники колективів – випускники 
класу А. Онуфрієнка.

Саме педагогами-ентузіастами Дрогобицького училища було підготовлено благо-
датний ґрунт для формування майбутнього потужного конкурсного руху у баянно-а-
кордеонному виконавстві. На початку 1979 р. в Дрогобичі було проведено відбіркові 
прослуховування до Всесоюзного конкурсу баяністів-акордеоністів.

16–18 березня 1989 р. за участі та ініціативи педагогів закладу було проведено Пер-
ший зональний конкурс учнів-баяністів училищ Західного регіону УРСР. На початку 
травня 1990 року тут відбувалися прослуховування на черговий всесоюзний конкурс та 
на міжнародний конкурс у Москві.
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Важливість діяльності баянних класів не лише у мистецькому контексті закладу, але 
й регіону очевидна, з програми ювілейних заходів до 60-річчя училища (2005), де були 
задіяні як солісти лауреати міжнародних конкурсів С. Максимов, Ю. Чумак, лауреатка 
зонального конкурсу Н. Мазур, І. Сирватка, О. Кривозірка, «Прикарпатський дует» у 
складі В. Чумака та С. Максимова, а також Оркестр українських народних інструментів 
під керівництвом Ю. Чумака.

На базі училища започатковано Всеукраїнський конкурс виконавців на народних 
інструментів імені Анатолія Онуфрієнка, який об’єднав виконавців (солістів, ансамблі, 
оркестри) усіх рівнів та ланок навчання України. У процесі змагань активно прово-
дяться концерти й конференції, майстер-класи провідних фахівців народно-інструмен-
тального мистецтва [5].

У творчому тандемі з відділом народних інструментів ДДМК, активно співпрацює 
кафедра народних музичних інструментів та вокалу Інституту музичного мисте-
цтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [10]. 
Основу кафедри становить методичне об’єднання викладачів народних інструментів, 
яке створено у перші роки існування музично-педагогічного факультету під керівниц-
твом випускника Львівської консерваторії, корифея баянного мистецтва Дрогобиччини 
професора Е. Мантулєва (1965–2004) [6, 116–123], згодом – кандидата педагогічних 
наук, доцента І. Фрайта (з 2004).

Сьогодні на кафедрі активно працюють продовжувачі традицій Львівської школи 
Е. Мантулєв, А. Душний, Ю. Чумак, а також випускники факультету Є. Марченко, 
Б. Пиц, І. Фрайт, В. Шафета, В. Салій, А. Боженський, Р. Стахнів.

Варто звернути увагу на наявність ще однієї   авторської школи баянного виконав-
ства та педагогіки – школи провідного педагога баянних класів у фахових навчальних 
закладах Дрогобича Ернеста Мантулєва. Музичний діяч сформувався як спеціаліст у 
баянному класі О. Зуєва та класі диригування М. Бакаєва у Дрогобицькому музичному 
училищі (1958), а згодом – обидві спеціальності опановував у Львівській державній кон-
серваторії ім. М. Лисенка (клас баяна М. Оберюхтіна, клас диригування О. Плаксюка, 
1963). В подальшому, спадкоємність педагогічної школи наставника знайшла в діяль-
ності талановитого педагога самобутній розвиток і послужила формуванню підвалин 
баянного мистецтва в регіоні.

Далі педагогічна майстерність діяча відточувалась у Львівському музично-педа-
гогічному училищі імені Ф. Колесси (де він працював як викладач баяна та керівник 
оркестру, 1958–1965), Дрогобицькому музичному училищі (викладав методику гри на 
баяні та інструментознавство, 1965–2003). Однак найбільше пропрацював Е. Мантулєв 
в Дрогобицькому педагогічному університеті на музично-педагогічному факультеті 
(1965–2009), як викладач (доцент – 1986, професор – 2006) класу баяна, організатор, 
учасник, керівник низки викладацьких та студентських ансамблів та оркестрів, голова 
методичного об’єднання викладачів народних музичних інструментів та голова худож-
ньої ради.

Власні виконавські досягнення Е. Мантулєва відзначені насамперед у ансамблевому 
виконавстві, зокрема як концертмейстера заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні 
і танцю «Верховина» (учасник міжнародного конкурсу IV-го Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у Москві, 1957).

Музикант вів активну концертно-гастрольну діяльність у складі дуету (Е. Мантулєв, 
Б. Зарайський, 1959–1963), митець входив до вищезгадуваного активно гастролюючого 
ансамблю «Прикарпатське тріо баяністів» (1965–1984), виступаючи на Дрогобиччині 
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та інших містах регіону як самостійна одиниця, так і в супроводі камерного оркестру 
ДДМУ [7, 33–36].

У музичному житті Дрогобиччини вагому роль відіграють народно-інструментальні 
колективи Інституту музичного   мистецтва Дрогобицького педагогічного університету, 
засновані і очолювані Е. Мантулєвим: оркестр народних інструментів «Ліра» (дипло-
мант Всесоюзного фестивалю народної творчості, 1987), ансамблі «Гармоніка» і «При-
карпатські музики». Для цих колективів керівник здійснює аранжування, у яких велику 
увагу приділено баяну і як сольному інструменту, і як рівноцінному учаснику ансамбле-
вого діалогу. Концертні програми наведених колективів включають різностильову про-
граму: зразки класичної музики, оригінальні композиції та переклади Е. Мантулєва, 
фольклорні й естрадні твори.

Упродовж 1965–1985 рр. на кафедрі довгий час функціонував ансамбль «Гармо-
ніка» під керівництвом Е. Мантулєва. Ансамбль створений у 1965 р. на базі квінтету 
викладачів-баяністів С. Торічної, М. Сеньо, О. Ліщинського, В. Собка та Е. Мантулєва, 
на початку своєї виконавської діяльності виконував переважно аранжування власного 
керівника та засновника. Концерт колективу, який відбувся 8 травня 1985 року, транс-
лювало Українське телебачення. Про нього у рецензіях преси («Радянський педагог») 
зазначено: «... колектив, керований від початку створення невтомним пропагандистом 
баянного мистецтва доцентом Е. І. Мантулєвим, є доброю школою, в якій педагоги 
мають змогу підтримувати музично-виконавський рівень, разом музикувати, і тим 
самим подають добрий приклад своїм вихованцям». Часопис також наголошував, що 
«всі твори оркестрував Е. І. Мантулєв» [16].

З 1968 р. інструментальний колектив поповнили С. Процик (пріма), М. Фрайт 
(альт), В. Собко (баритон), Є. Марченко (контрабас) та виконавці на готово-виборних 
баянах: Е. Мантулєв, О. Ліщинський, В. Чумак. Введення до колективу тембрових гар-
монік дало можливість розширення діапазону, збільшення технічних можливостей і 
збагачення тембрової палітри ансамблю.

З цим колективом Е. Мантулєв не лише концертував у Львові, Трускавці, Стрию, 
Івано-Франківську, але й здійснював записи на республіканському та Львівському теле-
баченні. З колективом виступали дрогобицькі майстри вокального мистецтва К. Сятець-
кий, П. Турянський, І. Кліш, Л. Краєвська, Л. Радевич-Винницька.

Студентський ансамбль «Прикарпатські музики» у складі: кларнет – Б. Колодій, 
акордеон – В. Шафета, гітара – П. Токар, контрабас – В. Чавва, створений у 2002 р., 
відрізняється тембральною різноманітністю та високими технічними можливостями.

Серед його вихованців лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів В. Бон-
даренко, О. Тудуй, Є. Коломієць, О. П’ятачук, В. Шафета, Г. Андрушко, заслужені пра-
цівники культури України С. Дацюк, П. Гушоватий, І. Мамайчук та ін.

Так, окрім власної тривалої і плідної педагогічної праці у фахових навчальних закла-
дах Львова та Дрогобича Е. Мантулєв став наставником кількох поколінь педагогів, 
які розвинули його педагогічну концепцію в усіх ланках професійної спадкоємності. 
Вихідцями з його класу є професори О. Музальов, С. Димченко, доценти С. Торічна, 
Є. Марченко, С. Процик. Так, професор Станіслав Димченко є деканом факультету 
музичної творчості (1991) Рівненського Державного Інституту культури, деканом 
факультету музичного мистецтва (1999) Рівненського гуманітарного університету, де 
читає значний комплекс спеціальних дисциплін (основний та додатковий інструмент, 
диригування, оркестровий клас, курси «Методика викладання гри на музичних інстру-
ментах», «Методичні роботи над музичним репертуаром»). Керівник концертує з орке-
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стром народних інструментів, з яким здійснив низку аудіозаписів. Фахівець-педагог є 
автором низки навчальних програм, посібників, навчально-репертуарних збірок, мето-
дичних рекомендацій, інструментувань та аранжувань для оркестру народних інстру-
ментів, розвідок з питань музичної педагогіки та музикознавства, публіцистичних 
нарисів у періодиці [4, 12–13].

Представниками класу Е. Мантулєва є викладачі Дрогобицької музичної школи № 1 
Роман Ілик та його вихованець Роман Яворський, учні яких у ряді постійних представ-
ників конкурсних змагань юних виконавців на обласному конкурсі учнів старших класів 
виконавців на народних інструментах серед мистецьких шкіл Львівщини, для прикладу – 
на XI-у Всеукраїнському конкурсі «Провесінь», який проходив у місті Кіровоград, лау-
реатом III-го ступеня став учень Романа Яворського Володимир Муравський, а на І-у 
Міжнародному конкурсі «Акорди Львова» посів третє місце. На цьому ж Міжнародному 
конкурсі Диплом II-го ступеня завоював Роман Стахнів – учень Романа Ілика [9].

Окрім цього Роман Ілик – керівник Зразкового гурту «Прикарпатські музики», ство-
реного у Дрогобицькій ДМШ № 1, з яким виступає на сценах Дрогобича, Борислава, 
Трускавця, Стебника, Львова, а також сіл району (всього близько 300 концертних висту-
пів). У процесі виконавської діяльності, зазначає Р. Ілик: «... важливим є комплексний 
підхід до збереження національних традицій народу та виховання підростаючого поко-
ління на кращих зразках музичного мистецтва, які є доступними для виконання дитя-
чими колективами» [8]. Колектив неодноразово здобував призові місця на обласних та 
регіональних конкурсах та фестивалях, а у 2006 року Зразковий гурт «Прикарпатські 
музики» став володарем «Гран Прі» І-го Всеукраїнського конкурсу-фестивалю дитя-
чо-юнацького музичного мистецтва «Кришталевий Трускавець» (м. Трускавець).

Молодшу генерацію вихованців класів Е. Мантулєва та Д. Кужелєва представляє 
старший викладач кафедри народних музичних інструментів ДДПУ ім. І. Франка Вале-
рій Шафета – багаторазовий лауреат регіональних та міжнародних конкурсів як соліст 
та у складі ансамблю «Retro» та вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок». 
Музикант має багатогранний досвід співпраці з ансамблями різних вікових категорій, 
фахової підготовки та стильових орієнтирів: дитячого інструментального ансамблю 
«Лісові квіти», концертмейстер народної студентської капели «Gaudeamus», народно-
го-інструментального ансамблю «Намисто», соліст-акордеоніст гурту «Дрогобицькі 
музики» [10, 24]. Власне ансамблева творчість з баянами у складі є вагомою складовою 
його наукових інтересів, що знайшло відображення у низці розвідок [12; 13; 14; 15]. З 
огляду на виконавські потреби колективів, з якими він співпрацює, акордеоніст постає 
укладачем та редактором репертуарних збірок.

Водночас, у Дрогобичі наявні й інші лінії продовження творчо-педагогічних прин-
ципів Львівської баянної школи. Так, активним організатором мистецького життя, 
наукового осмислення аспектів цієї школи, викладачем спеціального баянно-акордеон-
ного класу є Андрій Душний, чия діяльність продовжує і розвиває лінію спадкоємності 
М. Оберюхтін – А. Онуфрієнко – С. Карась.

У даний час А. Душний – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних 
музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету ім. І. Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, 
заслужений діяч естрадного мистецтва України [10, 12–13].

Показовими є успіхи учнів класу А. Душного у творчих змаганнях різного рівня. 
Серед баянних студентських колективів Інституту музичного мистецтва ДДПУ 
ім. І. Франка дует акордеоністів – Ігор Куртий та Андрій Боженський (лауреати все-
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українських та міжнародних конкурсів). Колектив неодноразово був відзначений на 
різноманітних творчих змаганнях. Цей дует та дует в складі дипломанта міжнародного 
конкурсу баяністів-акордеоністів Руслана Кундиса та лауреатки Всеукраїнського кон-
курсу ім. А. Онуфрієнка Ганни Андрушко, разом з ансамблями «Намисто» і «Пролісок» 
представляли національне музичне мистецтво в програмі урочистого концерту з нагоди 
Дня Європи в Україні 5 червня 2007 року. Ці ж колективи (окрім другого з названих 
дуетів) фігурують й у концертній програмі Міжнародної практичної конференції «Фор-
мування цінностей сучасної особистості» (20 вересня 2007 року).

Серед виконавців-солістів – представників цього класу неодноразово лауреатськими 
званнями було відзначено Р. Стахніва, автора даного дослідження – Р. Кундиса, І. Кур-
того, А. Боженського, К. Коробко, В. Мицака, Ю. Ісевича, О. Сергієнко, Н. Хомина, 
Н. Федину, Г. Савчин, В. Бобанича, Г. Богомол, а також численні ансамблі за їх участі 
[10, 80–82].

А. Душний проводить послідовну роботу з репертуарного забезпечення, укладає 
та редагує збірки дидактичної літератури, окрім цього він є автором низки перекла-
день для дуету баяністів та аранжувань для бандури й оркестру народних інструментів, 
здійснює формування та видання підручниково-посібникової літератури [3], методич-
них рекомендацій, довідникової літератури [4; 10], редагування та анотування нотних 
видань, підготовка та ведення численних історико-музикознавчих телевізійних та раді-
опрограм, виступає упорядником наукових збірників та матеріалів конференцій [6; 7], 
активно публікується у фахових та наукових виданнях України та зарубіжжя, член журі 
національних та міжнародних конкурсів в Україні, Італії, Польщі, Литві, Латвії, Біло-
русії.

Однією з найважливіших сфер його діяльності вирізняється мистецько-органі-
заційна, як така, що спрямована на відродження та популяризацію кращих традицій 
школи в соціокультурному просторі України та зарубіжжя. Ініціативний музикант-бая-
ніст, педагог та науковець є автором ідеї та співзасновником науково-мистецьких про-
ектів «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» (2005) та «Молода генерація 
Львівської баянної школи» (2008). Ініціатор та організатор численних науково-практич-
них конференцій («Львівська баянна школа та її видатні представники», «Народно-ін-
струментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть», «Музична освіта України – про-
блеми теорії, методики, практики», «Творчість для народних інструментів композиторів 
України та зарубіжжя», «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика») 
та масштабних мистецьких форумів – Всеукраїнського Відкритого конкурсу баяніс-
тів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» та Міжнароного конкурсу баяністів-акорде-
оністів «Perpetuum mobile» які щорічно проводяться на базі Франкового Вишу і об’єд-
нюють виконавців із України та зарубіжжя. За його безпосередньої участі відбуваються 
найрізноманітніші концертні акції, які залучають до співпраці баяністів-виконавців 
й представників народно-інструментальної спільноти від початкуючих до провідних 
майстрів сфери народних інструментів України, представників української діаспори та 
зарубіжних гостей [11, 192, 200, 202–204]. 

Висновки. Отже, авторська школа М. Оберюхтіна стала центральною у творенні 
системи дочірніх авторських шкіл спеціалістів кількох генерацій Дрогобиччини. Їх 
комплексна багатовекторна реалізація створила підґрунтя для формування школи баян-
но-акордеонного мистецтва на Львівщині. На сьогодні вона є сформованою регіональ-
ною інструментальною школою, яку відрізняє вагомість внеску в розвиток української 
культури і має загальнонаціональну цінність.
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«РАПСОДІЯ В СТИЛІ БЛЮЗ» ДЖОРДЖА ГЕРШВІНА 
ЯК ФЕНОМЕН ТВОРЧОГО ВИЗНАННЯ КОМПОЗИТОРА

XX сторіччя увійшло до історію музичного мистецтва як період активного розвитку жанру 
джазової музики. Різноманіття талановитих композиторів, національний американський фоль-
клор та соціальні аспекти дали поштовх до виходу за межі багатьох загальноприйнятих правил 
у джазовому мистецтві. Одним з новаторів у цьому напрямку був Джордж Гершвін, який своєю 
творчою особистістю зробив вагомий внесок у розвиток джазу. У статті проаналізовано та 
розкрито вплив творчої спадщини Джорджа Гершвіна, на прикладі «Рапсодії в стилі блюз» на 
розвиток джазового мистецтва, його спрямованість та світове визнання композитора, охарак-
теризовано основні аспекти розвитку та популяризації джазового мистецтва першої половини 
ХХ ст. 

Ключові слова: музична культура, джазове мистецтво, композиторська діяльність, рапсо-
дія, фортепіанні твори, оркестрова музика.
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GEORGE GERSHWIN’S «RHAPSODY IN BLUE» 
AS A PHENOMENON OF COMPOSER’S CREATIVE RECOGNITION

The 20-th century came into history of music arts as a period of jazz music genre’s active development. 
The diversity of talented composers, national American folklore and social aspects gave an impulse for 
jazz art to go beyond generally accepted bounds. One of such innovators was George Gershwin whose 
creative personality made a signifi cant contribution to the development of jazz. In the article the infl uence 
of George Gershwin’s heritage (on the example of «Rhapsody in Blue»), his worldwide recognition on the 
jazz art’s development and its general focus are analyzed and disclosed. Besides the main aspects of jazz 
art’s development and popularization in the fi rst half of the 20-th century are characterized.

Key words: musical culture, jazz art, composer’s activity, rhapsody, piano pieces, orchestral music.
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«РАПСОДИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ» ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА 
КАК ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ КОМПОЗИТОРА

XX столетие вошло в историю музыкального искусства как период активного развития 
жанра джазовой музыки. Многообразие талантливых композиторов, национальный американ-
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ский фольклор и социальные аспекты дали толчок к выходу за пределы многих общепринятых 
правил в джазовом искусстве. Одним из новаторов в этом направлении был Джордж Гершвин, 
который своей творческой личностью сделал весомый вклад в развитие джаза. В статье проа-
нализировано и раскрыто влияние творческого наследия Джорджа Гершвина, на примере «Рапсо-
дии в стиле блюз», на развитие джазового искусства, его направленность, и мировое признание 
композитора, охарактеризованы основные аспекты развития и популяризации джазового искус-
ства первой половины ХХ в. и пути достижения успеха.

Ключевые слова: музыкальная культура, джазовое искусство, композиторская деятельно-
сть, рапсодия, фортепианные произведения, оркестровая музыка.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Картина художнього життя ХХ століття за своїм різно-
маніттям перевершує всі попередні епохи. Стрімка глобалізація культурних процесів 
сприяє виникненню безлічі музичних напрямів. Двадцяте століття називають «століт-
тям джазу». Джаз можна назвати одним з найбільш неординарних явищ нашого часу, 
оскільки він формувався у дещо іншому напрямку ніж класична музика, з огляду на 
територіальні особливості, особливості ментальності та фольклору того чи іншого 
культурного регіону. Джаз пройшов довгий шлях розвитку та вийшов на високі рівні 
професійної музики і сформував свої класичні засади, ставши невід’ємною частиною 
світового музикування. Джазова музика швидко завоювала світ і знайшла мільйони 
прихильників, вона не стоїть на місці і цим завдячує своїм засновникам [7, 35].

Серед широкого потоку композиторів та виконавців джазу яскравою є постать 
Джорджа Гершвіна (1898–1937) – композитора, новатора, одного із засновників аме-
риканської композиторської школи, всесторонньо-розвиненої особистості. Його поєд-
нання класики та американського джазу робить відкриття у розвитку музики. Гершвіну 
вдалося талановито поєднати елементи негритянського фольклору і джазу в музичній 
формі європейських традицій. Його джазова музика відкриває людську душу глибоко 
з середини. Він говорив: «Жива тільки та музика, яка наділена або властивостями 
загальнолюдського мистецтва, або фольклору» [1, 73]. Ці слова в повній мірі могли 
бути адресовані його ж творчості, яка відзначалась фольклорністю витоків, народні-
стю, оптимістичним поглядом на життя, демократизмом не тільки тематики, а й всіма 
засобами художньої виразності – від композиції, до мови і стилю. Дмитро Шостакович 
так характеризував Гершвіна «Джордж Гершвін – видатний американський композитор. 
Він не стояв осторонь життя, не закривався в «вежу зі звуків». Про що розповідає його 
музика? Про простих людей, про їх втіхи і горе, про їх любов, про їх життя. Ось чому 
його музика по справжньому національна, не дивлячись на оригінальність та незвич-
ність форм» [1, 91].

Досягнувши у свій час визнання, Джордж Гершвін писав: «Джаз – це музика. Її 
пишуть тими ж нотами, якими писав Бах… Джаз – це вираження енергії Америки… 
Джаз – обличчя Америки, в тому сенсі, що він по-своєму виразив нас самих. Це чисто 
американське мистецтво, яке залишиться жити, не обов’язково у вигляді джазу як 
такого, але, без сумніву, так чи інакше, залишить слід у музиці майбутнього… Я вважаю 
джаз народною музикою, що володіє великими можливостями. Більше, ніж будь-який 
інший стиль музичного фольклору, джаз увійшов в тіло та кров американського народу. 
Я переконаний, що він може стати основою для симфонічних творів…» [9, 254]. 

Аналіз досліджень. Джордж Гершвін здобував популярність далеко за межами 
Америки. Американський дослідник Девід Юен написав декілька книг про Гершвіна. 
Найбільш повною вважається його монографія «Джордж Гершвін. Шлях до слави» [9] й 
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праця Едуарда Волинського «Джордж Гершвін» [1]. Журнал «Джаз» періодично друкує 
праці про композитора. Постать митця увійшла до досліджень В. Конена «Шляхи аме-
риканської музики», «Народження джазу», «Етюди про зарубіжну музику» [3], Г. Шне-
єрсона «Портрети американських композиторів» [8], І. Мартинова «Нариси про зару-
біжну музику» [4]. Але, дослідження композиторської діяльності Джорджа Гершвіна 
більш глибоко досі не проведено.

Метою статті є розкриття ролі «Рапсодії в стилі блюз» у визнанні Джорджа 
Гершвіна як композитора світової слави.

Виклад основного матеріалу. У шість років Джордж Гершвін вперше почув джаз. 
Імпровізувати почав ще у вісім років, це були дві пісні і танго, які він вперше виконав 
публічно. Кар’єру молодий Джордж почав у жанрі популярної музики орієнтовно у сім-
надцять років. Йому довелося пройти через декілька фортепіанних шкіл, уроки аран-
жування, поліфонії, гармонії та сольфеджіо. У часи навчання головним об’єктом захо-
плення композитора був Фелікс Мендельсон, творчість якого, можливо, і вплинула на 
вибір Джорджа Гершвіна подальших жанрів для творчості. Самостійно митець вивчав 
глибоко творчість класиків, зокрема, й Баха, аби в майбутньому творити саме попу-
лярну музику. Багато працював над особимтим розвитком, зайхоплювався живописом 
своїх сучасників, таких як Дієго Рівєра, творчість якого, також надихала композитора. 
Неодноразово у відомостях про митця можна знайти інформацію про портрети його 
ж авторства. Джордж мав унікальний слух та феноменальну музичну пам’ять. Він був 
наділений безпосереднісю і простотою, яка допомогла відчути силу і чистоту народної 
музики, пікантність танцювальних побутових ритмів, виразність та глибину кращих 
образів джазу [1, 3].

Вже з перших творів відчувається яскравий індивідуальний стиль композитора. У 
процесі творчої діяльності, Джордж Гершвін відчув підтримку серед шанувальників 
та навіть критиків, що відзначали його талант та відданість мистецтву. Композитор 
увійшов в історію музичної культури як геніальний представник симфонічної музики 
й зокрема «симфоджазової». «Ефектно звучний і в певному сенсі цікавий термін «сим-
фоджаз» ніби раз і назавжди зняв проблеми теоретичного засвоєння даної музики, 
надовго відштовхнув від неї дослідників як джазового, так і академічного мистецтва» 
говорив Б. Гнилов [2, 61]. 

Двадцяті роки стали початком визнання композитора. «Рапсодія в стилі блюз» (1924) 
для фортепіано з оркестром сприяла становленню Гершвіну як композитору-професі-
оналу, що виходить далеко за межі національних кордонів. На афішах її представлено 
як «експеримент в сучасній музиці». На прем’єрі були присутні відомі на той час Лео-
польд Годовський, Сергій Рахманінов, Ігор Стравінський. Вже перше глісандо кларнету 
зібрало увагу залу, який зірвався оваціями після останніх нот твору [1, 25].

Написання «Рапсодії в стилі блюз» починалося без плану, як згадував сам автор, 
він прагнув розбити стереотипи звучання джазу в одному темпі у покликанны тільки 
на танцювальні ритми. Прем’єра цього твору відбулася 12 лютого 1924 року. Крити-
ками одразу було відзначене оригінальне відчутя гармонії, різноманіття синкопованого 
ритму, можливість вільної імпровізації, темпераментність, яскраві темброві забарв-
лення з поєднанням різних інструментів оркестрової групи. Однак танцювальність 
та доступність рапсодії ховає за собою набагато глибший зміст твору. Гумор та іронія 
йдуть пліч о пліч з ліричними переживаннями, переливами скерцових образів, що пере-
ростають місцями в драматизм. Уільям Дж. Хендерсон наступним чином характеризує 
композицію «Це у вищій мірі професійний твір, який потребує від піаніста прекрасної 
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техніки володіння інструментом, вікриває великі можливості для оркестрового аком-
понементу, в якому характерні оригінальні пасажі саксофонів, тромбонів та кларнетів 
зливаються в істино професійний твір» [9, 84]. Але, було і не мало негативних відгуків 
музичних критиків, зокрема – Піттс Санборн и Лоренс Гілмен віднеслися до твору різко 
негативно. Санборн ввжав, що музика «опускається до рівня пустих пасажів і безглуз-
дих поворотів» [9, 84].

Відтак, легкість звучання та доступність рапсодії дають моживість виконувати її 
не тільки в оригіналі, а й в різних інтерпретаціях, зокрема, для двох, восьми фортепі-
ано, для соло акордеону, шести саксофонів, оркестру мандолін, хору a’capella та соло 
скрипки з оркестром [1, 26]. 

Форма твору дещо запозичена у Ференца Ліста. Її часткова недосконалість відсту-
пає на задній план у порівнянні з глибиною обдарування композитора, що проявляється 
у вже у першому такті партитури. В основі, закладено чотири теми: перші дві експоно-
вані в оркестровому вступі – чуттєва хроматична мелодія кларнету та танцювальна тема 
мідних духових; третя – синкопована та пісенна, перенесена в середню частину твору; 
четверта –лірична, святкова – є кульміацією твору. Кожна з тем розвивається варіаційно, 
дуже глибоко та багатозначно, при цьому у постійному контрасті між собою. 

Композиція динамічна і плинна, яка не підпорядковується строгим правилам, і 
водночас відповідає імпровізаційності мислення композитора. Вільний звуковий потік 
у сольних епізодах фортепіанної партії складає приблизно дві п’ятих партитури, тут 
присутня спонтанність та інтенсивність почуттів, що вивільняє мелодичний тематизм з 
рамок. Хоча в «Рапсодії в стилі блюз» присутня і внутрішня логіка, що захищає форму 
твору від розпаду. Всі розвитки тем охоплені однією метою – патетичне звучання коди. 
Г. Шнеєрсон відзначає, що «термін «блюз» присутній у назві твору, вжитий опосеред-
ковано, через призму джазової музики, в якій пісенна форма блюзів давала життя спе-
цифічним танцювальним п’єсам» [8].

Наближеність Джорджа Гершвіна до фольклору відіграла ще одну важливу роль 
у формуванні професійного визнання композитора. Вона проявляється, головним 
чином, у специфічній манері інтонування, а також у широкому використанні блю-
зового ладу, як імітації мелодії народної пісні. Автор відзначає: «Я вважаю джаз 
народною музикою, яка має в собі великі можливості. Більше, ніж будь-який інший 
стиль музичного фольклору, джаз увійшов у «плотьт і кров» американського народу. 
Я впевнений, що він може стати основою для серйозних симфонічних творів великої 
цінності» [9, 254].

Ще одною цікавою особливістю «Рапсодії в стилі блюз» є ритм – легкий та не виму-
шений, водночас логічно побудований та неочікуваний. Джазові синкопи та акценти на 
слабких долях в такті придають оригінальності музичному матеріалу.

Метою Джорджа Гершвіна було відкриття нових можливостей жарну джазу. 
Музичні критики сьогодення вважають, що ввібравши в себе основні стилістичні тен-
денції джазу, «Рапсодія в стилі блюз» належить швидше до жанру серйозної музики. 
Цю думку в більшій мірі підтверджує світова популярність творчорті композитора, яка 
проявляється у великій кількості послідовників його мистецтва. 

Арнольд Шенберг, який мав тісні дружні стосунки з Джорджом Гершвіном так гово-
рив про його стиль: «Серйозний або не серйозний Гершвін-композитор це людина, яка 
живе музикою і виражає почуття – ті чи інші саме музикою, так як це його природня 
мова. Я знаю багатьох «серйозних» композиторів, які вміють лише складати ноти. Вони 
серйозні, оскільки не мають почуття гумору. Немає сумніву в тому, що Гершвін – нова-
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тор. Те що він зробив з ритмом, мелодією і гармонією, переходить кордони поняття 
«стиль» [1, 87].

Висновки. Отже, завдяки величезній праці та унікальним здібностям, Джордж 
Гершвін відкривав нові шляхи та напрямки у джазовій музиці, здобувши світову славу 
й ставши прикладом для багатьох композиторів-послідовників. Саме Гершвін своєю 
творчістю та новаторством зумів переконати багатьох музичних митців світу у цінності 
народних музичних традицій Америки та в їхній важливості для класичної й джазової 
музики. Вийшовши за рамки стереотипів та правил, він розумів живу музику, що пере-
дає художній зміст та внутрішні почуття людини, що є тісно переплетені з фольклором. 
Зразками класичного джазового мистецтва для світу стали його твори, які уособлювали 
його незмірний талант та любов до рідного краю. Джордж Гершвін залишив після себе 
велику кількість професійних творів, які служать прикладом для розвитку композитор-
ства та виконання у світовій мистецькій практиці.
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старший викладач кафедри художніх дисциплін 
дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного 
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УСВІДОМЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ 
МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

На прикладі аналізу зразків окремих художніх творів у статті розкрито специфіку засобів 
виразності музики та образотворчого мистецтва в аспекті їх взаємодії. Доведено, що усвідомлення 
такої взаємодії постає необхідною складовою фахової підготовки вчителів початкових класів, які 
повинні володіти методами керування процесом сприймання художнього твору. Запропоновано 
низку художніх творів, які можуть бути використані при вивченні питань специфіки засобів вираз-
ності і синтезу музичного й образотворчого мистецтва з майбутніми педагогами, а також роз-
ширити коло обізнаності майбутніх вчителів у галузі засобів виразності різних видів мистецтва. 

Ключові слова: засоби виразності, художньо-педагогічне спілкування, синтез мистецтв, 
міжпредметні зв’язки, світломузика. 
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UNDERSTANDING OF EXPRESSIVE MEANS INTERACTION
 IN DIFFERENT ARTS IN PROFESSIONAL TRAINING

OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

On the basis of the sample analysis of certain art works, the specifi c features of music’s and fi ne arts’ 
expressive means in the aspect of their interaction have been revealed in the article. It has been proved 
that understanding of such interaction is a required component in professional training of primary school 
teachers who have to master the methods of managing the process of art works comprehension. A number 
of art works have been introduced to be used in studying specifi c features of expressive means and musical 
and fi ne art synthesis by future teachers, as well as to expand future teachers’ outlook in the fi eld of 
expressive means in various types of arts.

Key words: expressive means, artistic and pedagogical communication, synthesis of arts, 
interdisciplinary links, light music.
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На примере анализа образцов отдельных художественных произведений в статье раскрыта 
специфика средств выразительности музыки и изобразительного искусства в аспекте их взаимо-
действия. Доказано, что осознание такого взаимодействия является необходимой составляющей 
профессиональной подготовки учителей начальных классов, которые должны владеть методами 
управления процессом восприятия художественного произведения. Предложен ряд художествен-
ных произведений, которые могут быть использованы при изучении вопросов специфики средств 
выразительности и синтеза музыкального и изобразительного искусства с будущими педагогами, 
а также расширить круг осведомленности будущих учителей в области средств выразительно-
сти различных видов искусства.

Ключевые слова: средства выразительности, художественно-педагогическое общение, син-
тез искусств, межпредметные связи, светомузыка.
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Постановка проблеми. Оскільки мистецтво є невід’ємною складовою духовної 
культури суспільства і специфічним видом практично-духовного освоєння світу, воно 
має неоціненне значення для цілісного виховання особистості, її інтелектуального, 
естетичного, морального та духовного розвитку. Вже у початковій школі вчитель зна-
йомить учнів з різними видами мистецтва та засобами їх виразності, у доступній формі 
пояснюючи природу та виражальну специфічність кожного виду мистецтва. Тому й сам 
педагог повинен добре усвідомлювати особливості видів мистецтва, їх природу, зв’язки 
з об’єктивною реальністю. Через спілкування з мистецтвом учні залучаються до світу 
художніх образів, що сприяє формуванню духовного світу особистості. Література, 
музика, образотворче мистецтво, театр і кіно для сучасного педагога стають плідним 
ґрунтом для використання міжпредметних зв’язків та проведення інтегрованих уроків. 

На викладачів покладено особливе завдання залучення школярів до спілкування з 
творами мистецтва, формування навичок осягнення змісту художніх творів та усвідом-
лення їх художніх образів. Для цього замало особистої професійності педагога, знань 
з основ наук і методик навчально-виховної роботи. Необхідне ще й уміння передавати 
ці знання у процесі живого і безпосереднього спілкування з учнями. Дане твердження 
актуалізує проблему формування у майбутніх вчителів знань про специфіку художніх 
засобів виразності, зокрема в аспекті взаємодії різних видів мистецтва.

Аналіз досліджень. Система засобів виразності мистецтва склалася внаслідок 
багатовікового історичного процесу. Компоненти, що її становлять, змінювались на 
різних етапах, постійно ускладнюючись та вдосконалюючись. Виникнення і закрі-
плення нових засобів виразності, способів організації матеріалу регулюється суворим 
естетичним відбором, що відповідає тим чи іншим конкретним художнім завданням і 
загальним нормам художнього сприйняття. Всі конструктивні закономірності засобів 
виразності мистецтва мають об’єктивний характер, смислову обумовленість, оціню-
ються як способи розкриття художнього змісту та утворюють єдину систему. Зокрема, 
такий підхід до системи засобів музичної виразності демонструють роботи Л. Мазеля 
[5], М. Бонфельда [2; 3] і В. Медушевського [7]. Кожний з певних музично-виражаль-
них засобів досліджувався в працях окремих музикознавців. Так, на проблемах ритму 
і мелодики зосереджують увагу В. Холопова [12], Л. Мазель [6], С. Павлюченко [8], 
М. Тіц [9], Д. Христов [14]; питання гармонії як важливого засобу музичної виразності 
артикулюються у працях Ю. Холопова [13], Ю. Тюліна [11] та ін. Спроба узагальнення 
підходів до засобів музичної виразності міститься у навчально-методичному посібнику 
О. Верещагіної і Т. Маринчук [4], розрахованому саме на підготовку майбутніх вчите-
лів. Розвиток теоретичного та філософського мистецтвознавства потребує дослідження 
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засобів виразності в їх сукупності як на сучасному етапі, так і в ретроспекції, що допо-
магає віднайти причинно-спадкові мистецькі зв’язки. 

Метою статті є розкриття специфіки засобів виразності в аспекті взаємодії музич-
ного й образотворчого мистецтва, усвідомлення яких постає необхідною складовою 
фахової підготовки вчителів початкових класів.

Виклад основного матеріалу. Здатність сприймати мистецтво не є вродженою осо-
бистісною якістю, а тому й потребує формування і розвитку. Пізнавально-творчі можли-
вості школярів розвиваються у процесі активної творчої діяльності, цілеспрямованого 
аналізу творів мистецтва, бо лише власна діяльність є запорукою глибоких переживань, 
отримання естетичної насолоди, формування високих художніх смаків і переконань. З 
перших кроків навчання в загальноосвітній школі діти прилучаються до творів обра-
зотворчого мистецтва та музики, які є могутнім засобом виховання. Мистецтво надає 
естетичного забарвлення усьому духовному життю людини. Якщо змістовність духов-
ної культури становлять світоглядні, моральні та естетичні цінності суспільства, то 
мистецтво є художнім способом вираження цих цінностей. Створюючи художній образ 
світу й людини, розкриваючи ціннісне й психологічне багатство особистості, органі-
зовуючи духовне спілкування між людьми і поколіннями, мистецтво стає незамінним 
способом творчого збагачення естетичного досвіду людства, його актуалізації і впливу 
на підростаюче покоління. Проте мистецтво може виконати свою естетичну, виховну і 
пізнавальну функцію лише тоді, коли діти по-справжньому навчаються слухати і чути 
музику, дивитись і бачити картини тощо.

Творча свідомість школярів виявляється не в умінні швидко засвоювати істини, 
викладені педагогом, а в набутті власного досвіду ставлення до мистецтва на основі 
діалогічного спілкування з педагогом і безпосередньо художнім твором. Процес сприй-
мання художніх творів реалізується лише за умов цілеспрямованої взаємодії вчителя 
та учнів, єдності педагогічно спрямованого спілкування з дітьми і художньо осмисле-
ного та емоційно насиченого спілкування з твором мистецтва. Художньо-педагогічне 
спілкування як метод керування процесом сприймання художнього твору характери-
зується низкою особливостей: рівноправністю учасників у судженнях й оцінці творів 
мистецтва; підвищеною увагою вчителя до реакції учнів; наявністю взаємозв’язків їх 
переживань, різних контекстів, точок зору, позицій; щирою зацікавленістю вчителя в 
успіхах учнів; активізацією особистісних проявів у процесі сприймання й осмислення 
мистецтва.

Використання інтегрованих форм навчання передбачає обізнаність педагога у засо-
бах виразності суміжних видів мистецтв. Особливо міцною є система взаємозв’язків 
між музикою та образотворчим мистецтвом, які оперують різними засобами виразності, 
але спрямовані на пряме чи опосередковане відображення об’єктивної реальності. 

У процесі художньої комунікації майбутні педагоги приходять до усвідомлення, що 
світ мистецтва є надзвичайно багатим, складним і різноманітним. Кожен його вид має 
численні різновиди, роди, жанри тощо. В одному випадку твір мистецтва постає перед 
нами як матеріальний предмет (скульптура, картина, будівля), у другому – як розгор-
нутий у часі процес (словесний або музичний), у третьому – як дія, що відбувається у 
просторів й часі (танець, вистава, кінофільм). 

Кожному виду мистецтва притаманні свої особливі засоби створення художнього 
образу, що слугують засобами відображення дійсності. Вони наділені специфічними 
для певного виду мистецтва закономірностями, які проявляють себе у змістовному і 
художньо-естетичному плані.
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Певні явища, котрі здаються не настільки суттєвими і важливими для одного виду 
мистецтва, для іншого набувають особливого значення. Наприклад, ритм має принци-
пове значення для тих видів мистецтва, твори яких функціонують в часовому просторі: 
музика, танці, сценічне мистецтво. Окремі засоби виразності є специфічними тільки 
для одного виду мистецтва. Прикладом може слугувати мелодія як іманентно музичний 
засіб виразності. Проте основною тенденцією розвитку художньої культури є внутрішня 
спорідненість різних видів мистецтва. Усі вони є спорідненими і викликаними до життя 
потребами людей – естетичними, пізнавальними, комунікативними, виховними тощо. 

Різні види мистецтва не є взаємозамінними. Вони утворюють єдину динамічну 
систему, єдиний організм із загальними закономірностями. Між видами мистецтва 
існує не лише сюжетний або хронологічний, але й внутрішній і життєвий зв’язок, адже 
усі вони народжені з єдиного джерела – реального життя, яке однаковою мірою живить 
творчість композитора, художника, скульптора, письменника. 

У сучасному мистецтві найбільш виділяються дві протилежні тенденції: тяжіння до 
синтезу видів мистецтва та збереження суверенності кожного окремого виду. Діалек-
тичне протиріччя цих тенденцій веде не до поглинання одних мистецтв іншими, а до їх 
взаємозбагачення, ствердження необхідності існування різних видів мистецтв, кожний 
з яких зберігає свою самостійність.

Розподіл мистецтв на види носить закономірний характер і є наслідком як об’єк-
тивних, так і суб’єктивних чинників. Різні види мистецтва потребують різних засобів 
художньої виразності. Мова ліній, звуків, кольорів, якими користується мистецтво, 
виникла не тільки тому, що в реальному світі існують кольори, лінії, звуки, але й тому, 
що вони мали певне значення в житті людей та отримали певний зміст. 

Музикознавець Б. Асаф’єв вважав можливим обґрунтовувати розподіл мистецтв на 
різні види, спираючись на особливості їх художньої мови. Так, можна поділити усі мис-
тецтва на «інтонаційні» (музика і поезія як мистецтва висловлювання) і «німі» (скуль-
птура як «застигла мова» тіла та його рухів, живопис, архітектура, пантоміма) [1]. Види 
мистецтва відрізняються один від одного ще й тим, що відображають різні явища і 
користуються різними засобами виразності. Основа існування всіх видів мистецтв, без-
умовно, міститься в самому предметі мистецтва – багатогранності об’єктивного світу, 
різні прояви якого не можуть в повній мірі бути розкриті засобами тільки одного виду 
мистецтва. Звичайно, може бути, що одні й ті ж самі життєві явища відображаються 
різними видами мистецтва. В якості прикладу можна навести казку-поему О. С. Пуш-
кіна «Руслан і Людмила», що стала основою однойменної опери М. І. Глінки або поему 
М. Лермонтова «Демон», яка перегукується з живописним полотном М. Врубеля та 
оперою А. Рубінштейна. Можна пригадати, що симфонічна п’єса К. Дебюссі «Хмари» 
викликає безпосередні асоціації з численними картинами К. Моне. Проте в зображенні 
одних і тих самих явищ різні види мистецтва звертають увагу на їх різні сторони, які не 
можуть бути виражені в повній мірі у суміжних видах. 

Взаємозв’язок між видами мистецтва ґрунтується на тому, що вони існують не 
тільки в певних відносинах у просторі і часі, але й в художніх – змістових, образно-ком-
позиційних, стильових контекстах. Такий зв’язок, наприклад, породив виникнення 
опери під впливом театру і поезії як спроби відтворення драми в музиці.

Засоби виразності розкривають найголовнішу видову особливість художньої 
творчості. Вони залежать від предмету відтворення, художнього завдання та природи 
матеріалу творчості. Ці фактори надають специфічності видам мистецтва і одночасно 
створюють їх зв’язок. Так, часом одні види мистецтва користуються засобами вираз-
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ності інших. Наприклад, специфічним засобом виразності графіки є лінія, але графіка 
користується і кольором – засобом, який вона запозичила із живопису. Хореографія як 
мистецтво пластичного руху використовує пластичні засоби скульптури. Проте повну 
картину світу можна відтворити тільки сукупністю засобів виразності усіх видів мисте-
цтва як продукту художньої культури. 

Досить часто засоби виразності одного виду мистецтва породжують асоціації з 
іншим мистецтвом. Навіть терміни, що використовують художники і музиканти мають 
багато спільного. Зокрема такими визначеннями стали тональність, колорит, яскра-
вість полотен (живописних і музичних). Російський композитор М. Римський-Корса-
ков аналогію між кольорами у живописі і тембрами у музиці вважав безсумнівною. 
Литовський композитор і художник Н. Чюрльоніс до низки своїх музичних творів ство-
рював відповідні цикли картин. Таким чином з’явились музичні і живописні полотна 
«Море», «В лісі», «Сонатне алегро», «Фуга» тощо. На взаємозв’язок різних видів мис-
тецтва вказував й композитор-романтик Ф. Ліст. Під час подорожі Італією і знайомства 
з шедеврами Рафаеля та Мікеланджело композитор, як він сам неодноразово згадував 
у листах до друзів, став краще розуміти стрункість музики Моцарта і Бетховена. Також 
Ф. Ліст вбачав ментальну спільність між художником Тиціаном і композитором Россіні. 
Найяскравіше взаємозв’язок музики і живопису в творчості Ліста проявляється у фор-
тепіанному циклі «Роки мандрів», в якому п’єса «Заручини» створена під враженням 
картини Рафаеля «Заручини Марії».

Взаємодія засобів виразності живопису і музики дозволяє говорити про «музикаль-
ність живопису» і «живописність музики». Так, розглядаючи картину, глядач вико-
ристовує не лише зір, а всі органи чуттів. 

Особливий взаємозв’язок засобів виразності живопису і музики усвідомлювали 
митці доби романтизму. Музика жила в композиції полотен, гармонії фарб, музичності 
ритмів, грі світлотіні, колориті. У романтиків «зазвучали» пейзаж, історичні полотна, 
портрети. Французький художник Ежен Делакруа часто створював портрети музи-
кантів, вид діяльності яких можна було упізнати одразу. Особливе враження справляє 
«музикальність» портрету Фредеріка Шопена кисті Делакруа. На вогняному фоні май-
стер зобразив напружене обличчя аскета, заглибленого в тяжку думу. Його голова ніби 
виступає з полум’я. Глядач відчуває його страждання, що рветься з полотна, і ніби чує 
звуки його романтично-бунтівної і водночас ніжно-проникливої музики. 

Взаємозв’язок музики і живопису майбутнім педагогам можна розкрити і на при-
кладі творчості американського художника другої половини ХІХ століття Джеймса 
Уістлера. Цикл портретів ірландки Джо він називає симфоніями за аналогією з відомою 
поемою Т. Готьє «Симфонія в білому мажорі». Після цих портретів художник почав 
називати свої роботи аранжуваннями, гармоніями, ноктюрнами. Так з’явилися «Аран-
жування в сірому і чорному» (портрет матері), «Ноктюрн у сірому і сріблястому», 
«Ноктюрн у чорному із золотом» (пейзажі). Слід усвідомлювати, що назви полотен не 
є механічним перенесенням прийомів майстерності з музики у живопис. «Музикаль-
ність» картин Дж. Уістлера відчутна у колориті, грі кольорів. Художник вважав, що 
головну увагу слід приділяти основному кольору, який, подібно лейтмотиву в опері, 
проходить крізь увесь твір, а вже цьому кольору має відповідати увесь ансамбль. 

Учням молодшого шкільного віку буде легше сприймати музичні образи, які пов’я-
зані з образами зоровими. Тому майбутній педагог вже може використати певні добірки 
творів, в яких відчутний тісний взаємозв’язок музичного мистецтва і живопису. Серед 
доступних для дитячого сприйняття музичних творів, які створені під впливом живо-



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 201768

писних робіт можна використати «Картинки з виставки» М. Мусоргського, створені 
під впливом малюнків Гартмана; «Маленьку різдвяну сюїту» Дж. Крамба, що вини-
кла під враженням від фресок Арренської капели в італійському місті Падуя. З музики 
українських композиторів можна запропонувати фортепіанну сюїту «Картини росій-
ських живописців» І.Шамо, кожна п’єса якої є програмної і має назву живописного 
полотна. Також можна залучити твори, в яких композитори створюють музичні пор-
трети, зокрема «Женці», «Збиральники винограду» Ф. Куперена; «Селянка», «Циганка» 
Ж. Л. Рамо; «Дівчина з волоссям кольору льону» К. Дебюссі. Слід зазначити, що вико-
ристання цих творів водночас буде залучати дітей і до сприйняття музики різних істо-
ричних і національних стилів, адже у перелік увійшли музичні зразки від початку ХVІІІ 
до ХХ століття.

В усвідомленні специфіки засобів виразності музики і живопису важливим є озна-
йомлення майбутніх вчителів з поглядами і відчуттями музичного кольору, якими воло-
діли Р. Вагнер, К. Дебюссі, М. Римський-Корсаков, О. Скрябін. 

Вперше поєднати звук, тональності з кольором вдалось О. Скрябіну. Він задумав 
свою симфонічну поему «Прометей» збагатити партією «світлового клавіру». Цю ідею 
композитор пояснив тим, що Прометей є символом творчого начала, активної енергії 
Всесвіту. Саме тому композитор хотів підсилити звукове враження світлом, щоб відо-
бразити свій художній задум – ледь окреслені надії людства перетворюються на сліпу-
чий блиск, екстаз звільненої думки. По можливості бажано переглянути зі студентами 
фільм режисерів Ю. Сєрова та Д. Рождественського за поемою «Прометей» О. Скрябіна 
(1980). У фільмі світлова стрічка, зображена паралельно звучанню музики, була відтво-
рена за публікаціями партитури із зауваженнями самого композитора. 

Ідея світломузики виникла не випадково. Науці відомо про сильний вплив кольору 
на настрій та навіть здоров’я людини. Це підтверджено дослідами фізіологів, які зазна-
чають, що кольори тим сильніше впливають на нервову систему, чим ближче вони зна-
ходяться до початку сонячного спектра. Так, червоний колір викликає лють не лише у 
биків та індіанських півнів, але й збуджує людей. Зелений колір створює відчуття спо-
кою. Дослідники світломузики стверджують, що колір як засіб виразності у живопису 
загострює почуття прекрасного у людині. При монотонних звуках очі краще відчувають 
зелено-блакитні кольори, а гаряче-червоні розрізняють погано. Саме тому музиканти 
постійно шукають відповідність кольору і музичного тембру, тональності, ладу.

Висновки. Стисло охарактеризувавши специфіку засобів виразності у контексті 
взаємодії музики та образотворчого мистецтва, можна прийти до висновку, що така 
взаємодія зумовлена естетичною природою цих видів мистецтва, єдиними законами 
художнього мислення, діалектикою людського пізнання. Доцільне використання худож-
ніх творів різних видів мистецтва у навчально-виховній роботі дає змогу вирішувати 
складні завдання осягнення конкретного художнього змісту з опорою на художній дос-
від учнів певної вікової групи. Співдружність мистецтв у навчально-виховному процесі 
буде доцільною лише тоді, коли кожний вид мистецтва збереже свою специфіку і форму 
художнього мислення. Якщо ця специфіка ігнорується, то взаємодія мистецтв порушу-
ється і втрачає педагогічну доцільність. Педагог повинен пам’ятати, що ефективність 
використання творів різних видів мистецтва визначається не кількістю звернень до 
художніх творів, а ступенем їх допомоги у заглибленні в художній зміст.
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імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) moo07@i.ua

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ У 
КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

У статті відображено роль видатних українських балетмейстерів та їх вагомий вклад у 
процесі формування гуцульського танцювального мистецтва, яке становить невід’ємну складову 
частину фольклору західно-українських земель. Досліджено внесок таких хореографів-балет-
мейстерів як Ярослав Чуперчук, Володимир Петрик, Клара Балог, Михайло Сачко та Василина 
Чуперчук у розвиток та популяризацію гуцульської хореографії. Зроблено спробу проаналізувати 
найбільш відомі колективи-популяризатори гуцульського танцю.

Ключові слова: народно-сценічний танець, гуцульське танцювальне мистецтво, балетмей-
стер, хореографічна культура, фольклор, національний колорит.
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THE ACTIVITIES OF THE OUTSTANDING UKRAINIAN BALLET-MASTERS 
IN THE CONTEXT OF HUTSUL CHOREOGRAPHY

The article refl ects the role of notable Ukrainian choreographers and their weighty contribution to 
the formation of the Hutsul dance, which is an integral part of the folklore of the West Ukrainian lands. 
The contribution of such choreographers-ballet masters as Jaroslav, Chuperchuk, Volodymyr Petryk, 
Klara Balog, Mykhailo Sachko and Vasylysa Chuperchuk in the development and promotion of Hutsul 
choreography is investigated. An attempt is made to study the most well-known groups-promoters of the 
Hutsul dance. 
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character.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ УКРАИНСКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ГУЦУЛЬСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

В статье отражена роль выдающихся украинских балетмейстеров и их весомый вклад в 
процессе формирования гуцульского танцевального искусства, которое составляет неотъем-
лемую составную часть фольклора западно-украинских земель. Исследован вклад таких хорео-
графов-балетмейстеров как Ярослав Чуперчук, Владимир Петрик, Клара Балог, Михаил Сачко и 
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Василиса Чуперчук в развитие и популяризацию гуцульской хореографии. Сделана попытка проа-
нализировать наиболее известные коллективы-популяризаторы гуцульского танца. 

Ключевые слова: народно-сценический танец, гуцульское танцевальное искусство, балет-
мейстер, хореографическая культура, фольклор, национальный колорит.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Український народ протягом століть створював само-
бутню культуру, яка відображає його багатогранне життя. Одним з її найцінніших 
скарбів є танцювальне мистецтво. Кращі художні зразки народних танців збереглися 
і дійшли до наших часів. Вони стали невід’ємною частиною художнього життя Укра-
їни. Українські народні танці, запальні і ліричні, нестримні і повільні, полонили весь 
світ. У них яскраво виявляється характер, висока і самобутня культура українського 
народу. Успішні гастролі танцювальних колективів утвердили і прославили україн-
ське народне танцювальне мистецтво, завоювавши палких шанувальників на всіх 
континентах. 

Народно-сценічний танець є одним з основних предметів циклу хореографічних 
дисциплін, невід’ємною частиною початкової освіти. Важливою складовою народ-
но-сценічного танцю є вивчення танців Гуцульщини, бо гуцульський танець – духовний 
спадок народної культури України, що займає одне із провідних місць у досліджен-
нях науковців та є предметом зацікавлення сучасних хореографів. Він є автентичною 
етнічною характеристикою народного середовища, традиції якого свідчать про високу 
художньо-естетичну цінність нашого народу.

Аналіз досліджень. Гуцульщина та її населення є найбільш досліджуваною і най-
більш описуваною з усіх етнографічних районів України. Цей край яскраво відобра-
жений у художній літературі, образотворчому мистецтві, кіно (повість «Тіні забутих 
предків» М. Коцюбинського і фільм С. Параджанова за цим твором, вірші, оповідання 
та повісті Ю. Федьковича, І. Франка, Г. Хоткевича, О. Кобилянської, М. Стельмаха, 
польського письменника С. Вінценза, численні картини К. Устияновича, І. Труша, 
А. Кульчицької, Й. Бокшая, А. Монастирського, І. Куриласа та ін.). Велична краса при-
роди цього гірського краю, горда, волелюбна натура його мешканців, колоритний одяг, 
самобутнє народне мистецтво приваблює та вирізняє його з поміж інших. 

Накопичені гуцульським краєм традиції танцювальної культури зберегли для нас у 
своїх фундаментальних історико-етнографічних працях такі корифеї, як М. Лисенко, 
П. Чубинський, Ф. Колесса, М. Грінченко, В. Верховинець, В. Гнатюк, В. Шухевич, 
С. Титаренко, І. Ющишин та ін. Сучасному народно-сценічному хореографічному мис-
тецтву, зокрема і Прикарпатського краю, та його проблемам присвячені праці К. Балог 
[1; 2], С. Безклубенка, О. Голдрича Д. Демків [4], А. Кривохижі, В. Литвиненка, Б. Коку-
ленка, Ю. Станішевського, Б. Стаська [9] та ін.

Метою статті є проаналізувати становлення гуцульського танцювального мисте-
цтва, дослідити основоположників і популяризаторів гуцульського танцю та визначити 
їх основні доробки.

Виклад основного матеріалу. Народно-сценічна хореографія Карпат являється 
невід’ємною частиною загальноукраїнської традиційної культури. Вона зазнала при-
родного впливу історико-географічних, соціально-економічних, етнографічних та 
інших чинників. Тому танці виявляють органічну пов’язаність з історією цього краю, 
його природою, господарсько-виробничим, домашнім і громадським побутом, звича-
ями, обрядами і віруваннями його людей.
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Як одна з форм зв’язку між людьми, танці допомагають розуміти настрої людей, їх 
почуття та ідеї, що виявляються за допомогою музики, ритмічних рухів, міміки, одягу, 
хореографічних образів. Вони творилися, розвивалися та вдосконалювалися протягом 
сторічь, зберігаючи основні свої особливості.

Взагалі українська хореографія, зокрема гуцульська, є саме тим видом мистецтва, 
який інтегрує національний колорит різних народів і водночас розглядається як своє-
рідна реалізація стереотипів суспільної свідомості та традицій. Гуцульський танець – 
поетично осмислені, організовані у часі і просторі рухи та пози людського тіла, в яких 
приховані глибокі шари давньої культури, світогляду, символічного вираження обрядо-
вого дійства [7, 116]. Танцювальне мистецтво Гуцульщини пройшло складний еволю-
ційний шлях становлення від виконання суто прикладних функцій у стародавніх куль-
турах до високого мистецтва зі своєю широкою палітрою виражально-зображувальних 
засобів.

Розвиваючись в залежності від суспільно-економічних, історичних і культурних 
умов, танці українців Карпат, зокрема їх основних етнографічних груп гуцулів, бойків 
і лемків зберігають свою основну будову (структурні одиниці, кроки, ритм, мелодії). Їх 
основні елементи формуються і вдосконалюються шляхом поступового нагромадження 
елементів нової якості та поступового відмирання віджилих елементів.

Матеріали, за якими переважно вивчалось хореографічне мистецтво гуцулів, бойків 
та лемків мають загальний і спеціальний характер. В їх основу лягають спеціальні фун-
даментальні, оригінальні та живі матеріали, зібрані під час забав, весіль та прилюдних 
виступів на місцях. Це описи танців, усні відомості, танцювальні мелодії.

Велика заслуга в дослідженні культури і побуту гуцулів належить видатному 
галицькому етнографу В. Шухевичу (1849–1915), який випустив п’ятитомну працю 
«Гуцульщина» – першу і до сьогодні єдину найповнішу монографію про матеріальну 
і духовну культуру галицьких гуцулів. Частина третя монографії присвячена гуцуль-
ським танцям, побуту і обрядам. Танці Гуцульщини, зокрема коломийково-козачкові, 
також досліджує І. Франко, який в своїй праці «До історії коломийкового розміру» вка-
зує на будову та давність коломийкового та козачкового ритмів [9, 32].

Важливе значення у виявленні музичної будови народних мелодій має робота 
С. Людкевича «Галицько-руські народні мелодії», де в передмові та в поясненнях 
автор дає багато цінних відомостей про пісні та їх специфіку, розвиток їх мелодики 
та ритміки, яку автор вважає важливим елементом, спільним для тексту й мелодії. 
Виявленні автором новіші танцювальні мелодії із західних районів Гуцульщини допо-
магають нам представити розвиток ритмічної будови танцювальних мелодій східних 
районів Карпат.

Для вивчення ритміки українських народних танцювальних мелодій цінними є 
роботи Ф. Колесси: «Ритміка українських народних пісень» та «Українська народна 
пісня на переломі 17-18 віків», у яких автор вказує на побутування в 15-16 ст. двох 
основних танцювальних будов – коломийкові та козачкові, а також робота «Народні 
пісні Галицької Лемківщини», в якій автор подає велику кількість народних мелодій і 
текстів пісень.

Назви гуцульських танців зустрічаються в енциклопедіях, словниках і довідниках. 
Найбільше є джерельних відомостей про гуцульські танці у вигляді дуже скупих опи-
сів. З них найдавнішу згадку про гуцульський танець маємо з 16 ст. в праці польського 
письменника Севастіяна Кльоновича – «Роксоланія». С. Кльонович описав якраз танець 
гуцулів [5, 33].
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Велику користь для дослідження народних танців та їх мелодій дає робота О. Коль-
берга «Покуття», в якій, крім мелодій пісень до танців, подаються ще й описи самих 
танців. Цінність матеріалів про хореографічне мистецтво в цій роботі в тому, що вони 
відображають загальні риси цього мистецтва на означеній території, складовою части-
ною якої є Гуцульщина. Зібрані О. Кольбергом матеріали є корисними для вивчення 
основ гуцульських танців.

У 1939 році у Львові була видана монографія збирача і дослідника народної хоре-
ографії Р. Герасимчука «Гуцульські танці» польською мовою. Книга проілюстрована 
26 мапами з географією поширення окремих танців, 64 відбитками та 6 графічними 
таблицями з чорно-білим зображенням танцювальних рухів і кроків. Книга має нот-
ний додаток, що налічує 278 мелодій, редагованих професором Філаретом Колессою. 
Паспортизувавши і описавши більше 60 назв танців, які були зібрані у 42 населених 
пунктах закарпатської Гуцульщини, Р. Герасимчук видав її невеликим тиражем і на сьо-
годнішній день ця праця належить до раритетних видань і не доступна для широкого 
загалу аматорів і професіоналів танцювальної хореографічної спадщини гуцулів. Це 
найповніше дослідження про гуцульські танці. Незважаючи на те, що система запису 
танців ї їх класифікація не відповідають сучасним, все ж вона не втратила свого пізна-
вального й наукового значення.

Р. Герасимчук записував танці своєрідною методикою, що не дає повного уявлення 
про танець, особливо коли читач слабо орієнтується у назвах окремих рухів і танцю-
вальних фігур гуцульської хореографії. Для запису танців автор користувався системою 
німецького етнографа Р. Цюдера, поєднуючи її з мальованими зображеннями танцюю-
чих, як це зробив В. Верховинець у своїй праці «Теорія українського народного танцю». 
Але, незважаючи на те, що деякі погляди автора у наш час могли б бути переглянутими, 
праця не втратила своєї наукової цінності. Вона є найбільшою нині збіркою танців 
регіону. «Гуцульські танці» була б цікавою й корисною численним аматорам і профе-
сіоналам-постановникам у їх творчій праці, пов’язаній з хореографічною спадщиною 
гуцульського краю.

Ще в 20–30 роки довоєнного часу, коли культура була на піднесенні і почали з’явля-
тися професійні театри, зокрема «Руський театр» і «Нова сцена» та товариство «Про-
світа» зародилося і професійне мистецтво танцю в Закарпатті. Вистави цих мистецьких 
колективів були наповненні закарпатською народною хореографією. 

У театрі «Нова сцена» було поставлено у 1937 році народну оперету «Як сади зацві-
туть», яка відображала гуцульське життя, а складовою частиною сюжету був танець 
«Аркан» та інші гуцульські танці. Це було епізодичне відтворення на професійній сцені 
народного хореографічного мистецтва. Але ці танці, створені народом у певний істо-
ричний період, відображають складний процес становлення і розвитку народної хоре-
ографії. Кращі їх зразки дійшли до нас завдяки зусиллям фольклористів і являються 
цінним матеріалом для досліджень науковців. Значна частина їх міцно увійшла до 
репертуару сучасних професійних і самодіяльних колективів. 

Важлива роль у, власне, становленні гуцульського танцю була відведена Ярославу 
Маркіяновичу Чуперчуку – видатному балетмейстеру, етнографу, артисту, унікальній 
особистості в гуцульській хореографії. Йому випала доля бути творцем і пропаганди-
стом гуцульського танцю. Девізом його невтомної творчої праці були слова В. Авра-
менка, українського балетмейстера світової слави: «Танок – то мова, то могуча мова, 
якою вимовляємо душу». Цією мовою Я. Чуперчук протягом свого творчого життя про-
мовляв до народу. 70 років він віддав творчій діяльності як балетмейстер-постановник, 
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з них 40 років – сценічній діяльності. Я. Чуперчук, віртуоз гуцульського танцю, створив 
понад 100 хореографічних і вокально-хореографічних творів, до яких сам писав пісні. 
Його багатолітня діяльність лягла в основу сучасних репертуарів багатьох колективів в 
Україні та за її межами [4, 7].

1939 року відбулося перше засідання міської управи м. Станіслава (Івано-Фран-
ківськ), на якому ухвалили у галузі культури на Прикарпатті створити на базі самоді-
яльних колективів обласний музично-драматичний театр ім. І. Франка. Балетмейстером 
був призначений Я. Чуперчук.

1940 року наказом відділу у справах мистецтв провели розмежування між драма-
тичним театром і новоствореним Гуцульським ансамблем пісні і танцю, який очолив 
Я. Барнич, керівником балетної групи став Я. Чуперчук. Ансамбль нараховував 60 спі-
ваків, танцюристів, музикантів. Цікавий фольклорний репертуар ансамблю: гуцульські 
мелодії, прикарпатські коломийки, гуцульський козачок, «Парубоцькі жарти», «Зашу-
міла Буковина», «Воротар», «Гуцулка», тощо [5, 30].

Глибока обізнаність у гуцульському фольклорі, робота в театрах, знання, одержані 
у школі В. Авраменка, допомогли балетмейстеру втілити давні задуми, ідеї в хореогра-
фічних постановках «Після Бескидів», «Гуцулка на царині», «Співай, рідний краю», 
«Великодні хороводи».

Перші гастролі Державного гуцульського ансамблю пісні і танцю відбулися 
1940 року. Неповторні мелодії пісень, чарівні звуки музики, іскрометні танці та нез-
рівнянно-барвистий одяг, що створив враження квітучої полонини, зачарував глядачів 
Центральної і Східної України, Москви, Ленінграда, Середньої Азії, Севастополя, При-
балтики, Сибіру, де глядач вперше побачив культуру карпатського краю. 

Хореографічні композиції Я. Чуперчука викликали щораз більше захоплення в 
шанувальників української хореографії. Для галичан Я. Чуперчук став символом 
гуцульської хореографії. Його супроводжувала народна шана, любов та визнання як 
одного з найкращих фахівців гуцульського танцю. Про його великий талант писали 
закордонні газети «Наше слово» (Польща), «Життя і слово» (Канада), «Енциклопедія 
українознавства» (Канада), «Картини з театрального життя» (Нью- Йорк), «Дружно 
вперед» (Чехословаччина). 

Балетмейстер Я. Чуперчук працював балетмейстером у театрі імені М. Заньковець-
кої, Львівському театрі опери і балету. Він здійснив постановки танців в Українському 
народному хорі імені Г. Верьовки, Закарпатському народному хорі, Прикарпатському 
військовому ансамблі «Ятрань», коломийському ансамблі «Покуття» тощо.

Віртуоз гуцульської хореографії виховав цілу плеяду учнів, які отримали високі 
нагороди заслужених, народних артистів. Сам маестро – лауреат усіх, де був учасни-
ком, міжнародних конкурсів, нагороджений французьким урядом золотою медаллю за 
високе мистецтво балетмейстера – не удостоївся звання на рідній землі ні від радян-
ського уряду, ні від української держави. 

Присвятив себе гуцульським танцям і Володимир Васильович Петрик. Він нале-
жав до тих митців, які повністю віддали себе мистецтву. В. Петрик вважав, що мода й 
різні новації в мистецтві були й будуть, але їхня поява дуже короткочасна. Вічною ж 
залишається лише народна творчість. Для нього на все життя живицею стала народна 
музика, особливо скрипка, цимбали, сопілка. Все своє життя він прагнув за допомогою 
танцю піднести на високий рівень карпатський фольклор.

У 1946 році В. Петрик став солістом танцювальної групи Гуцульського ансамблю 
пісні і танцю під керівництвом Я. Чуперчука. Разом вони поставили славнозвісний 
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танець «Аркан», який у 1948 році викликав найбільший інтерес серед усього реперту-
ару ансамблю.

Після декади українського мистецтва в Москві В. Петрику, за великий вклад у роз-
виток українського мистецтва та постановку багатьох танців, вручили урядову наго-
роду «Знак Пошани». 1964 року йому присвоєне звання «Заслужений артист УРСР». 
З 1954 року балетмейстером Гуцульського ансамблю пісні і танцю В. Петриком було 
поставлено сотні танцювальних шедеврів: автентичних, фольклорних і народно-сце-
нічних танців. 1993 року йому присвоєно почесне звання «Народний артист України» 
за значний особистий внесок у збагачення української національної культури та високу 
професійну майстерність [6, 49].

Насправді ж наукове освоєння народної хореографії розпочалося завдяки визво-
ленню Закарпаття і возз’єднанню його з Україною, а саме з 1946 року, коли вперше 
за всю історію краю було створено професійний Закарпатський державний ансамбль 
пісні і танцю, перейменований у державний заслужений Закарпатський народний хор, 
52-річний творчий шлях у якому пройшла Клара Федорівна Балог.

Клара Федорівна Балог – балетмейстер Закарпатського народного хору з 1959 року. 
Вона працювала в цьому колективі з дня його заснування (1945) й виросла від танцю-
ристки до одного з провідних балетмейстерів республіки. К. Балог присвоєно почесне 
звання «Заслужена артистка УРСР». Вона перша уродженка Закарпаття, яка удостоєна 
цього високого звання. Під її керівництвом танцювальна група набула неповторного 
почерку, своєрідної манери виконання.

1960 року вона самостійно готувала хореографічну програму до Декади української 
літератури мистецтва в Москві. За високі досягнення в хореографічному мистецтві 
Клару Федорівну 1960 року було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. 
Вже у 1974 році їй було надане почесне звання «Народна артистка України».

Ця талановита жінка дала сценічне життя танцям, які ставилися у Державному 
хореографічному ансамблі УРСР «Таврія» (Сімферополь), у Київському державному 
хореографічному училищі, у театрах України, Чехословаччини, ансамблі естрадного 
танцю Угорщини, закарпатської обласної філармонії [2, 7].

У хореографічних постановках К. Балог «Раковецький кручений», «Вівчари на 
полонині», «Подаруй мені берізку», «Бубнарський», жартівливий танець «Ой, кум до 
куми залицявся» відтворено перш за все людину, історію, звичаї, обряди. К. Балог вдало 
використовує пісенну драматургію в танцях. Так виникла музично-хореографічна ком-
позиція «Свято на винограднику», «Закарпатські орнаменти», «Привітальна» та багато 
інших творів [1, 51]. 

Гуцульське танцювальне мистецтво поширювалося і на дітей, якими займався 
Михайло Олександрович Сачко – заслужений працівник культури України, худож-
ній керівник Зразкового дитячого ансамблю народного танцю «Джерельце Карпат» – 
одного із провідних дитячих колективів Закарпаття, лауреата міжнародних та всеу-
країнських фестивалів народної творчості (створений 1986 р.). «У танцювальному 
мистецтві колективу ніби оживають Величні Карпатські гори, відлунюють троїсті 
музики, квітнуть барви народного колориту Закарпаття» – пише дослідник Б. Стасько 
[9, 7].

М. Сачко постійно в пошуку працює над відтворенням і популяризацією народ-
ного хореографічного мистецтва Закарпаття. У його творчому здобутку такі хореогра-
фічні композиції і народні танці, як «Ми – радість Закарпаття», «На Січі Запорізькій», 
«Гуцулка», «Пастушок», «Бубнарський», «У Лисичеві на царині», «Гуцульська рапсо-
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дія», «Полонинські залицяння» та інші, що відтворюють народні звичаї й традиції рід-
ного краю.

Варто сказати і про творчість ще однієї непересічної постаті гуцульського танцю-
вального мистецтва – Василини Маркіянівни Чуперчук. Вона була солісткою балету 
Гуцульського ансамблю пісні і танцю, яка завдяки своїй неперевершеній майстерно-
сті доносила глядачам задум кожної балетмейстерської постановки. В. Чуперчук була 
вихованкою, а згодом і партнеркою В. Петрика. Василина Чуперчук (1931–1980) при-
йшла до Гуцульського ансамблю пісні і танцю в 1944 році. Працелюбна, талановита від 
природи, жива в танці. Постійним її партнером був Іван Долинський – їх дует зачаро-
вував своїм виконанням.

Івано-Франківська дослідниця Р. Затварська називає В. Чуперчук «перлиною гуцуль-
ського танцю», адже її манера і стиль виконання були дійсно незрівнянними. Спогади 
балетмейстерів, артистів, глядачів, усіх, хто хоч раз побачив виступ цієї танцівниці, 
відзначали її артистизм, незвичайну енергійність, справжній гуцульський запал, які і 
вирізняли артистку з-поміж інших [5, 76]. Влітку 1951 р. на Декаді українського мис-
тецтва і літератури в Москві, де виступав Гуцульський ансамбль, В. Чуперчук за без-
доганне виконання гуцульських танців та високий професіоналізм була нагороджена 
медаллю. 1957 року вона разом із І. Долинським стають Лауреатами Всесвітнього фес-
тивалю. 1960 р. В. Чуперчук нагороджують медаллю «За трудову доблесть», а 1962 р. – 
медаллю «За трудову відзнаку».

Крім виконавської діяльності, Василина Мар’янівна займалася вихованням під-
ростаючого покоління – вчила дітей танцювати в с. Верхній Ключів Коломийського 
району. Так був створений вокально-хореографічний ансамбль «Верховинка» при При-
карпатському національному педагогічному університеті. І вже перший концерт пока-
зав, що цей колектив має право на життя. Серед найвідоміших танців із репертуару 
ансамблю «Покутянка», записаний в с. Русові Снятинського району, «Свято в Карпа-
тах», побудований на основі танцювальних рухів.

Василина Чуперчук, будучи досвідченим фольклористом і спеціалістом гуцульської 
хореографії, проводила республіканські семінари на базі заслужених ансамблів танцю 
України «Ятрань» (м. Кіровоград) та «Юність Закарпаття» (м. Ужгород). Працювала у 
Львові, Івано-Франківську, Закарпатті. Готувала колективи до конкурсів і фестивалів. 

Висновки. Отже, бачимо, що гуцульське танцювальне мистецтво пройшло склад-
ний шлях становлення і такі видатні хореографи як Ярослав Чуперчук, Володимир 
Петрик, Клара Балог, Михайло Сачко та Василина Чуперчук сприяли його розвитку та 
популяризації, завдяки своїм хореографічним постановкам та великій любові до При-
карпатського краю. Сумуючи вищесказане, можемо стверджувати, що історія нагромад-
жувала ціле багатство народних танців та різноманітну музику. Бачимо, що гуцульські 
танці і зараз становлять невід’ємну складову частину фольклору західно-українських 
земель. Необхідно, щоб наше покоління стало черговою ланкою в наполегливій пере-
дачі знань далі, молоді з хореографічною спеціальністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балог К. Ф. Мої роси і зорі / [літ. запис В. А. Качкана] / К. Ф. Балог. – Ужгород : Карпати, 

1988. – 59 с.
2. Балог К. Ф. Танці Закарпаття : репертуарний збірник / К. Ф. Балог. – Ужгород : Госпрозра-

хунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1998. – 160 с.
3. Герасимчук Р. Народні танці українців Карпат / Р. Герасимчук. – Львів : Інститут наро-

дознавства НАН України, 2008. – Кн. 1. Гуцульські танці. – 608 с.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìàðòèíiâ Î. Äiÿëüíiñòü âèäàòíèõ óêðà³íñüêèõ áàëåòìåéñòåðiâ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 77

4. Демків Д. П. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії : нарис, спогади, фото-
матеріали / [вступ. ст. Р. Кирчіва] / Д. П. Демків. – Коломия : Вік, 2001. – 168 с. + 48 с. іл.

5. Затварська Р. Василина Чуперчук: перлина гуцульського танцю / Р. Затварська. – Іва-
но-Франківськ : Нова Зоря, 2002, – 136 с.

6. Майстри народно-сценічного танцю : біографічний довідник / [уклад. О. П. Колосок]. – 
К. : ДАКККіМ, 2008. – 116 с

7. Нагачевський А. Побутові танці канадських українців / А. Нагачевський. – К. : Родовід, 
2001. – Кн. 1. – 188 с.

8. Нариси до історії українського народного танцю : практичний матеріал [для вчителів 
загальноосв. шкіл, шкіл нового типу та керів. гуртків поза шкіл. закладів] / [укл. В. К. Куплен-
ник]. – К. : ІЗМН, 1997. – 64 с. 

9. Стасько Б. Митці народної хореографії Прикарпаття : посібник [для студ. хореограф. від-
діл. мист. вищих навч. закл.] / Б. Статька, Н. Марусик. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнер-
ський відділ ЦІТ, 2009. – 164 с.

REFERENCES
1. Baloh K. F. Moi rosy i zori / [lit. zapys V. A. Kachkana] / K. F. Baloh. – Uzhhorod : Karpaty, 

1988. – 59 s.
2. Baloh K. F. Tantsi Zakarpattia : repertuarnyi zbirnyk / K. F. Baloh. – Uzhhorod : 

Hosprozrakhunkovyi redaktsiino-vydavnychyi viddil komitetu informatsii, 1998. – 160 s.
3. Herasymchuk R. Narodni tantsi ukraintsiv Karpat / R. Herasymchuk. – Lviv : Instytut 

narodoznavstva NAN Ukrainy, 2008. – Kn. 1. Hutsulski tantsi. – 608 s.
4. Demkiv D. P. Yaroslav Chuperchuk: fenomen hutsulskoi khoreohrafi i : narys, spohady, 

fotomaterialy / [vstup. st. R. Kyrchiva] / D. P. Demkiv. – Kolomyia : Vik, 2001. – 168 s. + 48 s. il.
5. Zatvarska R. Vasylyna Chuperchuk: perlyna hutsulskoho tantsiu / R. Zatvarska. – Ivano-

Frankivsk : Nova Zoria, 2002, – 136 s.
6. Maistry narodno-stsenichnoho tantsiu : biohrafi chnyi dovidnyk / [uklad. O. P. Kolosok]. – K. : 

DAKKKiM, 2008. – 116 s
7. Nahachevskyi A. Pobutovi tantsi kanadskykh ukraintsiv / A. Nahachevskyi. – K. : Rodovid, 

2001. – Kn. 1. – 188 s.
8. Narysy do istorii ukrainskoho narodnoho tantsiu : praktychnyi material [dlia vchyteliv 

zahalnoosv. shkil, shkil novoho typu ta keriv. hurtkiv poza shkil. zakladiv] / [ukl. V. K. Kuplennyk]. – 
K. : IZMN, 1997. – 64 s. 

9. Stasko B. Myttsi narodnoi khoreohrafi i Prykarpattia : posibnyk [dlia stud. khoreohraf. viddil. 
myst. vyshchykh navch. zakl.] / B. Statka, N. Marusyk. – Ivano-Frankivsk : Vydavnycho-dyzainerskyi 
viddil TsIT, 2009. – 164 s.

Статтю подано до редакції 26.09.2017 р.



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 201778

УДК 37.015.31:78.03(944)
Євген МАРЧЕНКО, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних музичних інструментів та 
вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) marchenkoeugen@gmail.com
Марія КОЗИЦЬКА, 

викладач кафедри народних музичних інструментів та вокалу 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(Україна, Дрогобич) mkozicka09@gmail.com

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У НІМЕЦЬКИХ КАНТОНАХ ШВЕЙЦАРІЇ
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МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В НЕМЕЦКИХ КАНТОНАХ ШВЕЙЦАРИИ

В статье сделан экскурс в историю музыкального воспитания немецких кантонов Швей-
царии, выявлено эволюционные процессы со времен «Каролингского ренессанса», эпохи средневе-
ковья и основные музыкально-просветительские традиции, которые были накоплены в придворных 
и монастырских школах. На начальных ступенях обучения изучались катехизис, элементарные 
основы тривиату (грамматика, риторика и диалектика), а в школах высшего уровня – науки квадри-
виум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Проведен обзор современных педагогических 
исследований и публикаций выявленных в тезаурусе истории зарубежной музыкальной педагогики.
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Постановка проблеми. Суттєві соціокультурні зміни початку ХХІ століття від-
билися на пошуку нової парадигми виховання підростаючого покоління, вироблення 
нових шляхів та засобів формування повноцінної і гармонійно розвиненої особисто-
сті. Значне місце в підвищенні ефективності морально-естетичного виховання займає 
музичне мистецтво, як фактор, що реалізує не тільки ідеї гармонійного розвитку люд-
ської особистості, але й впливає на формування його цілей та ідеалів, як комплексний 
елемент впливу на підростаюче покоління. 

Аналіз досліджень. У ракурсі огляду педагогічних досліджень та публікацій 
необхідно вказати на те, що питання історичного розвитку музичної освіти привертає 
достатню увагу науковців. Серед них слід відзначити праці Т. Гавриленко, Т. Гріщенко, 
В. Кузьмічова, О. Михайличенко та ін. У науковому тезаурусі з’явились обґрунтовані 
праці з історії зарубіжної музичної педагогіки О. Ростовського [3], С. Уланової [5], 
І. Сташевської [4] та ін.

Мета статті – обгрунтувати вивчення концепцій та принципів музично-естетич-
ного виховання за кордоном на прикладі німецьких кантонів Швейцарії.

Виклад основного матеріалу. Процес передачі музичного досвіду знайшов відо-
браження в особливому специфічному виді людської діяльності, а роздуми про відно-
шення людини до музики призвели до виникнення уявлень про можливості виховного 
впливу музики на людський характер, її волю й почуття. Як відомо, перші історичні 
свідчення з цього приводу належать ще до часів онтогенезу древніх цивілізацій. Анти-
чні традиції музичної освіти знайшли своє продовження в епоху середньовіччя, у часи 
створення нових європейських держав, у тому числі і Швейцарії.

Стародавнє кельтське плем’я гельветів (звідси давня назва Швейцарії – Гельвеція), 
було підкорене Римом. У V–VI ст. майже вся територія Швейцарії увійшла до складу 
Франкської держави. І лише в ході Швабської війни, у 1499 році, вона стала фактично 
незалежною державою і як федерація з тринадцятьма кантонами проіснувала до 
1798 року. В 30–40 роках ХІХ ст. у Швейцарії розгорнувся широкий рух за демократи-
зацію політичного ладу і централізацію країни, що призвело в 1848 році у перетворення 
країни з союзу кантонів у федеративну державу [6, 375]. 
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Зародження традицій музичної освіти на швейцарських землях було зумовлене, в 
першу чергу культурним підйомом («Каролінгський Ренесанс») у Франкській імпе-
рії після завершення християнізації населення (VII–VIII ст.) Карлом Великим (742–
814 рр.), який намагався зміцнити свою державу не тільки мілітаристськими засобами, 
а й спрямованою на культурне об’єднання завойованих ним народів просвітницькою 
політикою, фундаментом якої, як і символом ідентифікації різних племен стала хри-
стиянська ідеологія. Особливою ознакою цього періоду було визнання політичною 
необхідністю спланованої, довгочасної виховної роботи протягом поколінь. Головною 
метою освіти визначалося виховання християнина [4, 52].

Позитивний характер освітніх реформ цього часу проявився у відродженні анти-
чних освітніх традицій (Сократ, Платон, Аристотель), інтеграції християнського й анти-
чного культурного надбання, створенням численних шкіл не тільки для знаті, а й для 
простолюдинів.

В епоху середньовіччя, коли церква впливала на всі сфери людського буття, музика 
виконувала прикладну функцію посилення емоційно-морального впливу богослужіння 
і розумілась не як мистецтво, а як одна з семи «вільних наук» [3, 60–65]. Впровадження 
християнства у Франкській імперії й широке використання музики в ритуалі богослу-
жіння стало головним фактором зародження традицій музичної освіти. З цією метою Кар-
лом Великим було запрошено з Риму співаків (канторів) й розіслано їх по всій державі з 
метою поширення репертуару римських пісне-співів, що виявилося надзвичайно склад-
ним завданням у зв’язку з відмінностями умовних, музичних, методичних і інших заса-
дах, доводить І. Сташевська з посиланням на німецького дослідника К. Еренфорта [4, 52].

У своїх капітуляціях Карл Великий наказує, щоб основою навчання у всіх школах 
були псалми, ноти, спів, святковий церковний календар, граматика й святе Писання. Як 
стверджує І. Сташевська, спірним для музикознавців залишається питання: що розумі-
лось під словом «нота» – (notas) у часи, коли фіксація висоти звуків здійснювалась засо-
бами графічних знаків та буквеного позначення, запозиченого ще з античного вчення 
про музику [4, 52].

Після смерті Карла його імперія розпалася на ряд держав, які дали початок заро-
дження сучасних країн. Культура каролінгів раптово занепала, але пізніше дала про 
себе знати починаючи з ХІ століття у феодальному суспільстві [2, 26–27].

У придворних та монастирських школах Середньовіччя здійснювалась реаліза-
ція нових ідей. Серед них слід назвати організацію навчання в монастирській школі 
Санкт-Галлена. Сім «вільних наук», до яких входила й музика, складали зміст нав-
чання та водночас слугували підготовкою для освоєння науки богослов’я. На початко-
вому ступені вивчалися катехізис, елементарні основи тривіату (граматика, риторика і 
діалектика) й музичного супроводу богослужіння, у школі вищого рівня – науки ква-
дривіума (арифметика, геометрія, астрономія і музика). Репертуар музичного теоре-
тично-практичного навчання в основному складали твори культової вокально-хорової 
музики: гимни, псалми та антифони [7, 144–146].

В співацьких школах, які слугували майстернями літургійного співу, здійснювалася 
музична підготовка учнів всіх рівнів: хлопчиків-співаків, співаків хору, канторів (дири-
гентів і вчителів співу), магістрів (вчителів школи) [4, 52].

Обов’язковим для вчителів і учнів всіх видів шкіл було знання на пам’ять тексту 
й мелодій релігійних пісне-співів. Участь у хоровому співі дозволялась тільки після 
вивчення на пам’ять всього псалтиря методом багаторазового повтору учбового мате-
ріалу за вчителем.
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Заучування великої кількості текстів богослужбових пісне-співів являв собою важ-
кий процес. В той час панувала усна традиція передачі музичного досвіду і презен-
тацію їх мелодій учням важко уявити. Наприкінці VIII століття, з метою покращення 
та полегшення змісту навчання, починають активно народжуватись різні педагогічні 
прийоми. Одним з практичних засобів пояснення музичного матеріалу був монохорд – 
однострунний щипковий інструмент, що використовувався для розуміння учнями 
висоти звуків та їх інтервальних співвідношень. Засобом візуального сприймання мело-
дії користувались використовуючи спеціальні рухи рук і корпусу, графічне, буквене й 
мовне зображення музичного руху. На думку К. Еренфорта, використання наглядних 
методів музичного навчання сприяло не тільки більш швидкому досягненню бажаної 
мети занять, ніж при традиційному в ті часи механічному зазубрюванні, але й поси-
ленню усвідомленого сприйняття учнями музично-звукових співвідношень [7, 155]. 
Слід також додати, що схоластичні методи музичного навчання досить часто поєднува-
лись з підтримкою суворої дисципліни засобами лозини та палки [1, 20].

Досить високі вимоги в період «Каролінгського ренесансу» ставилися до кантора 
як педагога. Він повинен був знати основи теології, структури богослужіння відпо-
відно до церковного календаря, весь псалтир напам’ять, правила музичної артикуляції 
та ритмізації, основи давньоримської співацької практики, володіти добрим голосом, 
педагогічними здібностями у сфері формування голосу, дихання, постановки корпусу 
під час співу, монохордом та мистецтвом хейрономії (уявної жестикуляції руками для 
позначення висотних, динамічних, ритмічних та агогічних змін в музиці), мати нави-
чки імпровізації, [7, 155]. Враховуючи стан розвитку музичної теорії і практики, можна 
припустити, що до необхідних якостей кантора належало і вміння доцільно та вільно 
користуватись існуючими формами музичної фіксації ранньосередньовічної музичної 
культури (неіменна, буквенна, дасіальна, лінійна).

Зміст музично-теоретичних трактатів цього періоду («Наука музики» Авреліана із 
Реоме, «Про основи гармонії» Регіно із Прюма, «Про музику» і «Посібник з музики» 
Хукбальда Сент-Аманського) свідчить про зародження нової тенденції у розвитку 
вчення про музику й музичне навчання: посилення інтересу теоретиків до питань 
музично-освітньої практики, до систематизації і узагальнення знань у сфері музичного 
навчання і виховання та до удосконалення методів передачі музичного досвіду. Важ-
ливими вважаються поради музичних теоретиків до побудови навчального процесу на 
принципах пізнання від елемента до цілого, від простого до складного, у легкості й 
доступності пояснення [5, 59–60].

Незважаючи на різні акценти, поняття історія середньовічної теорії засвідчує, що 
навчання музиці трактувалося в ті часи як математично-теоретична дисципліна в сис-
темі наук, а також як прояв практичної вокальної та інструментальної діяльності [7, 
178]. Але якщо до Х-го століття у монастирських школах здійснювалась як практична, 
так і теоретична музична підготовка, то пізніше вони втрачають інтерес до теоретичної 
частини музичної освіти і концентрують музичне навчання винятково на оволодіння 
навичками церковного співу [3, 68].

Професійне музичне мистецтво та навчання у Швейцарії виникло близько Х-го сто-
ліття і пов’язане з літургійною музикою, осередком якої був Санкт-Галленський монас-
тир, де працювали композитори і теоретики Ноткер Бальбулус («Заїка», Х ст.), Тутіло 
[6, 378].

Підвищенню теоретичного рівня музичної освіти сприяло поширення у ХІІ столітті 
соборних шкіл, які здійснювали музичне навчання за двома напрямами: теоретичним у 
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рамках «вільних наук» (musika theoretica) і практичним (musika praktica), тобто, музич-
но-теоретична підготовка поєднувалась з виконавською і творчою практикою [3, 68].

Поступове удосконалення форм культової музики, ускладнення музично-виражаль-
них засобів, зародження поліфонічного стилю викликали посилення уваги теоретиків 
до потреб музично-освітньої практики. Праці західноєвропейських вчених пізнього 
середньовіччя Франкона Кельнського, Іоана Коттона, Іоана Гарландського, Роджера 
Бекона сприяли розвитку уявлень про принципи метро ритмічної організації музики, 
подальшому вдосконаленню нотації, новій систематизації музики на народну, профе-
сійну та церковну; зверненню уваги на важливе суспільне значення народної побутової 
музики, а також зародженню тенденції поступової зміни підходів до музичної освіти у 
гуманістичному напрямі [5, 73–86; 7, 182–188].

Розквіт торгівлі й ремісництва, світських форм просвітницької діяльності зумо-
вили виникнення міських (магістратських) швейцарських шкіл, з навчанням на рідній 
мові та латинських шкіл, а згодом і університетів (перші університети було засновано 
1460 році в Базелі, 1520 року Берні, 1559 році у Цюріху.)

Це сприяло частковій секуляризації музичної освіти. Але зміст і орієнтація музич-
ної освіти в цих навчальних закладах, як і в церковних, були зумовлені християнською 
ідеологією, а музика виступала, в основному, допоміжним засобом пізнання релігійних 
постулатів та основ обрядових традицій. Культуру середньовіччя довгий час розглядали 
як чисто релігійну. Традиції поєднання музично-теоретичної й музично-практичної під-
готовки вихованців продовжували зберігатись на «артистичних факультетах» універси-
тетів, де протягом двох-трьох років освоювались «ази наук».

Однак, з часом, музика як дисципліна квадріума поступово перестає займати важ-
ливе місце у навчальному плані університетів тих часів. Аргументовано про це дово-
дить сучасний німецький дослідник історії музичної освіти в Європі Карі Генріх Ерен-
форт, висловлюючи думку про незначну роль відведену музиці поряд з іншими дисци-
плінами. Це стало результатом того, що з поступовим посиленням світського впливу 
в сфері освіти і розширенням змісту навчання відповідно до вимог інтенсивного роз-
витку міст, музика все більше витіснялася медициною, правом, архітектурою, торговою 
справою та іншим [7, 173–178]. Тенденція до скорочення музичних занять на користь 
інших предметів проявляється і в освітній діяльності міських шкіл Швейцарії пізнього 
середньовіччя.

Інший напрям у передачі музичного досвіду розвивався у середовищі народних 
музикантів. Носіями світського музикування були мінезінгери та шпільмани. На від-
міну від мінезігерів, для шпільманів спів та гра на музичному інструменті були профе-
сійним ремеслом. В народному музичному мистецтві Швейцарії виділяється самобут-
ній жанр альпійських горців – йодль і пастушачі награвання. Обмін знаннями і вмін-
нями носіями народної музичної культури здійснювався в процесі практичної музичної 
діяльності, повсякденного спілкування, а також на зборах і змаганнях музикантів. Під 
час їх проведення відбувались обмін інструментами, ознайомлення з новими виконав-
ськими способами, інструментальні і вокальні турніри, обговорення питань розвитку 
зв’язків музичних осередків [9, 112].

Серед дослідників існує думка, що немало народних музикантів здобували освіту в 
монастирських школах, а також дякуючи сімейним традиціям передачі музично-вико-
навських знань. 

Розвитку та удосконаленню гри на духових музичних інструментах (альпійський 
ріжок, тромбон) сприяло існування баштових вартових, які поступово почали грати на 
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баштах не тільки закличні звуки, а й мелодії духовних пісень. На відміну від безправ-
ного положення мандрівних музикантів, баштові користувались більшою повагою як 
священнослужителів так і міського населення. 

Передача професійного досвіду гри на музичних інструментах (духових, ударних, 
струнних) здійснювалась у колі осілих музикантів, які в пошуках поліпшення(по-
кращення) свого статутного та матеріального стану об’єднувались у музичні цехи та 
братства. Подібні утворення інструменталістів сформувалися в багатьох містах і селах 
Швейцарії. В більшості статутів цехових музикантів вказувалось, що інструменталіс-
там, які не були членами братств або не перебували на церковній чи придворній службі, 
заборонялось давати платні уроки під страхом грошового штрафу та конфіскації інстру-
мента [4, 55]. 

Об’єднання народних музикантів у шпільманські братства та їх поповнення за 
рахунок вагантів (біглих кліриків, школярів, студентів) сприяло соціальному визнанню 
музикантів-аматорів, вдосконаленню інструментального музичного виконавства, збли-
женню народної та професійної музики. 

Паростки світської музичної освіти з’явились разом з виникненням лицарської 
музичної культури. Музична підготовка була невід’ємною частиною виховання серед-
ньовічних лицарів. Замкова лицарська культура, витоки якої сягають епохи Карла Вели-
кого, вимагала від лицарів володіння не тільки бойовими мистецтвами, вміння вести 
світську розмову, знання наук, латині, а також і майстерності у співі, грі на різних, пере-
важно струнних музичних інструментах (арфі, фідері, лірі, лютні, псалтеріоні, роті та 
інших) та створенні музично-поетичних творів. 

Проте, вимоги не завжди знаходили реалізацію в реальному житті. Не всі лицарі 
відповідали лицарському ідеалу стосовно музично-виконавських вмінь. Тому вони 
часто користувались послугами шпільманів, які супроводжували спів, а іноді й само-
стійно виконували романтичні твори свого господаря, тобто лицаря. Це ще раз підтвер-
джує той факт, що на відміну від мінезінгерів, для шпільманів спів та гра на музичному 
інструменті були професійним ремеслом. 

Розвиток лицарської музичної культури зумовив розвиток музично-поетичного мис-
тецтва мінезангу. Відомо, що деякі з найбільш відомих мінезінгерів створювали власні 
школи, в яких об’єднувались їх учні та послідовники. Музичне виховання і навчання в 
цих школах здійснювалось у процесі вільного спілкування під час музикування, бесід, 
дискусій, турнірів та мандрівок.

Важливим підґрунтям для розвитку аматорського напряму музичного виконавства 
й освіти в подальші століття стала просвітницька діяльність у ремісницько-бюргер-
ському колі. На основі традицій мінезангу виникло мистецтво мейстерзінгерів – пое-
тів-співаків з кола цехових ремісників. Товариства мейстерзінгерів сприяли значному 
підвищенню соціального статусу музиканта. Регулярно вони організовували «співацькі 
школи» – заходи, що зберігали, пропагували і розвивали традиції мейстерзангу [7, 198–
199]. На початковій стадії навчання музики учні засвоювали готові зразки музичних 
творів. Середній рівень підготовки учня дозволяв самостійно займатися віршо-твор-
чістю, і тільки вищий рівень знань майбутнього майстра давав дозвіл на створення 
мелодій [5, 69].

Запозичення німецького досвіду у формуванні музично-освітніх традицій, відмін-
них від церковних, сприяло позитивним зрушенням в цьому напрямку і на Швейцар-
ських землях. З XVI століття починають створюватись придворні капели, які здійсню-
вали професійну підготовку юних співаків та інструменталістів для поповнення складу 
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придворних музикантів, музичну освіту хлопчиків-хористів. Навчання цих хлопчиків 
латинській мові, теорії музики та фігуральному співу відкривало їм можливість подаль-
шого вступу до університету [8, 52]. 

Згідно історичних досліджень музична освіта та виховання тривалий час здійс-
нювались також у приватному домі вчителя. Навчання проходило поетапно: спочатку 
учень виконував обов’язки прислуги, потім, коли безпосередньо починалося навчання, 
ставав підмайстром і тільки через декілька років – майстром [4, 54]. Існував також 
соціально зумовлений розподіл музичних інструментів на «музичні» й «немузичні» 
(народні). Останні не дозволялось виконувати в професійному музичному навчанні. У 
науковому дослідженні Міхаля Роске на яке вказує І. Сташевська, це підтверджується зі 
зведення правил цехових ремісників від 1758 року, в якому вказується, що професійним 
музикантам (майстрам), так і підмайстрам забороняється виконувати твори на волинці, 
польській козі, дзвіночках та подібних «немузичних» інструментах під страхом сплати 
двох франків [4, 55–56].

Висновки. Підводячи підсумки витоків музичного виховання в німецьких кантонах 
Швейцарії слід констатувати, що музично-освітні традиції зародженні в часи «Каро-
лінгського ренесансу» продовжили розвиток паралельно у церковному, світському й 
народному напрямках. У період пізнього середньовіччя музична освіта вже входила до 
функцій церкви, придворних капел, міських навчальних закладів, музичних товариств 
різного типу, приватної педагогічної практики. Якщо музично-просвітницька діяльність 
католицького ордену концентрувалась на підготовці співаків для церковних потреб, уза-
гальнення музично-теоретичних знань то увага народній музичній освіті в початкових, 
міських школах та університетах музика почала перетворюватись на додатковий пред-
мет, з причини підвищення соціальної важливості інших дисциплін, то для таких інсти-
туцій як музичні товариства, придворні капели – носіїв найбільш значного після церкви 
музичної культури пізнього середньовіччя та приватної музично-педагогічної практики 
були характерні світський та духовний, вокальний та інструментальний, аматорський і 
професійний напрями музично-освітньої роботи. 

Постійне посилення тенденцій орієнтації музичного мистецтва на потреби не 
тільки музичної, а й музично-освітньої практики впродовж декількох століть сприяло 
полегшенню передачі музичного досвіду, стало важливим чинником появи навчальної 
музичної літератури, зародження тим самим нового напрямку розвитку теорії музики – 
музично-педагогічного та гуманізації підходів до музичної освіти і виховання. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в умовах відродження національної культури не 
можна забувати й про величезні надбання західноєвропейської композиторської твор-
чості. Одним із вельми плідним напрямків його розвитку було клавірне мистецтво, яке, 
до речі, ще від XVIІ ст. було знане й в Україні, щоправда у формі побутового музику-
вання, здебільшого у середовищі української козацької верхівки.

Клавірна музична спадщина національних шкіл країн Західної Європи надзвичайно 
цікава сторінка культури XVI–XVIII ст. Твори таких композиторів, як іспанець Антоніо 
Родріґес, голландець Пітер Свелінк, англієць Вільям Бйорд, Джон Була, Генріх Персел, 
німці Дитріх Букстехуде, Самуель Шайт, французи Франсуа Куперен, Жак Шамбон’єр, 
Франсуа Діндрійо, чех Ян Зеленка до сьогодні зберігають свою актуальність, вирізня-
ються високомистецькими якостями, звучать із концертної естради, поширюються за 
допомогою едиційної традиції та електронних масмедійних засобів масової інформації. 
Саме у цьому й полягає актуальність цієї статті. 

Аналіз досліджень. Музикознавчої та науково-популярної літератури про клавесинне 
мистецтво на сьогодні маємо чимало, щоправда переважно не українських авторів. Впро-
довж тривалого часу українські музиканти та педагоги здебільшого послуговувалися дослі-
дженнями російських музикознавців та музикантів [1; 2; 5; 6; 13; 14; 15], а також росій-
ськомовними перекладами праць відомих західноєвропейських музикологів [7; 9]. Однак за 
роки Незалежності України поступово з’являються дослідження українських музикознав-
ців, зокрема Григорія Курковського [8], Михайла Степаненка [12], Наталії Кашкадамової 
[4], Терези Кальмучин-Дранчук [3] та ін. Сьогодні особливо активно та цілеспрямовано 
питаннями дослідження та практики виконання переймаються київські дослідники та 
концертанти-клавесиністи Світлана Шебалтіна [14; 15] та Ольга Шадріна-Личак [16], які 
працюють на кафедрі старовинної музики НМАУ ім. П. Чайковського [10, 54–61]. Загалом 
можна сказати, тепер домінуючим питання є дослідження питань стилістики виконання 
клавесинних творів різних епохи, автентичності виконання, впровадження в концертний 
обіг призабутих, а то й маловідомих творів композиторів-клавесиністів.

Мета статті полягає у тому, щоб в загальних рисах дати музикознавчу та музич-
но-педагогічну оцінку стану досліджень клавірного мистецтва, впровадження в 
навчальний та виконавський процес маловідомих творів різних історико-культурних 
стилів, привернення уваги до потреб автентичності виконання тощо. 

Виклад основного матеріалу. Зародженню клавірного мистецтва насамперед зав-
дячуємо композиторам, які репрезентують своєю творчістю музичні культури Франції, 
Італії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Англії та ін. країн. Зрозуміло, що цей шлях роз-
витку був тривалий та сповнений різноманітних труднощів, хоча б вже тому, що водно-
час відбувався процес формування та утвердження традиції звуковисотного мензураль-
ного нотозапису, кодифіковано попервах здебільшого у так званих табулатурах. Одну 
з них, мабуть, найстарішу датують 20-ми роками ХІV ст. Походить вона з аббатства 
Робертсбрідж, від якого отримало назву Робертсбріджський кодекс. З тих часів також 
збереглися також близько дванадцяти інших табулатур. Зокрема, з 1420 року Кодекс з 
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Фаєнци. Збірник містить сорок сім старовинних п’єс, серед яких здебільшого обробки 
вокальних творів (балади, мадриґали, танці). Ще одна табулатура Адама Ілєборга (1440) 
містить органні преамбули та прелюдій. Цікавою пам’яткою є також рукопис під наз-
вою «Основи гри на органі» Конрада Паумана з Німеччини (1450). 

Подальший розвиток клавірного мистецтва у XVI ст. збагатив музичний світ такими 
працями, як «Дзеркало органобудівників та органістів» (1511), яку написав німецький 
органіст Арнольда Шлік. У 1517 р. видано «Фратоли, інтовалатури для гри на органі» 
Андре Антікіса. 

Однією з найпомітніших у світовій клавірній спадщині є німецька. Основну інформа-
цію про німецьку клавірну творчість переважна більшість дослідників передовсім черпа-
ємо теж з органних табулатур. Підвалини високопрофесійної клавірної творчості закла-
дав відомий німецький органіст Самуель Шайдт (1587–1654). У виданні «Tabulatura» 
(Фрайбурґ) зібрано його численні твори. Викликають зацікавлення Фантазії С. Шайдта, 
які можна розцінювати як провісники раннього поліфонічного мистецтва, зокрема фуги. 
Належить звернути увагу й на те, що «Табулатура» С. Шайдта відображає певні револю-
ційні зміни: в ній вперше музичні тексти були переведені з буквеної нотації на п’ятилі-
нійну, у вигляді партитури, де кожен голос викладений в окремому рядку.

Найвидатнішим попередником славетного Й.-С. Баха був Дітрих Букстехуде (1637–
1707), який свою діяльність зосередив на органній імпровізації, за прикладом Свелінка. 
Він відомий своїми прелюдіями та фугами, які й по сьогодні є у репертуарах не тільки 
студіюючих піаністів, але й маститих виконавців. 

Чільним представником німецької клавесинної школи був Йоганн-Якоб Фроберґер 
(1637–1667). Йому віддають пальму першості в створенні жанру клавірної сюїти. Цей 
композитор був послідовником Фрескобальді, в якого запозичив методи так званих «зву-
кових барв», а стилістку довільного застосування орнаментики перейняв у лютністів.

Значний слід у європейському органному мистецтві залишив німецький композитор 
та органіст Йоган Пахельбель (1653–1706). Його творчість, які і Д. Букстехуде теж у 
майбутньому позначилася на стилістиці творів Й. С. Баха.

Розвиток клавірного мистецтва зазначеного періоду неможливо уявити без твор-
чості французьких клавесиністів та органістів. Дослідники стверджують, що впродовж 
ХVІІ–ХVІІІ ст. у Франції змінилося чотири покоління школи композиторів-клавеси-
ністів. Засновником французького клавесинного мистецтва вважається Жак Шампіон 
де Шамбон’єр. Наступний етап розвитку був забезпечений творчістю Ніколя Лебеґа, 
Жан-Анрі Данглебера. Але тільки з появою на мистецькому обрії таких композиторів, 
як брати Куперени – Франсуа та Луї – французька клавесинна школа отримала загаль-
ноєвропейське визнання. Сказане стосується також і творчості всесвітньовідомого ком-
позитора-клавесиніста Жан-Філіппа Рамо [9]. Останніми представники клавесинного 
мистецтва були Жан-Франсуа Дандрийо, Жан Шобер та Луї Дакен, чия знаменита ком-
позиція «Зозуля» є репертуарною й сьогодні, як в педагогічній, так і концертній прак-
тиці виконавців світу.

Французьку клавесинну музику здебільшого трактують, як специфічний галантний, 
розважальний вид мистецтва, який застосовувався в придворно-аристократичних сало-
нах. Французькі клавесиністи здебільшого працювали у жанрі сюїти та над програм-
ними мініатюрами. До більших форм та варіаційних циклів вони нечасто звертались. 
Безперечно, одним із найвидатніших французьких клавесиністів є Франсуа Куперен 
(1668–1723), котрий створив близько 250 клавесинних п’єс, що опубліковані в чотирьох 
збірниках [10]. Він вніс зміни у структуру клавесинної сюїти, відмовившись від чоти-
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ричастинності (алеманда, куранта, сарабанда, жиґа). Частини своїх сюїт він групував 
за програмними ознаками. Наприклад, сюїти «Доміно», «Маски». Пріоритетом творчих 
образів композитора була лірико-споглядальна сфера: краєвиди, пейзажі, ігрові сценки, 
а також жіночі портрети («Брюнетка», «Блондинка», «Монашка»). Заглиблювався 
митець і у внутрішній світ своїх героїнь: «Похмура», «Ніжна і пікантна», «Непорочна» 
тощо. Втім, на цьому образне коло його ліричної творчості вичерпується, оскільки 
йому не властива була інша сторона – лірико-драматична.

Франсуа Куперен був не тільки великим композитором, але й мав хист дидакта. 
У його трактаті «Мистецтві гри на клавесині» сфокусовані основні поради компози-
тора щодо гри на цьому інструменті, а також викладено основні естетико-філософські 
погляди, розуміння котрих немало може допомогти музиканту-інструменталісту. Своє-
рідна концепція виконавства та інтерпретації митця полягала в тому, щоб «йти за розу-
мом, навчитися мислити послідовно, логічно» [10, 107]. 

Ф. Куперен, як досвідчений педагог пропонував дотримуватися принципу послідов-
ності та ґрунтовності навчання: перш за все практика, а потім теорія. Хоча, з цього при-
воду навряд чи можна з цією тезою беззастережно погодитися, опираючись на музич-
но-педагогічний досвід ХХ століття, в якому закладено інший принцип, який полягає 
у паралельному опануванні як музично-виконавськими азами, так і музично-теоретич-
ними. Заслуговує на увагу й те, що у праці Ф. Куперена подано авторські розшифру-
вання мелізматичних прикрас, котрі інколи неоднорідно трактуються ті чи інші музи-
канти-піаністи, і не тільки піаністи, оскільки твори цього композитора виконують і на 
акордеоні, баяні, бандурі, цимбалах.

Вельми цікавою є також клавірна культура Іспанії. Вже в XVI ст. вона досягла 
значного розквіту, передовсім завдяки композитору та виконавцю Антоніо де Кабе-
сону (1510-1566). Він був придворним органістом та клавесиністом іспанського короля 
Філіпа ІІ. Постійно мандрував з королем країнами (Італія, Німеччина, Фландрія, 
Англія), де переймав досвід своїх зарубіжних колег. Незважаючи на те, що він був слі-
пим від народження, він, проте, став одним із найвизначніших іспанських композиторів 
XVI ст. Створені ним органні та клавесинні твори нерідко ґрунтувалися на матеріалі 
вокальних композицій іспанських музикантів більш раннього часу. 

Важливим центром європейського клавірного мистецтва були Нідерланди. Особ-
ливо відомим нідерландським представником клавірної школи є Ян Пітер Свелінк 
(1562–1621). Відомо близько 40 його композицій для органу та клавесину (токати, 
річеркари, варіаційні цикли). В них композитор послуговується методами імітаційної 
поліфонії. Цікаво, що в жанрі токати та фантазії він писав виключно твори для органу.

Аналогічні політико-економічні процеси як Нідерландах проходили також і в Анг-
лії. Провідними творцями англійської клавірної музики були Уільям Берд (1543–1623) 
та Джон Булл (1562–1628). Та, насамперед англійську клавірну культуру неможливо 
уявити без Генрі Персела (1659–1695). Його сюїти створені за зразками аналогічних 
творів європейських композиторів. Попри те нотні тексти пройняті впливом англій-
ського фольклорного мелосу. Зберігаючи традиції своїх попередників, верджиналістів 
староанглійської школи, Персел трансформував англійський клавесинний стиль. Він 
надав нового життя такому жанрові, як граунди (своєрідний тип варіацій, розповсюдже-
ний в творчості англійських композиторів). Генрі Персел їх трактував не як побутовий 
танець, а як своєрідну «поетичну картину настрою».

Само поняття «клавір» введено в XVI ст. щодо різних клавішних інструментів (чем-
бало, клавікорд, клавесин, вірджинал тощо), а також і орган. Проблема диференцію-
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вання назв тривало досить довго. Приміром, голландська клавірна спадщини й сьогодні 
чітко не диференційована ні музикологами, ні самими виконавцями.

Новий етап у розвитку клавірного мистецтва постав з приходом у композицію таких 
митців, як Й.-С. Бах, Й. Гайдн, В.-А. Моцарт та ін. Засадничою проблемою клавесин-
ного виконання було питання орнаментації, які К.-Ф. Бах приділив чимало уваги у 
своєму трактаті. В рекомендаціях, що стосувалось прикрас, К.-Ф. Бах підсумував дос-
від попередників і висловив думку про боротьбу із беззмістовністю, зовнішньо блиску-
чим, але внутрішньо порожнім виконанням. Трактат К.-Ф. Бах є вартісним документом 
для пізнання історії клавірно-виконавського мистецтва середини XVIII ст. 

Доба раннього Класицизму висунула перед композиторами та виконавцями євро-
пейських краї фактично одні й ті ж ідейно-естетичні та композиційні принципи, одні 
й ті ж вимоги до виконавської інтерпретації. Тож не дивно, що в дечому ми можемо 
проводити паралелі між мистецтво композиції В.-А. Моцарта та Д. Бортнянського. 
Дослідники творчості В.-А. Моцарта справедливо відзначають мелодійну наспівність 
тем його інструментальних творів. Це ж саме можна сказати й про мелодику Бортнян-
ського. Обидва вони також створювали численні масштабні хорові та оперні полотна, 
які без мистецтва «кантилени» неможливі. Певна річ, що це позначилось на їх клавір-
них композиціях, зокрема у мистецтві творення Сонат для клавесину.

Висновки. Сучасне тлумачення автентичного стилю клавірного виконавства 
становить важливу проблему дослідження інструментальної культури як на рівні 
музикознавства, так і музичної педагогіки. Зазначений напрямок також стосується 
питання збагачення музично-педагогічного піаністичного процесу, зокрема репер-
туару. Ця проблематика постає вже не перед одним поколінням музикантів, а тому її 
актуальність незаперечна. Клавесин отримав фактично друге народження у ХХ сто-
літті, привернувши тим самим більш пильну увагу до ренесансно-барокового репер-
туару, який в добу Романтизму певною мірою відійшов на другий план, поступив-
шись місцю творам яскравого концертно-віртуозного, монументального типу. Внас-
лідок цього значно змінилась фортепіанна техніка виконавства. Вирішальну роль у 
цьому плані відіграв рояль (фортепіано) зі своїми великими техніко-виражальними 
можливостями. 

При виконанні клавесинних творів необхідно враховувати не тільки загальні тех-
нічні можливості інструменту, але й традиції національних композиторських шкіл, 
насамперед італійської та французької як визначальних. Відтак – іспанської, англій-
ської, нідерланд ської, німецької та інших, які так чи інакше доволі тісно переплетені 
між собою, хоча й вирізняються своєю етнокультурною специфікою, конструкторською 
думкою. Зокрема, італійський та французький клавесини мали досить відмінні прин-
ципові конструкторські відмінності, внаслідок чого і виражальні можливості, на що 
важливо зважати при виборі аплікатури, артикуляції, динаміки тощо. Слід брати до 
уваги й те, що італійська клавірна школа ґрунтується на принципах вокальної культури 
Ренесансу, зокрема старовинного мадригалу. Цей жанр істотно вплинув на італійську 
клавесинну токату, яка характеризується імпровізаційним типом мислення. 

Щодо французької клавесинної культури, то належить наголосити на тому, що вона 
в значній мірі опиралась на виконавські засади лютневої школи; навіть почасти це вия-
вилося в конструкційних моделях інструменту. Відтак, Ф. Куперен, розуміючи технічні 
недоліки інструменту пропонував нівелювати їх при допомозі аплікатурних новацій. 

У свою чергу Карл-Філіп-Еммануїла Баха у трактаті «Нарис про правдивий спосіб 
гри на клавірі» (Веймар, 1753) рекомендував виконавцям широко застосувати прийом 
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підкладання першого пальця, вказуючи на певні переваги такої аплікатури. Аплікатурні 
поради К.-Ф. Баха розділяв у своїй виконавські практиці В.-А. Моцарт

Ще один важливий аспект полягає в тому, що сьогодні все більше музиканти-інстру-
менталісти віддають належне специфічній практиці розуміння ритмічної свободи баро-
кової музики. Донедавна вважалося, що барокова музика ритмічно монотонна й певною 
мірою одноманітна, зовнішньо симетрична і вирізняється жорстким ритмом. Насправді 
все навпаки. Оволодіння відповідними технічними навиками дозволяє повернути цій 
музиці її первісний блиск, плинність та свободу. Вельми виразно це проявляється у 
клавесинних творах Баха. 
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СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

У статті досліджено сутність художнього образу в музичному мистецтві. Розглянуто 
явище виникнення художнього образу в процесі сприйняття музичних творів і охарактеризовано 
його, як один із найскладніших психологічних процесів, в основу якого покладено музичне уявлення 
та музичне мислення. Автором визначено два типи художніх образів: сукцесивні (первинні) та 
симультанні (вторинні). Описано діалектику художнього образу в музиці в історичному аспекті.
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THE ESSENCE OF ARTISTIC IMAGE IN MUSIC ART

In the article the essence of artistic image in music is investigated. A musical artistic image as one 
of the most complex psychological processes is considered. Music perception, representation, musical 
thinking are underlying of this image. Also in the article the division of artistic images in the perspective 
of music psychology of successive (primary) and simultaneous (secondary) is sugested. Also in the article, 
the dialectics of artistic image in music through the prism of history is shown.
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В статье исследовано сущность художественного образа в музыкальном искусстве. Рас-
смотрено возникновение художественного образа в процессе восприятия музыкальных произве-
дений и характеризировано его как один из самых сложных психологических процессов, в основа-
нии которого лежат музыкальное представление и музыкальное мышление. Автором обозначено 
два типа художественных образов: сукцессивные (первичные) и симультанные (вторичные). Опи-
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Постановка проблеми. Художній образ музичного твору – це інтегроване відобра-
ження авторського задуму крізь призму індивідуальності виконавця, його суб’єктив-
ного бачення і відчуття дійсності, для втілення якого використовується ціла система 
засобів художньої виразності (ритм, форма, інтонація, звукоутворення, мелодична лінія, 
фактура, динаміка та ін.). Художній образ є загальною категорією художньої творчості, 
тлумачення і освоєння світу з позиції певного естетичного ідеалу. Художній образ 
об’єднує в собі живе споглядання, його суб’єктивну інтерпретацію й оцінку автором, 
виконавцем і слухачем. Суть же художнього образу розкривається лише в певній кому-
нікативній ситуації, а кінцевий результат цієї комунікації залежить від мети і настрою 
ланцюжка – «композитор – виконавець – слухач», а також від культури, до якої вони 
належать. Катерина Клімай у статті «Простір-час художнього образу в музиці» пише, 
що «художній образ в музиці є ратифікованим концентратом духовної енергії, кожного 
разу неповторний, відкритий заново і настільки ж цікавий для свідомості людини» [4, 
61].

Аналіз останніх досліджень. Сутність поняття художнього образу та його вияв у 
музичному мистецтві вивчали В. Салій [8], К. Клімай [4] та ін. Моделювання худож-
нього музичного образу як одного із найскладніших психологічних процесів, в основі 
якого лежать процеси музичного сприйняття, уявлення та музичного мислення розгля-
дали В. Синегубова [9], В. Іванов [2], О. Донська [1], О. Опанасюк [6], Ю. Чекан [10] 
та ін. Види художніх образів з точки зору музичної психології описав С. Кирилов [3]. 

Мета статті полягає у визначенні сутності художнього образу в музиці, як способу 
і результату процесів музичного сприйняття, уявлення, мислення.

Виклад основного матеріалу. Художній образ – це суб’єктивний феномен, який 
виникає в результаті предметно-практичної, сенсорно-перцептивної, мисленнєвої 
діяльності. Він виступає цілісним інтегрованим відображенням дійсності, в якому 
одночасно представлені основні її категорії – простір, рух, звук, колір, форма, фактура 
і т. д. Також образ є надзвичайно місткою формою репрезентації навколишньої дійсно-
сті. Він об’єднує живе споглядання і абстрактне мислення, об’єктивне відображення 
дійсності та її суб’єктивну інтерпретацію й оцінку композитором, виконавцем і слу-
хачем. Зміст і будова музичного образу багато в чому визначається акустичними яко-
стями музичного звуку (висотою, динамікою, тембром, гучністю і т. п.), водночас він 
розкривається лише в певній комунікативній ситуації, залежно від функцій, які виконує 
мистецтво в суспільному житті, та від загальної картини світу суспільної свідомості 
певної епохи. Носієм музичної специфіки художнього образу є інтонація. Вона перед-
бачає опору на принцип асоціативного поєднання значень, чим визначається, з одного 
боку, позапонятійність узагальнення, а з іншого – емоційний характер конкретизації в 
музиці художнього образу [5].

Художній образ у музиці виконує наступні функції: гносеологічну, що спрямована 
на забезпечення розуміння закономірностей музики як виду мистецтва; перцептив-
но-гедоністичну, яка забезпечує розвиток почуттів та емоцій особистості, її здатність 
до переживання; евристичну, яка сприяє активізації пошуково-творчої діяльності; аксі-
ологічну, що забезпечує створення системи оціночної діяльності; комунікативну, яка 
сприяє спілкуванню особистості з творами мистецтва та співпереживанню їхнім обра-
зам [8, 132].

Музичний образ характеризується відсутністю конкретної життєвої предметності. 
Музика нічого не зображає, вона створює особливий предметний світ, світ музичних 
звуків, сприйняття якого супроводжується глибокими переживаннями. Музика, як живе 
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мистецтво, народжується і живе в результаті єдності всіх видів діяльності. Спілкування 
між ними відбувається через музичні образи, оскільки поза образами музика, як вид 
мистецтва, не може існувати. У свідомості композитора під дією музичних вражень і 
творчої уяви зароджується музичний образ, який пізніше втілюється в музичному творі.

Дослідження музичного змісту, як основи художнього образу в музиці, – одна із 
традиційних проблем музикознавства. Музика – мистецтво процесуальне, поза вико-
нанням музичний твір не може жити повноцінним життям. Музичний текст – це завжди 
повідомлення, яке передбачає виконавську інтерпретацію. Проблема «текст – слухач», 
розв’язуючись шляхом інтерпретації, приводить виконавця до розуміння тексту як 
складного утворення в єдності його двох боків: знакової фіксації авторського задуму 
(нотний текст) і певного повідомлення, наповненого образним змістом (музичний 
текст). Існуючий в нотному записі музичний твір отримує реальне звукове втілення 
лише в процесі музичного виконання, тому виконавець є необхідним посередником між 
композитором і слухачем [9, 1–4].

Оскільки моделювання художнього образу побудовано на процесах музичного 
сприйняття, музичного мислення та уявлення, зупинимося на цих поняттях детальніше. 
Сприйняття – психічний процес відображення предметів і явищ дійсності, сукупності 
їх різних якостей і частин в безпосередній дії на органи чуттів. Сукупність сприйняття 
відрізняє його від відчуття, яке також є безпосереднім чуттєвим відображенням, але 
лише окремих якостей предметів і явищ, що діють на аналізатори. Вчені розрізняють 
поняття «сприйняття музики» (процес спілкування з музикою) і «музичне сприйняття», 
яке розуміють як процес відображення, становлення в свідомості людини музичного 
образу, здатність слухати, переживати музичний зміст як художньо-образне відобра-
ження дійсності [9, 6–7].

Образне мислення – це один із основних видів мислення, який виділяють поряд 
із наочно-дієвим і словесно-логічним мисленням. Образи-уявлення виступають важ-
ливим продуктом образного мислення і є проявом його функціонування. Образне мис-
лення може мати як мимовільний, так і довільний характер. Прикладом мимовільного 
є сни і мрії. Приклади довільного характеру широко представлені у творчій діяльності 
людини. Функції образного мислення пов’язані з уявленням ситуацій і змін у них, які 
людина хоче викликати в результаті своєї діяльності [2, 130–158]. За допомогою обра-
зного мислення значно повніше відтворюється вся багатогранність різних фактичних 
характеристик предмета. В образі може бути зафіксовано одночасне бачення предмета з 
декількох точок зору. Важливою особливістю образного мислення є можливість форму-
вання незвичних поєднань предметів та їх властивостей. Сприйняття музичного образу 
передбачає єдність двох начал – об’єктивного і суб’єктивного, тобто того, що безпосе-
редньо, об’єктивно вбачається в самому творі, і тих тлумачень, уявлень, асоціацій, які 
народжуються в свідомості слухача під впливом цього твору (суб’єктивне). Очевидно, 
чим ширшим є коло суб’єктивних уявлень, тим багатшим і повнішим сприйняття [1, 
85].

Музичне мислення як процес цілеспрямованої і осмисленої обробки музично-зву-
кового матеріалу виражається у здатності розуміти та аналізувати почуте, подумки 
уявляти елементи музичної мови і оперувати ними, оцінюючи музику. В процесі фор-
мування художнього музичного образу беруть участь різні види музичного мислення: 
образне, логічне, творче й асоціативне.

Музикант-виконавець і слухач повинні оперувати в процесі музичного сприйняття 
певними системами уявлень про інтонації, найпростіші виражально-зображальні 
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засоби – все те, що викликає певні настрої, поетичні спогади, образи, відчуття і т. п. 
На цьому рівні себе проявляє музично-образне мислення, міра і ступінь розвитку якого 
залежать від того, яке місце займає цей аспект у підготовці музиканта.

Осмислення логіки організації різних звукових структур, вміння знаходити в музич-
ному матеріалі схожість і відмінність, аналізувати і синтезувати, встановлювати взає-
мозв’язки – наступна функція музичного мислення. Ця функція складніша, оскільки 
обумовлена не тільки перцептивними, емоційно-чуттєвими, а й інтелектуальними про-
явами з боку індивіда, вона передбачає певну сформованість його музичної свідомо-
сті. Варто зазначити, що при відомій автономності цих двох функцій, процеси музич-
но-мисленнєвої діяльності стають повноцінними лише при їх органічному поєднанні і 
взаємодії [9, 6–9].

Образний елемент є важливим компонентом музичного мислення. Художній образ, 
який є індивідуальною і конкретною категорією, завжди має певну абстрактність і уза-
гальненість, у той же час він уособлює єдність емоційного та раціонального, суб’єктив-
ного та об’єктивного. Художній образ суб’єктивний тому, що він містить оцінку ком-
позитора і слухача, і саме через художній образ відбувається їхній діалог. Результатом 
цього діалогу стає об’єктивна, загальноприйнята оцінка, як основний зміст художнього 
образу. Проте художній образ в музиці відрізняє від наукового поняття або абстрак-
тної думки нерозривний зв’язок художнього смислу з його чуттєвим, акустично-інто-
наційним втіленням. За своєю природою художній образ комунікативний, тому що він 
створюється композитором і виконавцем зі сподіванням бути доступним слухачу [4, 
1068–1069].

Образне мислення – один із основних видів мислення людини, яке виділяють поряд 
із наочно-дієвим і словесно-логічним мисленням. Воно є не лише генетично раннім ета-
пом розвитку словесно-логічного мислення, а й складає у дорослої людини самостій-
ний вид мислення. У психології образне мислення іноді описують в якості спеціальної 
функції – уяви, психологічного процесу, що полягає у створенні нових образів (уявлень) 
шляхом переробки матеріалів сприйняття і уявлень, отриманих у попередньому досвіді. 

Уява – діяльність свідомості, в результаті якої людина створює нові явлення, мис-
леннєві ситуації, ідеї, спираючись на образи, що збереглися в її пам’яті з минулого чут-
тєвого досвіду, переінакшуючи їх. Уява необхідна людині в будь-якій діяльності, тим 
більше для сприйняття музики і музичного образу. Розрізняють довільну уяву (активну) 
і мимовільну (пасивну), а також відтворюючу і творчу уяву. Відтворюючою уявою нази-
вають процес створення образу предмета за його описом, кресленням або рисунком. 
Творчою уявою називають самостійне створення нових образів в процесі творчої діяль-
ності. Вона потребує відбору матеріалів, об’єднання різноманітних елементів у відпо-
відності до поставленого завдання і творчого задуму [9, 7].

Складність питання художнього образу в музиці полягає в тому, що при його обго-
воренні завжди необхідно утримувати баланс між «правильністю» авторського замислу 
і творчою ініціативою виконавця. Сутність усіх видів мистецтва полягає в свободі, бо 
без свободи мистецтво перетворюється на ремесло. Митець-виконавець, якому влас-
тиве почуття міри, здатний, не спотворюючи задуму композитора, подарувати справжнє 
життя художнім образам, зробити їх яскравішими, доступнішими [3, 1069].

Із точки зору музичної психології художні образи поділяються на сукцесивні (пер-
винні) та симультанні (вторинні), де симультанні формуються на основі вже створених 
сукцесивних образів. Відтворення музичного твору забезпечує ретрансляцію (пере-
дачу) емоційної й інтелектуальної естетичної інформації від виконавця до слухача. Так, 
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завдання виконавця, що створює симультанний образ, полягає у декодуванні змодельо-
ваного композитором емоційно-чуттєвого образу. Виконавець, таким чином, виступає 
провідником ідей, думок, емоцій, почуттів художнього образу. Сприймаючи музичний 
твір в інтерпретації виконавця, слухач виявляє свою емоційність або музичну чутли-
вість [3, 1069].

Діалектика художнього образу в музиці розкривається при його розгляді крізь 
призму історії. Так, у фольклорі та музичних традиціях доби середньовіччя музика 
функціонувала як частина обряду, ритуалу, церемонії, або як засіб розваги, і цим обу-
мовлювалася канонічність творчості, мізерна вираженість у ній індивідуального автор-
ського начала. Ці якості визначались також особливостями міфологізованих уявлень 
про світ, як про стабільну єдність, в якій циклічно і синхронно повторюються природні 
явища, людські дії, психологічні стани і т. д. Через обряд, ритуал, церемонію в картину 
цих повторень та взаємоуподібнень входила музика. Тому її елементи виявлялися зна-
ками загального порядку буття. Із таким абстрактно-понятійним значенням музичних 
знаків (ладів і ритмів) узгоджувались однозначно-конкретні емоційні переживання, 
при цьому універсальне узагальнення дійсності було представлене у всій цілісній сис-
темі канонічних елементів музичної творчості. Окремі ж музичні явища, що тяжіли 
до принципу імпровізації, були частковими втіленнями цілісного художнього образу. З 
цим пов’язана внутрішня розімкненість музичних явищ у фольклорі і середньовічній 
культурі, що відрізняла їх від культури завершеного музичного твору.

Починаючи з епохи Відродження, в європейській культурі структура художнього 
образу в музиці зазнала змін. Розвивалися автономні музичні жанри, формувалася 
самостійна логіка композиторського мислення. Одночасно під впливом прискореного 
соціального розвитку формувалася динамічна картина світу, в центрі якої знаходилася 
чуттєва та мисляча особистість, оточена неповторними процесами і подіями. Зв’язок 
музики з дійсністю опосередковувався психологічним життям людської індивідуаль-
ності, яка все більш багатогранно відображалася в тогочасному мистецтві. Так, в добу 
бароко і Відродження музика, в основному, наслідувала нормативні афекти – реакції 
людей на події об’єктивного світу.

У музичному мистецтві класицизму стержнем образного узагальнення стало зобра-
ження характерів, типізованих через виділення і протиставлення основних рис (героїч-
них, ліричних, комічних і т. п.). Характерність тематизму і контрастне в його розвитку 
надавали художнім образам класицизму рис театральності, що вносило в зміст музики 
асоціації з сюжетністю.

У романтичній музиці художній образ тяжів до вираження неповторних емоційних 
станів і складних психічних процесів, які перетворилися у загальну мову людських 
переживань. Оскільки людину романтики трактували як «цілий світ», рівнозначний 
дійсності, тому відображення її емоцій усвідомлювалось як музичне осягнення природ-
но-історичного буття в цілому. Сформований у XVIII–XIX ст. тип художнього образу 
став багатозначним змістом, що передбачав постійне композиторське переосмислення 
стійких норм музичної мови. Звідси – необхідність виконавської інтерпретації музич-
них творів.

У музичному мистецтві ХХ–ХХІ століть існують типи художнього образу, що пев-
ною мірою реставрують його типологічні характеристики на попередніх етапах роз-
витку. Так, образи авангарду в ряді напрямків тяжіють до синтетичних видів мистецтва, 
воскрешаючи характерний для древніх культур зв’язок художнього образу з позаму-
зичним контекстом, розвиваються його типи, пов’язані зі граничним узагальненням 
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дійсності, яке перетворює музичний твір на аналог універсуму. Інший тип художнього 
образу в «масовій культурі», що, орієнтуючись на інтонаційні та композиційні шаблони, 
викликає однозначну психофізіологічну реакцію аудиторії [5].

Узагальнюючи дослідження художнього образу в психологічному вимірі, варто 
згадати праці українського мистецтвознавця Олександра Опанасюка, присвячені про-
блематиці визначення художнього образу, його структури і типології, а також його 
онтологічного змісту. З метою визначення останнього він звертається до езотеричної 
філософії, що розглядає людину як чотиривимірну істоту, і твори мистецтва також як 
чотиривимірні [6, 49–50].

Так, виходячи з концепції чотиривимірності (тетрактиди), Олександр Опанасюк 
виділяє п’ять етапів структурування художнього образу: принцип; становлення; озна-
чення; спосіб (модус); існування.

Мистецтвознавець робить висновок, що ця універсальна структура є оптимальною 
структурою художнього образу або художнього твору, що відповідає оптимальним 
структурним параметрам психіки людини [6, 49–50].

Вагомий внесок у вивчення явища художнього образу здійснив доктор мистецтвоз-
навства Юрій Чекан. На його думку, проблема розуміння образної сфери музичного 
твору є чи не найважливішим завданням музикознавства, в якому ця галузь знання спів-
діє з культурологією та психологією, а відтак поняття «образ» виступає спільною лан-
кою вищезгаданих галузей науки [10, 63–64].

У монографії «Інтонаційний образ світу» Ю. Чекан зазначає, що поняття образу 
активно функціонує у психології і визначається як «суб’єктивна картина світу чи його 
фрагментів, яка включає самого суб’єкта, інших людей, просторове оточення та часову 
послідовність подій» [10, 78]. Тому у його трактуванні поняття художнього образу в 
музиці обов’язково ураховує його рецептивну компоненту. Сама діалектика співвідно-
шення художніх образів та психологічних уявлень полягає у тісних взаємовідносинах 
структур мислення та форм художнього відображення цих структур. Художній образ 
формується через певну структуру уявлення, з якою народжується художня структура 
[10, 79].

У своїх міркуваннях Юрій Чекан спирається на фундаментальну категорію «образу 
світу», яку обґрунтував видатний російський психолог Олексій Леонтьєв. Згідно з цією 
теорією суб’єкти перебувають у чотиривимірному предметному світі (тривимірний 
простір і час), що зумовило еволюцію органів чуття. Проте Олексій Леонтьєв увів п’я-
тий квазивимір – сенс. Тому Юрій Чекан вказує на необхідність сприймання образу 
людиною у вимірах простору, часу і значення. А отже, структура образу, таким чином, 
постає п’ятивимірною [10, 107–109]. Виходячи з цього, «художній твір як мистецьке 
явище <...> існує тільки у свідомості людини» [10, 114].

Отже, художній образ – це загальна категорія художньої творчості, спосіб і резуль-
тат освоєння життя в мистецтві. Художній образ є діалектичним та невід’ємним від 
матеріального ґрунту мистецтва. В музиці художній образ виконує гносеологічну, 
перцептивно-гедоністичну, евристичну, аксіологічну і комунікативну функції. Тво-
рення художнього образу є складним психологічним процесом, що включає елементи 
музичного сприйняття, музичного мислення та уяви. З точки зору музичної психології 
художні образи поділяють на сукцесивні та симультанні, де сукцесивні – це первинні, а 
симультанні – вторинні, сформовані на основі первинних образів.

Діалектику художнього образу в музиці демонструє його історична динаміка. Так, 
середньовічний музичний фольклор функціонував як частина обряду, ритуалу або цере-
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монії, де індивідуальне авторське начало практично не мало вираження. В епоху Від-
родження стало формуватися індивідуальне композиторське мислення, з відтворенням 
емоційної реакції людей на певні події. Музичне мистецтво доби класицизму будува-
лося на протиставленні основних рис поведінки людини: героїзму, ліризму, комізму і т. 
п. Художні образи романтичної музики, у свою чергу, тяжіли до втілення складних емо-
ційних та психологічних процесів. Мистецтво ХХ–ХХІ століть демонструє наявність 
різних типів художнього образу, змішування його властивостей, притаманних кільком 
попереднім епохам. 

Cучасні дослідження художнього образу спрямовані на вивчення його структури, 
що здійснюється із залученням наукового інструментарію філософії, культурології та 
психології. Зокрема, О. Опанасюк вибудовує свою концепцію на відповідності струк-
тури художнього образу, його структурної динаміки та субстанційного буття процесу 
становлення культур, зокрема, його чотирьом періодам: символічному, класичному, 
романтичному та інтенціональному, а саму структурну модель художнього образу 
представляє як відношення тріади та тетрактиди. Іншу точку зору обстоює Ю. Чекан, 
трактування якого художнього образу в музиці обов’язково ураховує його рецептивну 
компоненту («осмислене в індивідуальному досвіді»), і який розглядає художній образ 
в музиці («інтонаційний образ світу») як центральну методологічну категорію істо-
ричного музикознавства, незважаючи на те, що саме поняття перебуває в процесі його 
переходу з метафори (звуковий світ музики, звукова картина світу, художній світ музич-
ного твору та інші) в науковий термін. 
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НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МУЗИКУВАННЯ 
В ГАЛИЧИНІ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Метою розвідки є акцентувати генеральні аспекти функціонування народно-інструменталь-
ного мистецтва в Галицьких землях, у порівнянні та співставленні зі східноукраїнськими терито-
ріями. Здійснений огляд демонструє багатогранність функціонування народно-інструменталь-
ного мистецтва в Галичині у роки другої світової війни, зокрема в умовах окупації. Воно витіс-
нило фольклорну та естрадно-розважальну функцію виконавської традиції, а натомість стало 
виразом національного начала і гуртування у реалізації мистецьких інтенцій громади в умовах 
аматорського колективного музикування на властивих регіональній традиції інструментах. Все 
це готує потужне підґрунтя для подальших процесів професіоналізації та академізації народ-
но-інструментального мистецтва на землях Галичини.

Ключові слова: народно-інструментальне мистецтво, німецька окупація, освітні осередки, 
аматорське музикування, репертуарно-методичне забезпечення.
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FOLK-INSTRUMENT MUSIC PLAYING IN HALYCHYNA IN THE PERIOD
 OF GERMAN OCCUPATION

The purpose of this research is to emphasize leading aspects of national instrumental art functioning 
in the Galician lands, to compare them with one in Eastern Ukrainian territories. The review demonstrates 
a diversity of functioning of folk-instrumental art in Galicia during the Second World War, in particular 
in the conditions of occupation. It replaced folk and entertaining function of the performing tradition, but 
instead, became an expression of the national basis and cohesion in realization of artistic intentions of 
community in conditions of amateur collective music inherent in the regional tradition instruments. All 
this prepares a powerful foundation for further processes oif professionalization and academization folk-
instrumental art on the lands of Galicia.

Key words: folk-instrumental art, German occupation, educational centers, amateur music, 
repertoire-methodical support.
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НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 
В ГАЛИЧИНЕ ПЕРИОДА НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

Целью исследовния является акцентировать генеральные аспекты функционирования народ-
но-инструментального искусства в Галицких землях, по сравнению и сопоставлении с восточ-
ноукраинскими территориями. Проведенный обзор демонстрирует многогранность функцио-
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нирования народно-инструментального искусства в Галичине в годы второй мировой войны, 
в частности в условиях оккупации. Оно вытеснило фольклорную и эстрадно-развлекательную 
функцию исполнительской традиции, а вместо этого стало выражением национального начала 
и сплочения в реализации художественных интенций общины в условиях любительского коллек-
тивного музицирования на присущих региональной традиции инструментах. Все это готовит 
мощное основание для дальнейших процессов профессионализации и академизации народно-ин-
струментального искусства на землях Галичины.

Ключевые слова: народно-инструментальное искусство, немецкая оккупация, образователь-
ные центры, любительское музицирование, репертуарно-методическое обеспечение.

Лит. 22.

Постановка проблеми. Історіографію українського народно-інструментального 
мистецтва України сьогодні формує значний корпус напрацювань. Вони стосуються 
окремих інструментів, регіональних традицій, формування осередків фахової музичної 
освіти, типів виконавських складів, жанрових та стильових різновидів композиторської 
творчості. В них усталився хронологічний поділ до та після Другої світової війни. Під-
стави для цього очевидні, адже зміни в соціокультурних та вужче – в мистецьких тен-
денціях значною мірою були обумовлені державно-політичними обставинами. Однак, 
мистецькі процеси в період воєнних дій та окупації залишаються поза розглядом, внас-
лідок чого складається враження повного завмирання будь-яких творчих проявів та 
значних мистецьких подій даного періоду на українських землях (тенденційний погляд, 
культивований радянською ідеологічною доктриною). Цьому перешкоджала і певна 
консервативність моральної складової оцінки ролі музичного мистецтва в часи суспіль-
ної екстреми. Винятки складали здебільшого спогади учасників виконавських колекти-
вів, представників мистецької діаспори та документальні свідчення наймасштабніших 
творчих акцій на землях нещодавно об’єднаних українських земель. 

Аналіз досліджень. В останні роки активно зростає увага науковців до вивчення 
найрізноманітніших мистецьких проявів воєнного часу, що дає змогу виявити багатство 
і різноплановість форм культурного опору, національного самозбереження, рятівного 
релаксу, об’єднуючої і спрямовуючої функцій літератури, театру, хореографії, музики 
в часи страшних суспільних випробувань. Найбільш активно й послідовно до цього 
процесу долучились театрознавці. У 2004 році побачила світ праця Валерія Гайдабури 
«Театр між Гітлером і Сталіним. 1941–1944. Долі митців» [4], широку панораму мис-
тецьких процесів Галичини подав Олесь Нога «Хроніки міста театрів. Театральне життя 
Львова 1920–1944 років» [14]. Прикладом актуальності даної тематики може послу-
жити круглий стіл «Мистецтво у час екстрими» (відбувся 16 вересня 2016 р. в Науковій 
бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка), що був відне-
сений до десятки топ-подій в рамках заходів 23 Форуму видавців у Львові. Модерато-
ром заходу виступила театрознавець Світлана Максименко, авторка нещодавно презен-
тованого новітнього масштабного дослідження «Український театр у Львові в період 
німецької окупації (1941–1944)» (2016), до дискусії долучилися фахівці з краєзнавства, 
літературознавства, музикознавства, спеціалісти з історії преси тощо. 

Окремими нечисленними прикладами звернень до дослідження явищ музичного 
життя є статті-коментарі до видання «Альманах краєвого конкурсу українських хорів 
(У сторіччя народин Миколи Лисенка)» Антона Рудницького [17] та Василя Витвиць-
кого (а також низка його мемуарних статей) [2; 3], книга спогадів Уласа Самчука «Живі 
струни. Бандура і бандуристи» [18], серія новел-досліджень Оксани Паламарчук «... 
А музи не мовчали. Львів: 1941–1944 роки» [15], розвідка Сергія Шнерха та Ірини 
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Довгалюк «Інститут Народної Творчости у Львові та культурно-освітнє життя у Гали-
чині в 1941–1944» [21], стаття Наталії Майчик (в контексті естрадної творчості Євгена 
Козака) [10] та деякі інші. Проте, окрім харківської бандури, інші аспекти функціону-
вання народно-інструментального мистецтва в них висвітлюються вкрай епізодично. 
Основним джерелом інформації постають матеріали преси окупаційного періоду, 
фактологічний та статичний матеріал з яких допомагає скласти певну картину музич-
но-мистецьких процесів в народно-інструментальному мистецтві українських земель 
загалом та Галичини зокрема. 

Метою розвідки є акцентування основних аспектів функціонування народно-ін-
струментального мистецтва в Галицьких землях, у порівнянні та співставленні зі схід-
ноукраїнськими територіями.

Виклад основного матеріалу. Регіональна специфіка цього регіону в окупаційний 
період зумовлена трьома істотними чинниками. Перший – це наявність специфічних 
інструментальних пріоритетів, відмінних від Наддніпрянщини. Тут були поширені ман-
доліна, акордеон, гітара як невід’ємні складові розважальних виконавських складів, та 
харківська бандура, культивована в осередку під орудою Юрія Сінгалевича (організо-
ваному на взірець кобзарського цеху з власноручним виготовленням інструментарію, 
спілкуванням з представниками старцівської сліпецької традиції, усним перейняттям 
виконавського репертуару). В середовищі освіченого інтелігентського аматорства та 
духовенства побутували цитра, тамбур, гітара, сербина, угорські інструменти. Сопіл-
кові інструменти, цимбали та окремі різновиди діатонічних гармонік були представ-
лені також у фольклорному виконавстві (переважно чесько-австрійського походження, 
зокрема гелігонки). Балалайка, домра, баян як в естрадній, так і у фольклорній тради-
ціях практично не зустрічалися.

Другий чинник – відсутність академічної концертної традиції, а отже й класів фахо-
вої музичної підготовки на народних інструментах в навчальних закладах регіону. 
Окремим винятком є Приватний львівський музичний інститут, де ще 1930-ті роки до 
курсу акомпанементу та легкої і джазової музики долучалась наука гри на мандоліні, 
гітарі та подібних інструментах (однак цей заклад не входив до переліку номінованих 
навчальних закладів вищого типу, отже не мав усіх належних для цього характеристик). 

Народно-інструментальне виконавство тут плекалося здебільшого в аматорських 
клубних, ремісничих, студентських осередках, а серед української громади – в спор-
тивно- та просвітницько-патріотичних молодіжних товариствах, гуртках при читаль-
нях «Просвіти». Натомість Харкові вже в 1921 році в музичній професійній школі було 
відкрито клас народних інструментів (домра, кобза, мандоліна, балалайка, бандура, 
цимбали), а наступного року їх було вже понад 30, але вони були орієнтовані на підго-
товку інструкторів та організаторів аматорських колективів. Загалом на Східній Україні 
у 1920-х роках були відкриті класи бандури в музичному технікумі та Музично-дра-
матичному інституті в Києві, Харківському музично-драматичного інституті (з грудня 
1926 р.) та Харківській робітничій консерваторії, згодом розформовані, а їх керівники 
Гнат Хоткевич та Леонід Гайдамака піддані жорстким репресіям. Натомість у Про-
скурові, наприклад, у 1942 році було широко представлено народно-інструментальні 
класи, які очевидно продовжують уже сформовану освітню систему. Свідченням цьому 
є анонс: «Проскурівська музична школа продовжує набір учнів на такі відділи: фор-
теп’яновий, скрипковий, вокальний і народніх інструментів (домра, мандоліна, гітара, 
балалайка)» [16, 4]. У Кременці того ж року в розгорненій статті про музичну освіту 
подано красномовну статистку: «…коли наш український народ звільнився від гніту 
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більшовиків, відразу став до мозолистої праці по відбудові господарського життя, а 
разом з тим не залишив у занедбанні свою душу пісню … Отож, пісня йде в парі з пра-
цею над відбудовою знищеного більшовиками краю. За тим голосом крови пішов і Кре-
мянець, де при відкритті шкіл подбали і про музичну освіту, а тому і ми маємо музичну 
школу. Вона почала функціонувати 1 жовтня 1941 р. Перший рік навчання притягнув 
до себе 16З особи, з яких українців 115, поляків, москалів і чехів 48. Вік учнів від 7 до 
20 років. Дівчат 99, а хлопців 64. Учні з повіту становлять 35 %, решта 65% з міста. 
Учні діляться на кляси музичного мистецтва: фортепіано 67 осіб; скрипка – 20; віолон-
чель 5; духові інструменти 10; народні інструменти (гітара, мандоліна і балалайка) 10; 
бандура – 7; сольоспів 15; диригентська кляса – 30… У наступному шкільному році 
проектується поширити клясу гри на бандурі, а також відкрити майстерню цього націо-
нального інструменту, який так трудно тепер набути в продажі. Одним словом кажучи, 
в Кремянці є всі дані для розвою музичної освіти. І треба побажати школі в слідуючому 
шкільному роді приложити всіх старань для розвитку та поширення української націо-
нальної музики» [11, 4].

Останній з вагомих чинників, які слід взяти до уваги при вивчені регіональних осо-
бливостей народно-інструментального мистецтва цього періоду – специфічну ситуацію 
щодо діяльності культурницьких і спортивних товариств дистрикту Галичина з цен-
тром у Львові, умови для яких тут були дещо кращі, ніж в Райхскомісаріаті Україна чи 
Трансістрії. Однак навіть там під час окупації німецька влада порівняно з радянським 
керівництвом поблажливо ставилась до відновлення місцевих музичних колективів 
національного спрямування, створення нових. Адже саме в цей період Державна капела 
бандуристів України нарешті здобула право на назву «ім. Т. Шевченка», а в Луганську 
була створена капела бандуристів.

Львів було окуповано влітку 1941 року, і вже 1 серпня цього ж року в Берліні ухва-
лено рішення про створення дистрикту Галичина, приєднаного до генерал-губернатор-
ства, чим нацисти припинили існування Самостійної Соборної України. В цих склад-
них умовах музиканти краю виявили високий рівень самоорганізації, об’єднавшись у 
Спілку українських музик, та увійшли до складу Українського Центрального Комітету 
(УКЦ або «Централя», головою якого був Кость Паньківський). При ньому діяв Інсти-
тут Народної Творчості (ІНТ), очолюваний музично-мистецьким діячем о. Северином 
Сапруном, координуючи і куруючи мистецькі сили і спілки, виконавство, видавничу 
діяльність та музичну освіту. Серед народно-інструментальних колективів які сформу-
валися та діяли при ІНТ були оркестр мандоліністів та капела бандуристів з Юрієм 
Сінгалевичем і Зеновієм Штокалком у складі.

В вересні 1941 року газета «Львівські вісті» подає анонс благодійного концерту з 
народно-інструментальним колективом у програмі на сцені сьогоднішньої філармо-
нії, де він постає нарівні з академічними виконавськими складами: «Львівська Вища 
Музична Школа, Український Театр м. Львова та Краєвий Інститут Народної Твор-
чости влаштовують концерт у користь Німецького Червоного Хреста під протекто-
ратом Губернатора д-ра Ляша. Концерт відбудеться в п’ятницю, 12 вересня в год. 19 
у великій залі Львівської Вищої Музичної Школи (Консерваторії). Участь у цьому 
концерті приймають: Симфонічна орхестра Українського Міського Театру, Хор Кра-
евого Інституту Української Народної Творчости, капеля бандуристів, того ж Інсти-
туту, танкова група того ж Інституту, Софія Гаврищак, сопран. Диригують: Микола 
Колесса та Іван Охримович. При фортепіяні Евгенія Чапельська і др. Борис Кудрик» 
[9, 4].
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Підготовка виконавців зосереджувалась у відновлених осередках «Просвіти», які 
були ліквідовані радянською ідеологічною машиною, та в новостворених платних гурт-
ках та курсах для аматорів різного віку. Так, серед анонсів ІНТ 1943 року подається: 
«Відділ Культурної Праці УЦК, організує від 15. жовтня ц. р. в рамах діяльности і у 
приміщенні Інституту Народної Творчости, Львів, Фракцішканська 7. Студію гри на 
щипкових інструментах (мандоліна, гітара). Студія матиме два відділи, один для шкіль-
ної молоді, другий для дорослих. Зголошення приймається до 15. жовтня ц. р, в Кабінеті 
Музичного Мистецтва, Інституту Народної Творчости в год. 8–13 і 15–16. Рівно, разом 
із зголошенням треба виплачувати вписове в сумі 10 зл. Навчання відбуватиметь ся 
два рази тижнево в вечірніх годинах. Оплата за навчання 40 зл. місячно. Кожний учень 
мусить мати власний інструмент» [19, 5].

Крім того Музичний Кабінет ІНТ відкрив студію гри на бандурі під проводом 
фахових і кваліфікованих сил. Невдовзі серед його методичних настанов зустрічаємо 
послідовне популяризування народно-інструментального оркестрового виконавства, 
як допустимої форми колективного музикування аматорів, на противагу симфонічному 
оркестру, для організації якого необхідні фахові сили: «В менших містах, де тяжче за 
повну симфонічну оркестру, можна заложити смичково-струнну, з малим додатком до 
неї деревляно-дутих інструментів, нпр. флейти, клярінетів, або рогів. Іншими, популяр-
нішими родами орхестр, які і по селах можна було б заложити це орхестри струнних 
інструментів. Сюди належать наші бандури, які слід би в нас відродити, далі мандолі-
нові й тамбуріцові ансамблі. Краєвий Інститут Народної Творчости, в якому плекається 
і гра на бандурі, візьме на себе справу будови і вдосконалення цього національного 
інструменту, щоб ним могли користуватися широкі народні маси. Мандоліновий гур-
ток складається з двох мандолін, мандолі та гітари, отже чотирьох голосів, обсаджених 
масово (хорально, в кожному голосі по кілька). Хорватські тамбуріци, в нас теж поде-
куди вживані, мають доволі нескладний спосіб гри» [12, 4]. 

Природно, важливою проблемою в цій ділянці постає підготовка значної кілько-
сті інструкторів та керівників осередків колективного музикування, забезпечення їх 
доступним виконавським репертуаром. В зв’язку з цим ІНТ виступає з відозвою, з якої 
постає яка мета та вимоги ставляться перед кандидатами з огляду на вимоги часу в 
даній ділянці: «Хто має у себе українські музичні твори на дуті смичкові чи мандолі-
нові (перцеві) оркестри, або на саму мандоліну, гітару чи цитру, в першу чергу обрібки 
українських народніх пісень, нехай пришле їх для евентуального використання до Кабі-
нету Музичного Мистецтва Інституту Народної Творчости, Відділу Культурної Праці 
УЦК, Львів, Францішканська ч. 7. 

Музичні співробітники! Є ще кілька вільних місць на становища музичних співро-
бітників при УОК. Пошукуємо метких молодих людей із фаховим музичним знанням 
для праці при організації хорового життя в терені. Вимоги: 1. українська національ-
ність, 2. музична освіта (кілька років музичної школи, довші диригентські курси або 
довголітня практика у веденні хору чи оркестри)» [6, 5]. Очевидно, що йдеться про 
організацію оркестрів народних інструментів, як форму колективного музикування, 
доступнішу в опануванні. Цікаво, що майже аналогічну за текстом відозву зустрічаємо 
в німецькомовній пресі Києва «Deutsche Ukraine-Zeitung» в червні 1942 року [22, 6].

Видрук нот для народно-інструментальних колективів був налагоджений не лише 
на місцях, але й у Кракові та Відні: «В жовтні минулого року засновано у Відні конце-
сіоноване Українське Музичне Видавництво Бориса Тищенка, що вже перед тим прина-
гідно видавав ноти, головно пісні, призначені в вершій мірі для нашого робітництва в 
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Німеччині. Тепер, це видавництво нав’язало зв’язки зі Спілкою Музик у Львові і зараз 
друкує десять пісень на мужеський хор, десять на мішаний і двадцять народних пісень 
на струнний терцет (2 мандоліни і гітара)» [20, 3].

Звернемо увагу й на те, що діяльність хорового диригента на західноукраїнських 
землях нерозривно пов’язувалась з обов’язковим оволодінням мандоліною чи скрипкою 
як інструментом для настройки та ілюстрування хорових партій в аматорських колекти-
вах. «Курс диригентів у Жидачеві почався Богослуженням у Жидачівській парохіяльній 
церкві в понеділок, дня 1 листопада 1943 р. Передбачені планом ІНТ викладачі з охотою 
взялися за роботу. Догляд над курсом доручив ІНТ проф. Повалячекові, який обняв теж 
годину сольфежу й гармонії. Години скрипки і мандоліни веде Заяць Ольга, учителька 
музичної школи в Стрию» [5, 6]. Державна музична школа з українською мовою нав-
чання – офіційно дозволена назва Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка та його 
філій в окупаційний період. Педагогічний склад та структура навчання при цьому були 
максимально збереженими. Це демонструє входження народно-інструментальної скла-
дової у академічну структуру фахової освіти регіону.

1943 рік став надзвичайно багатим на мистецькі події пов’язані з народно-інстру-
ментальним виконавством. У березні у Інституті Народної Творчості відбувся з’їзд 
галицьких бандуристів (своєрідний кобзарський фестиваль), який був представлений 
13 учасниками, у ході якого були організовані концертні програми солістів, ансамблів 
та зведеної капели. 

Однак справжньою масштабною подією став Краєвий конкурс самодіяльних соліс-
тів, який організувала Референтура Культурної Праці УОК, після грандіозного успіху 
в проведенні Краєвого конкурсу хорів до 100-річчя М. Лисенка у 1942 році. Як і хоро-
вий, інструментальний конкурс проводився в кілька турів (місцеві та окружні), об’єд-
нуючи села містечка та міста Галичини концертними виступами виконавців-солістів на 
академічних і народних інструментах, їх ансамблів та оркестрів, з заключним висту-
пом фіналістів на сцені оперного театру у Львові. 1 червня було оголошено перемож-
ців конкурсу, серед яких: «Чергування грачів на українських народних інструментах: 
1 місце Юра Грабовецький, фреля, Коломия; 2 – Василь Гамрод, цимбали, Станиславів, 
3 – Василь Юмах, сопілка. Сянік; 4 – Володимир Юркевич, бандура, Львів; 5 – Ярос-
лав Бабуняк, Львів; 6 – Михаїл Лаба, ліра. Ансамблі: І місце – мандолінова оркестра 
з Печеніжина (Коломия); 2 – Троїсті музики з Ворони, (Станиславів); 3 – Цимбали і 
сопілка з Оришковець, пов. Копичинці (Чортків); 4 – дві бандури зі Львова. Відмічено 
диригента мандолінової оркестри пана Якубяка за працю над організацією оркестри, і 
за аранжування пісень» [13, 4]. Отже, з учасників мистецьких змагань і серед солістів і 
серед колективів абсолютну перевагу мали народники.

У листопаді того ж року за сприяння ІНТ відбувся концерт «Капели бандуристів ім. 
Т. Шевченка» під проводом Г. Китастого, яка нещодавно була звільнена з концтабору, 
та зустріч цього колективу з митрополитом А. Шептицьким, кобзарями і бандуристами 
регіону, яка перетворилася на своєрідний кобзарський фестиваль. «Капела бандуристів, 
названа на честь Тараса Шевченка, вчить нас, як ми повинні оцінювати і глибоко від-
чувати трагедію нашого становища… З її щасливими піснями вона підтримує дух і дає 
надію на майбутнє», – написав митрополит у пам’ятній книзі капели [2, 116].

Народно-інструментальне виконавство на гітарах, мандолінах, губних гармоніках 
активно пропагувалося у таборах українців, вивезених на примусові роботи (всере-
дині яких неодмінно організовувалось культурне дозвілля), у пресі публікувалися 
статті з методичним рекомендаціями з координації зусиль у напрямках культурниць-
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кої роботи. В одній зі статей, присвяченій життю табору українських остарбайтерів в 
Гертен-Лянґебохумі подається: «До нашого табору в Гертен-Лянґебохум іноді приїз-
дили артисти й давали тут концерти. Але це бувало, на жаль, дуже рідко. Тому наша 
молодь вирішила спробувати свої сили й утворила маленький гурток музиків, співаків 
та декляматорів. Наш лягерфюрер дуже охоче пішов назустріч цій ініціативі, і гурток 
дуже скоро дістав інструменти. Гурток почав працювати під керівництвом перекла-
дача п. Левина та шахтарки Козінцевої і в дуже скорому часі зробив свій перший 
виступ у нашому клюбі. Був це концерт із 9-и точок. Грала оркестра балалайок і ман-
долін» [1, 3].

Опанування гри на народних інструментах фігурує в аматорських колективах 
полонених та військових інвалідів, в ході яких залучаються такі, що не притаманні 
галицьким територіям: «Минулого місяця відбувся в залі УОТ в Ярославі перший при-
людний виступ українських вояків зі східних земель, що воювали в німецькій армії, 
а тепер живуть тут, в окремій військовій лікарні, як інваліди, ранені й виздоровці … 
Концерт складався з хорового співу популярних нар. пісень, струнної оркестри (ман-
доліни, гітари й балабайки), що відіграла 8 композицій, і показу 2 танків. … Усі точки 
концерту дуже гарно виконані, тому слухачі не щадили рясних оплесків. Таким чином 
хотіли присутні виявити і своє вдоволення і свій духовний зв’язок зі східними бра-
тами далеких українських земель» [8, 3]. Самі ж методи організації культурного життя 
полонених на Східній Україні виразно постають з оголошення Вінницької преси: «До 
населення міста Вінниці! З метою дати полоненим розвагу, організовуються у Вінниць-
кому таборі військовополонених хор і оркестри. З цього приваду до Міської Управи 
звернувся Начальник табору з проханням допомогти їм у зборі музичних інструментів, 
як то; гітар, мандолін, балалайок і гармоній. Міська Управа звертається до населення 
з проханням відгукнутись на це і прийняти участь у зборі різного музичного інстру-
менту. Просимо доставляти інструмент у приймальню старости міста Вінниці, Старо-
ста м. Вінниці – професор Савостіянов» [7, 4].

Висновки. Таким чином, здійснений огляд демонструє багатогранність функціону-
вання народно-інструментального мистецтва в Галичині у роки другої світової війни, 
зокрема в умовах окупації. Воно витіснило фольклорну та естрадно-розважальну функ-
цію виконавської традиції, а натомість стало виразом національного начала і гурту-
вання у реалізації мистецьких інтенцій громади в умовах аматорського колективного 
музикування на властивих регіональній традиції інструментах – своєрідної форми мис-
тецької компенсації зруйнованих радянською владною системою процесів національ-
ної самосвідомості у осередках спортивно-патріотичних та просвітницьких товариств. 
Процеси виконавства охоплюють сцени клубів, спілок, навчальних закладів, таборів 
військовополонених, воєнних інвалідів, вивезених на примусові роботи і в осеред-
ках діаспори, набувають концертно-конкурсних форм, постають у радіо-трансляціях. 
Освітні осередки окрім клубно-товариських, функціонують у виглядів платних курсів 
та нечисленних класів філій вищих навчальних закладів, готуючи не стільки солістів, 
скільки диригентів та організаторів аматорських колективів. Методично-репертуарне 
забезпечення реалізується через місцеві й зарубіжні нотні видавництва, курси та пресу. 
Все це готує потужне підґрунтя для подальших процесів професіоналізації та академі-
зації народно-інструментального мистецтва на землях Галичини.
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КИЇВСЬКИЙ ГУРТОК ГІТАРИСТІВ Д. Г. ЛОБОДИ

У статті зібрані відомості про діяльність однієї з найбільш помітних постатей україн-
ського гітарного мистецтва початку 20 ст. – Данила Григоровича Лободи, а також створюва-
них ним у Києві об’єднань гітаристів. Надається загальна характеристика, розглянуто реперту-
арні, методичні, органологічні, соціальні аспекти цієї діяльності. Особлива увага зосереджена на 
створених і керованих Лободою ансамблях, що існували при цих гуртках і товариствах, наведено 
програми концертів, у яких приймали участь члени цих об’єднань.

Ключові слова: українська гітарна школа, історія гітари, Данило Лобода, гурток Лободи, 
гітарна освіта.
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D. LOBODA’S GUITAR COMMUNITY IN KYIV

Various information about Danylo Hryhorovych Loboda, one of the most famous Ukrainian guitar 
fi gures of the beginning of the 20th century, has been examined in this article. Information about guitar 
communities, created by Loboda in Kyiv, is included as well. It analyses different aspects of it: repertoire, 
teaching methods, organology, and its social aspects. Special attention is payed to guitar ensembles 
with members of those communities, organized and directed by Loboda. Concert programs, in which the 
members of those communities participated, are included as wel.

Key words: Ukrainian guitar school, guitar history, Danylo Loboda, Loboda’s guitar community, 
guitar education. 

Ref. 6.

Виктор ПАЛАМАРЧУК,
преподаватель кафедры народных музыкальных инструментов и вокала 

Дрогобычского государственного педагогического университета 
имени Ивана Франко (Украина, Дрогобыч) guitaristpv@gmail.com

КИЕВСКИЙ КРУЖОК ГИТАРИСТОВ Д. Г. ЛОБОДЫ

В статье собраны сведения о деятельности одной из наиболее заметных фигур украинского 
гитарного искусства начала 20 ст. – Даниила Григорьевича Лободы, а также объединений гита-
ристов, которые он создавал в Киеве. Предоставляется общая характеристика, рассмотрены 
репертуарные, методические, органологические, социальные аспекты этой деятельности. Осо-
бое внимание сосредоточено на существовавших при кружках и обществах ансамблях, органи-
зованных и управляемых Д. Г. Лободой, приведены программы концертов, в которых принимали 
участие члены этих объединений.
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Лободы, гитарное образование.

Лит. 6.

Постановка проблеми. Одним з найбільш помітних представників українського 
гітарного мистецтва початку XX століття був Данило Григорович Лобода, який зі своїми 
учнями і послідовниками зробив вагомий внесок у розвиток української гітарної школи, і, 
отже, заслуговує на відповідне місце у літописі української гітарної культури. Крім того, 
зібрана та узагальнена інформація про методичні засади, репертуар, інструментарій, 
особливості концертної діяльності заснованого Д. Г. Лободою гуртка допоможе уявити 
картину «гітарних справ», якою вона була у Києві на початку 20 століття, особливостей 
тогочасної української гітарної педагогіки до моменту відкриття класів гітари у навчаль-
них закладах і включення цього інструмента до системи професійної музичної освіти.

Аналіз досліджень. Зважаючи на те, що на початку 20 ст. в Україні була від-
сутня система гітарної освіти і Д. Г. Лободу у цій сфері можна вважати попередником 
М. М. Геліса, прикрий той факт, що у розвідках українських дослідників ми не знахо-
димо матеріалів про нього. Навіть у статті «Київська школа гри на гітарі» немає й побіж-
ної згадки про Д. Г. Лободу та його діяльність [6]. При спробі пошуку в мережі інтернет 
будь-якої інформації про діяльність Д. Г. Лободи популярна пошукова система Google 
не дає практично ніяких результатів, а за влучним висловом С. Джобса те, чого нема на 
першій сторінці результатів пошукової системи, «не існує»… Найбільше інформації на 
тему діяльності Д. Г. Лободи знаходимо на сторінках упорядкованого М. С. Яблоковим 
словника-довідника «Классическая гитара в России и СССР» [5].

Мета статті – зібрати відомості про діяльність Д. Г. Лободи та його учнів і послі-
довників на початку XX століття, виявити характерні риси цієї діяльності та ввести 
отримані дані до наукового обігу. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 1903 року у Києві діяльним ентузіастом 
Данилом Григоровичем Лободою (1859–1931) було засновано Київський гурток гіта-
ристів. З цього періоду і до кінця свого життя Д. Г. Лобода був фактично єдиним вчите-
лем гри на гітарі у Києві. Цей гурток був відомий не тільки в Україні, а й поза її межами, 
зокрема згадки про нього можна знайти у спогадах тогочасних російських гітаристів, 
на сторінках журналу «Гитарист» В. Русанова, що видавався у Москві. Відомий він був 
також під назвою «гурток Лободи». 

Зі статті В. К. Каменецького1 дізнаємося деякі цікаві деталі заснування гуртка. 
Після відкриття у Мюнхені Інтернаціонального Союзу гітаристів В. М. Окуліч, який 
дізнався про це з Заочних лекцій Афромєєва, зайнявся приєднанням гуртка до цієї 
організації. Таким чином, Д. Г. Лобода став головою Київського відділення Інтерна-
ціонального Союзу гітаристів. А 28.09.1903 року з нагоди Дня конгресу гітаристів 
відбулося урочисте засідання гуртка із музичною частиною та святковою вечерею. 
Присутні також отримали екземпляри книги С. С. Заяіцкого «Інтернаціональний Союз 
гітаристів». Члени гуртка Лободи, які стали членами Союзу отримували журнал «Der 
Guitarrefreund» з нотним додатком, який видавав Союз [1, 12]. У журналі «Гитарист», 
головним редактором якого був В. Русанов, учні Д. Г. Лободи Валентин Кузьмич Каме-
нецький та Венедикт Миколайович Окуліч вказані у списку тих, що «беруть участь 
у журналі» [2, 16]. Відомо, що сам Д. Г. Лобода публікувався у журналі «Акорд» під 
псевдонімом «Вавила Б.» [5, 817].
1                              Стаття підписана В. К…ій.
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Зі своїх учнів Д. Г. Лобода формував ансамблі, часто це були дуети великої гітари та 
кварт-гітари2. Якщо для створення дуету комусь з учнів не знаходилося партнера з від-
повідним технічним рівнем, Данило Григорович сам виконував партію великої гітари. 
Ймовірно, саме ідея ансамблевої гри стала основним чинником створення гуртка, адже 
перед тим, самотужки оволодівши грою на гітарі за допомогою школи А. Сихри, Данило 
Григорович навчив грі на гітарі свого брата Григорія Григоровича Лободу та декількох 
товаришів. Це було зроблено заради можливості виконувати дуети В. І. Моркова. 

У XIX ст. поширені були такі різновиди російської семиструнної гітари: велика 
гітара зі строєм d1 -h-g-d-H-G-D; концертна гітара зі строєм як у великої гітари, але 
більша за розміром і мензурою; терц-гітара, яка настроювалася на малу терцію вище від 
великої; кварт-гітара, яка настроювалася на чисту кварту вище від великої.

У складі ансамблю Київського гуртка гітаристів застосовувалися такі інструменти: 
гітара-контрабас, що мала чотири струни, які настроювалися на октаву нижче басових 
струн російської семиструнної гітари (великої) D-H1-G1-D1 ; велика гітара; кварт-гітара; 
гітара-пікколо, яка настроювалася на октаву вище кварт-гітари.

Наведена ілюстрація – з рецензії В. Русанова на опубліковану видавництвом Дука 
у Києві партитуру для ансамблю з 5 гітар аранжованого Д. Г. Лободою «Індійського3 
марша» Адольфа Сєлєніка4 [3, 9]. Повний діапазон ансамблю – майже сім октав. 

Кількість та комбінація інструментів залежали від композиції, що виконувалася: по 
одній гітарі кожного розміру або дві великих гітари, дві кварт-гітари, одна контрабас і 
одна гітара-пікколо; для дитячих ансамблів – одна велика, дві кварт-гітари і одна гіта-
ра-пікколо. У складі гуртка був свій майстер – Сергій Петрович Кучеров (народ. близько 
1872 – помер влітку 1917), який не тільки виготовляв якісні гітари, а й сам грав на них 
у складі ансамблів гуртка. Зазвичай він грав на одиннадцятиструнній кварт-гітарі влас-
ного виготовлення, але, за необхідності, був завжди готовий замінити когось з ансамб-
лістів на будь-якому з різновидів інструменту [5, 904]. 

  2 Доволі значний репертуар для такого складу дуету створений зусиллями А. Сихри, В. Моркова, 
О. Соловйова та інших.
3 Вказано «Индейский марш. Муз. Селеника».
4 В. Русанов у своїй рецензії високо оцінив майстерність Д. Г. Лободи-аранжувальника і діяльність 
гуртка загалом.
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Для свого ансамблю Д. Г. Лобода аранжував такі твори: Російський гімн; «Індій-
ський марш» А. Сєлєніка; Попуррі з опери М. І. Глінки «Іван Сусанін»; Серенада 
«Колібри» авторства Дезорма5; «Вальс Копорського полка»6; Вальс «Над хвилями»; 
Марш «Веселі ковалі»7; «Український казачок» О. Даргомижського; Марш, інтермеццо 
і скерцо з музичної драми Ф. Мендельсона Бартольді «Сон у літню ніч»; Allegretto з 
Симфонії №7 Л. Бетховена; «Український танець» В. С. Саренка8.

Теорію музики, гармонію та композицію Д. Г. Лобода вивчав під керівництвом ком-
позитора А. І. Соколя, який викладав теоретичні дисципліни і для його учнів, а, ближче 
познайомившись з гітарою, зробив також декілька вдалих аранжувань для ансамблю 
гуртка: Вальс з балету «Спящая красавица» П. Чайковського, Піцикато з балету «Сіль-
вія» Деліба, Менует Моцарта та інші. Також Лобода користувався порадами і вказівками 
Ю. І. Дьякова, який деякий час жив у Києві. Зокрема, під керівництвом Ю. І. Дьякова 
учениця Лободи Т. Ф. Азбукіна підготувала Концерт №3 М. Джуліані, який виконала у 
супроводі струнно-смичкового квартету на концерті у Київському музичному училищі, 
отримавши овації. 

Як приклад подаємо концертну програму музичного вечора, проведеного гуртком 
29.02.1904 р. [2, 10]:

Відділення I 
1) Індійський марш (муз. А. Сєлєніка9, аранж. Д. Лободи) – ансамбль гітар.
2) Вальс для гітар – виконують Т. Азбукіна, А. Бородуліна, П. Ільяшевіч, А. Ілья-

шевіч.
3) Хор тірольців з опери «Вільгельм Тель» (аранжування для 2-х гітар В. Мор-

кова) – виконують В. Каменецький, В. Окуліч.
4) Романс без слів (муз. В. Саренко) – виконує Д. Лобода.
5) Ноктюрн з опери «Дон Пасквале» (аранжування. для 2-х гітар В. Моркова) – 

виконують П. Ульянов, А. Васильченко.
6) Серенада «Колібрі» (муз. Дезорма, аранжування для 5-ти гітар Д. Лободи).
Відділення II
1) Марш «Ковалі» (аранжування Д. Лободи) – ансамбль гітар.
2) Тірольський вальс (муз. М. Джуліані, аранжування для 2-х гітар В. Моркова) – 

виконують П. Ульянов, А. Васильченко.
3) Етюд h-moll (муз. В. Саренко) – виконує Д. Лобода
4) «Їхав козак за Дунай» (аранжування А. Сихри) – виконують В. Каменецький, 

В. Окуліч.
5) «Reverie» (автор не вказаний) – виконують Н. Б. та Д. Лобода.
6) Мазурка з опери «Життя за царя» (муз. М. І. Глінки, аранжування для 4-х гітар 

Д. Лободи).
У вересні 1906 року гурток розширився відкриттям гітарних курсів, на яких гітару 

викладав Д. Г. Лобода. Як згадує Володимир Терентійович Мазур (22.06.1888–?), 

5 Ініціали відсутні, ймовірно Луї Дезорм (1841–1898).
6 Ймовірно, Копорський вальс Е. В. Грінеберга, присвячений офіцерам 4-го Піхотного Копорського полка.
7 Вказано «Марш «Весёлые кузнецы». Муз. Петр. [5, 1002].
8 У схвальній рецензії на виконане Д. Г. Лободою аранжування Українського танцю В. Саренка для 
ансамблю з 5 гітар В. Русанов вказує, що ця партитура була опублікована у Києві видавництвом 
П. В. Дука, однак не призначена для продажу, а розсилається на розсуд керівника гуртка – Д. Г. Ло-
боди [4, 239–240].
9 Вказано «Зелленика» [2, 10].
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Д. Г. Лобода навчав його гри на гітарі спираючись на школу О. П. Соловйова10. Крім 
гітари учні вивчали теорію, гармонію та історію музики, які викладав А. Н. Соколь11. У 
1907 році курси припинили свою роботу.

Брати Данила Григоровича Лободи, старший – Іван Григорович (1857–1892) і молод-
ший – Григорій Григорович (помер у 1935 р.) теж були гітаристами. Григорій Григоро-
вич не брав участі у ансамблі та концертах Київського гуртка гітаристів, а концертував12 
переважно дуетом з Данилом Григоровичем або з В. Ф. Яворським. Іван Григорович 
грав на шести та семиструнній гітарах, концертував, був композитором13 та педагогом, 
а його син Василь Іванович був учнем Данила Григоровича, грав у його ансамблі у 
1903-1904 р. р.на контрабас-гітарі, а у 1910–1911 р. р. допомагав йому з організацією 
концертів Київського товариства гітаристів [5, 1001–1002]. 

Київське товариство гітаристів було засноване влітку 1909 року і займалося орга-
нізацією гітарних концертів у Києві та поблизу міста (у 1910 році – у Переяславі14). 
У цих концертах, зокрема, брав участь дует учнів Д. Г. Лободи – Т. Ф. Азбукіной та 
В. Т. Мазура, який згодом став сімейним дуетом. У репертуарі дуету були аранжу-
вання В. Моркова: «Камаринська» М. Глінки, 2 фантазії на російські пісні, фантазії з 
опер. З метою розширення власного музичного кругозору та у пошуках шляхів розши-
рення репертуару, крім роботи над готовими аранжуваннями та оригінальними творами, 
дует опрацював багато творів з нот для фортепіано, зокрема увертюри та фрагменти з 
опер, сонати Л. Бетховена, Моцарта, Антракт до 4 дії опери «Кармен» Бізе тощо.

2 лютого 1914 року15 за ініціативою Д. Г. Лободи було засноване Київське товари-
ство любителів гри на гітарі, яке організовувало не тільки концерти, а й займалося 
просвітницькою діяльністю: на музичних вечорах виголошували доповіді, що були 
присвячені гітарі та відомим виконавцям. До складу музичної комісії були обрані: 
Д. Лобода, П. Володкевич, А. Соколь, В. Мазур. 

Програма організованого Київським товариством любителів гри на гітарі тематич-
ного вечора гітарної музики, що відбувся 9 травня 1914 року:

Відділення I 
1) І. О. Черкасцев, Реферат про гітаристів М. Висотського та А. Сихру – читає 

автор.
Відділення II 
1) М. Висотський, «Пряха» російська пісня з варіаціями – виконує П. Володкевич.
2) М. Висотський, Полонез – виконує В. Мазур.
3) А. Сихра, «Среди долины ровныя» російська пісня з варіаціями – виконує 

Д. Лобода.
4) М. Висотський, «Возле речки» російська пісня з варіаціями – виконує С. Куче-

ров.
5) А. Сихра, «Кавалерийская рысь» галоп – виконує Т. Мазур [5, 1020].
Діяльність Київського товариства любителів гри на гітарі було припинено у зв’язку 

з початком війни з Німеччиною у 1914 р. Проте члени цього товариства приймали 
участь у концертах до 1924 р. 

10 з грудня 1905 року.
11 Чи А. І. Соколь [5, 1002].
12 Він грав на великій гітарі.
13 Композиції І. Г. Лободи залишилися неопублікованими.
14 Вказано «Переяславлі» [5, 1002].
15 За іншими даними у жовтні 1913 [5, 1002].
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Програма концерту Київського товариства любителів гри на гітарі 21 червня 1914 р. 
(вул. Миколаївська, 4):

Відділення I 
1) Вєтров16, Адажіо з сонати, Російська пісня з варіаціями – виконує П. Володкевич 

(гітара соло).
2) Міхал Огінський, Полонез; Д. Лобода, «Полька», «Київлянка» – виконує дует 

С. Кучеров та Д. Лобода.
3) Алєксандров17, Ревері – виконує квартет С. Кучеров18, Т. Мазур, П. Володкевич, 

І. Черкасцев19.
4) Д. Лобода, «Колискова», Ревері – виконує автор.
5) Марі-Оґюст Дюран, Вальс №1; Ж. Бізе, Антракт до 4 дії опери «Кармен» – вико-

нує дует Т. Мазур та В. Мазур
6) П. Чайковський, Вальс з балету «Спящая красавица» – виконує ансамбль гіта-

ристів під керівництвом Д. Лободи
Відділення II 
Ф. фон Флотов, Увертюра з опери «Марта» (аранжування А. Соколя) – виконують 

А. Соколь (фісгармонія), Вишневський (фортепіано) та ансамбль гітаристів у складі: 
гітара пікколо – І. Спорніков; перші кварт-гітари – Т. Мазур, В. Мазур, С. Кучеров; другі 
кварт-гітари – Е. Жданова20, Ф. Меджібор, Л. Флегер; великі гітари – П. Володкевич, 
А. Костенко, П. Суходубовський, Е. Азбукіна21; контрабас-гітара – І. Черкасцев.

Останній концерт Київського товариства любителів гри на гітарі відбувся 11 липня 
1914 року. На цьому концерті А. Соколь виступив з доповіддю про гітариста-компо-
зитора М. Джуліані та виконав на фісгармонії супровід Концерту №3 М. Джуліані. 
Гітарну партію виконала Т. Мазур на терц-гітарі роботи Архузена22. Дуже важливим був 
соціально-просвітницький аспект діяльності товариства, адже значна частина суспіль-
ства ставилася до гітари вельми зверхньо, цей інструмент вважався «несерйозним» і 
не придатним для справжнього мистецтва. Натомість концерти товариства дуже тепло 
приймалися публікою і сприяли підняттю суспільної думки про гітару.

Слід зауважити, що Д. Лобода також займався благочинністю. Так, наприклад, він 
після концерту 29.02.1904 р. організував збір коштів для поранених у російсько-япон-
ській війні, а з учнями, які не мали коштів для оплати навчання, він займався безоп-
латно. Впродовж тридцяти років цей самовідданий ентузіаст був найбільш ерудованим 
пропагандистом гітари у Києві. 

Висновки. Діяльність Д. Г. Лободи була доволі різноманітною і плідною: він був 
талановитим концертантом, педагогом, композитором та аранжувальником, невтом-
ним організатором. Д. Лобода та його гурток були відомі далеко за межами Києва, він 
підтримував зв’язок з гітаристами інших міст і навіть країн, однак відомостей про те, 
що гурток провадив концертну роботу далі, ніж Київ та його передмістя, знайти не 
вдалося. Він та його учні грали переважно на гітарах з терцовим строєм, а основою їх 
16 Ініціали на вказані, ймовірно Олександр Олексійович Вєтров (1812–1877).
17 Ініціали на вказані, ймовірно Микола Іванович Алєксандров (?–1895).
18 Було вказано, ймовірно помилково, В. Кучеров [5, 1021].
19 Було вказано, ймовірно помилково, П. Черкасцев [5, 1021].
20 Вказано російською Е. Жданова, повністю ім’я не відоме.
21 Вказано російською Е. Азбукина, повністю ім’я не відоме.
22 Відомі майстри Іван Федорович Архузен (близько 1795–1870) та двоє його синів Роберт Іванович 
(4.10.1844–21.02.1920) та Федір Іванович (роки життя невідомі), які займалися виготовленням гітар. 
Тут не вказано, який саме з майстрів мається на увазі [5, 1021].
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репертуару були оригінальні твори та аранжування класиків російської семиструнної 
гітари XIX століття. При навчанні учнів Д. Г. Лобода спирався на методи А. Сихри, 
О. Соловйова, а при нагоді користався порадами авторитетних колег. У педагогічному 
процесі Д. Г. Лобода ставив собі за мету досягнути різнобічного музичного розвитку 
своїх учнів; важлива роль у цьому процесі була відведена ансамблевому музикуванню. 
Активна концертна та просвітницька діяльність, яку провадили Д. Лобода та його учні, 
сприяла популяризації гітари та підняттю її статусу в українському суспільстві на 
початку XX століття.
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ВІД СПІЛЬНИХ ВИТОКІВ ДО РІЗНИХ ВИДООБРАЗІВ: МІСЦЕ 
СТАТУАРНОЇ СКУЛЬПТУРИ В СИСТЕМІ ЛАНДШАФТНИХ КУЛЬТОВИХ 

ОБ’ЄКТІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

У статті розкриваються місце і роль статуарної скульптури в системі ландшафтних куль-
тових об’єктів українців-християн від давніх часів до сьогодення. Висвітлення означеного про-
водиться через призму з’ясування стану дослідженості такої скульптури у царині мистецтвоз-
навчої науки, окреслення аспектів її актуальності та значимості для українського люду, аналізу 
тенденцій розвитку скульптурного мистецтва як образно-пластичної форми сприйняття, розу-
міння і вираження нашими попередниками природного і надприродного, священного і сакрального, 
духовного і релігійного. Покладаючи ці категорії пізнання людського буття у ключовий принцип 
функціонування культової наземної фігуративної пластики на українських теренах, автор прагне 
показати істинну природу таких витворів та продемонструвати доволі широкий діапазон її 
сучасного матеріального образно-видового вираження.

Ключові слова: ландшафтна культова скульптура, Християнство, витоки, розвиток, вираження.
Літ. 15.
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FROM COMMON SOURCES TO VARIOUS KINDS OF IMAGES: THE PLACE 
OF STATUE SCULPTURE IN THE SYSTEM OF LANDSCAPE RELIGIOUS 

OBJECTS OF CHRISTIAN UKRAINE

The place and role of statue sculpture in the system of landscape religious objects of Christian 
Ukrainians from ancient times to the present are revealed in the article. The elucidation of it is carried 
through the prism of fi nding out the state of such sculpture investigation in the area of art studies, 
outlining aspects of its actuality and importance for the Ukrainian people, analysing of the tendencies of 
sculptural art development as a fi gurative and plastic form of perception, understanding and expression 
of the natural and supernatural, holy and sacred, spiritual and religious by our ancestors. By placing 
these categories of human cognition into the key principle of functioning of religious terrestrial fi gurative 
plastic arts on the Ukrainian territory the author aims to show the true nature of such works and 
demonstrate quite a wide range of its modern material expression. In this context the personalities of 
Christian pantheon which are the most popularized by the Ukrainians are represented (The Mother of 
God, Jesus Christ, Saint Nicholas, John the Baptist), the variations of image and kind structures of the 
artifacts studied by the author are outlined. The position of their functional (spiritual and semantic) 
relationship with roadside chapels and roadside (landscape) crosses is clarifi ed. A remark is made that 
during the last fi fteen years a signifi cant dominance of the sacred landscape sculpture, roadside chapels 
and crosses as its «spiritual prototypes», embodied architecturally, is clearly observed.

Key words: landscape iconic sculpture, Christianity, origins, development, expression.
Ref. 15.
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ОТ ОБЩИХ ИСТОКОВ К РАЗНЫМ ВИДООБРАЗАМ: МЕСТО 
СТАТУАРНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТНЫХ КУЛЬТОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ ХРИСТИАНСКОЙ УКРАИНЫ

В статье раскрываются место и роль статуарной скульптуры в системе ландшафтных 
культовых объектов украинцев-христиан от древних времен до современности. Освещение ука-
занного проводится через призму определения изученности такой скульптуры в области искус-
ствоведения, аспектов ее актуальности и значимости для украинского народа, анализа тенден-
ций развития скульптурного искусства как образно-пластической формы восприятия, понимания 
и выражения нашими предшественниками естественного и сверхъестественного, священного и 
сакрального, духовного и религиозного. Возлагая эти категории познания человеческого бытия в 
ключевой принцип функционирования культовой наземной фигуративной пластики на украинских 
землях, автор стремится показать истинную природу таких творений и продемонстрировать 
достаточно широкий диапазон ее современного материального образно-видового выражения.

Ключевые слова: ландшафтная культовая скульптура, Христианство, истоки, развитие, 
выражение.

Лит. 15.

Постановка проблеми. У процесах свого становлення та розвитку мистецтво 
скульптури зазнавало і злетів, і падінь. Як віддзеркалення перших, воно леліялося 
квінтесентними схваленнями та апогейними підтримками різних суспільств, шанува-
лося багатьма цивілізаціями, народами, етносами. Під попоною других його плинність 
сягала й перигейних станів. І відбувалося це, у багатьох випадках, у значних масшта-
бах. У деяких країнах при тих чи інших політичних строях, духовних і світоглядних 
уподобаннях їх керівних верств воно не просто залишало свою позицію на вершинах 
визнання і слави, а й ішло у забуття, піддавалося гонінням, нищівним критикам, абсо-
лютним заборонам і табу. Час від часу означеної участі зазнавав такий різновид скуль-
птури, як об’ємна статуарна пластика, і особливо та її гілка, яка мала безпосередній 
стосунок до релігійного середовища. Та попри усілякі перипетії і негаразди скульптура 
такого штибу знову і знову відроджувалася, ставала на ноги й впевнено доводила своє 
право на життя, існування, свою затребуваність і популярність.

Яскравий приклад означеного маємо й сьогодні. Вийшовши на зорі 1990-х з-під 
«покрову» системи, яка вела рідний народ у «світле майбутнє», поборовши гніт 
ярого атеїзму, вітчизняна сакральна скульптура розпочала новий виток свого істин-
ного життя. Особливою активністю став вирізнятися процес відродження ландшаф-
тної культової скульптури. Об’єкти такого плану настільки масово розповсюдилися 
по українських теренах, що їх можна побачити майже у кожному великому і малому 
місті, селі, присілку. Окрім того, своїм розмаїтим образним трактуванням, широким 
прикладним контекстом та неабиякою популярністю такі витвори завойовують ста-
тус, який явно унеможливлює сприймати їх як щось поодиноке, довільне чи архаїчне, 
віджите. Так чи інакше, але усіма своїми характеристиками вони виразно постають 
активними співтворцями сучасної вітчизняної матеріальної культури, виразниками 
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духовності і релігійності теперішніх поколінь, їх відданості традиціям та уподобан-
ням попередників.

Розглядаючи таке явище через призму мистецтвознавчого аналізу, у світлі багатьох 
актуальних аспектів духовного, релігійного, загалом культурного життя українського 
люду, переконливо приходимо до висновку, що сучасний формат такої скульптури, її 
художня та іконографічна мови, усілякі інші характеристики вповні заслуговують на 
системне наукове дослідження. До того ж зауважимо, що й сам аспект пропагування 
цього різновиду мистецької творчості безумовно потребує як професійного мистецтвоз-
навчого схвалення, підтримки, так і такої ж фахової критики.

Аналіз досліджень. Станом розвитку цього напряму скульптурного мистецтва, 
проявів і затребуваності його у житті українського суспільства науковці почали цікави-
тися уже з тих часів, коли сформувалася сама галузь дослідження мистецтва. Від тоді 
кожне покоління дослідників привносило у цю сферу щось нове, непізнане, відроджу-
вало давнє, призабуте, знімало завісу із табуйованого, навмисне чи з будь-яких інших 
причин прихованого і т. ін. Передові позиції у цьому чималому списку посідають: 
І. Грабар, Д. Антонович, М. Макаренко, М. Голубець, П. Жолтовський, О. Чарновський, 
В. Любченко, Б. Возницький, Д. Крвавич [6], М. Моздир, В. Малина, В. Жишкович, 
Л. Хом’як, Р. Одрехівський.

Зверненням до розкриття нових трансформацій і реприз скульптури, визначення 
чинників моделювання її сучасного соціокультурного формату, спричинених здобуттям 
нашою державою незалежності, характеризуються праці М. Станкевича, М. Селівачова, 
О. Голубця, Л. Лисенко, Р. Яціва, В. Одрехівського. Різним тематичним спрямуванням 
у безпосередньому окресленні духовного чи суто релігійного контексту скульптур-
ного мистецтва незалежної України повняться наукові доробки М. Протас, Л. Турчак, 
А. Гончаренко, Н. Журмій, О. Осадчої та багатьох інших відомих і молодих науковців. 
Та попри все, жодна праця згаданих вчених, дослідників, інших персоналій наукового 
світу, які залишилися поза наведеним списком, не розкриває системно й комплексно тих 
питань, які б у своєму інтегративному контексті могли представити загалу усю видову 
систему ландшафтних культових об’єктів України християнського періоду, окреслити 
взаємозв’язок між їх засадничими концептами, шляхами розвитку та сформованими на 
теперішній час функціональною структурою, еквівалентами духовності, сакральності, 
затребуваності, тенденціями і формами популяризації.

Мета статті – розкрити місце і роль статуарної скульптури в системі ландшафтних 
культових об’єктів українців-християн, окреслити її сучасний видовий формат та його 
інтегрованість із засадничими концептами означених об’єктів як таких.

Виклад основного матеріалу. Пізнання людиною суті природи, її реального пізна-
ваного, посильного для усвідомлення, відтак намагання зрозуміти, пояснити те, що 
виступає поза межами людських можливостей, так чи так впливає на життя, прино-
сить благодать або ж оточує негараздами і проблемами, завжди супроводжувалися ще 
й бажанням «безпечно» наблизитися до усього цього і навіть «приборкати», зробити 
«підвласним» своїм потребам. Посередництвом усіляких життєвих обставин, нагод, 
безпосередніх вікових процесів розвитку людство виробило для себе різні формули 
вивчення природного і надприродного, осягнення їхніх істинних сутей, і навіть присто-
сування до життя з тим, що все ще не піддається розумному поясненню, що знаходиться 
далеко поза межами раціонального, логічного, об’єктивного.

Шукаючи віками відповіді на такі питання, розв’язки сущих у цьому плані задач, 
людина прийшла до висновку, що її буття у земному вимірі не може існувати просто 
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так, без можливості «контактувати» з непояснимим, надприродним, «спілкуватися» з 
ним, звертатися до нього за допомогою, опікою, заступництвом.

Усвідомивши свою плоть як матеріальну річ, як єство, яке наділене від природи 
певними матеріальними, фізичними характеристиками, наші давні пращури захотіли 
ще й «отілеснити» те непоясниме, втаємничене, зверх природне, «приладнати» його 
до зрозумілих їм вимірів. Адже вже навіть для тодішньої людської свідомості будо 
добре зрозуміло, що те, котре зриш оком, бачиш його суть, знаєш, де воно знахо-
дяться, легше усвідомлювати, сприймати, контролювати. Так у матеріальному світі 
людини «з’явилися», образно кажучи, «особливі» речі, об’єкти, місцини, які через 
призму свого абстрактного змісту виступали прототипами непояснимих надпри-
родних феноменів, властивих їм сил, можливостей і т. ін. Для українців-язичників 
«моделі» такого сприйняття світу матеріалізовувалися у різних «предметно-речових 
формах», які мали місце у реальному земному існуванні людини. Так на українських 
землях епохи язичництва з’явилися усілякі «священні» речі, камені, скульптурні 
стовпи на кшталт Збручанського «Світовида», які ставилися при дорогах, на роздо-
ріжжях, у святилищах, кумирнях [14, 21].

Постаючи в камені і дереві, «природно» і рукотворно, ці поганські «божества» 
набували глибокого сакралізованого змісту. Як «знаки-титули» особливого локаль-
ного проявлення сакральності природи, її священного статусу, без якого усе існуюче 
навколо язичник навіть не намагався усвідомити [2, 18–24], такі об’єкти відігравали 
роль «духовних центрів», місць «єднання» з духами, потойбічним, зверхприродним. З 
ними провадилися усілякі поганські обряди і ритуали [13, 151]. Їх возвеличували, проте 
й остерігалися, боялися, адже в язичницькому світі усе сакральне, священне неодмінно 
асоціювалося з «карою», «мерзенним», «страхітливим», тому наводило на людину жах, 
тремтіння, боязнь бути не просто покараним, а й страченим [5, 35].

З приходом на українські землі християнства свідомість наших предків наповни-
лася зовсім іншими догмами світосприйняття. Релігійною доктриною тепер поставало 
єдинобожжя. Його монотеїстичні засади почали пропагувати поміж тодішнього люду 
віровчення про існування єдиного Бога, Творця всього сущого, видимого і невидимого. 
В результаті сенсом життя українців стала віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога 
заради спасіння людства, усього сущого на землі, а основним знаком сповідування цієї 
віри став «хрест».

Однак, сам процес прийняття і утвердження християнства на українських землях 
протікав не так швидко, активно і всеохоплююче, як цього прагнули Княгиня Ольга, 
Великий Володимир і їх сподвижники. Перші поступи нової віри здійснювалися пере-
важно з позиції «приватної віри» [1, 152], притому на пласті потужної, сформованої 
багатьма тисячоліттями політеїстичної культури з характерними для неї синкретизмом 
духовної і предметної реальностей, синтезом надсвідомості та втілень [9, 36]. Тому 
вона не відразу поборола язичництво [8, 9], а в деяких окремих «моментах» навіть інте-
грувала в себе його «стійкі» релігійні та культурні «залишки» [11, 8].

Разом з тим, християнство ствердно ширилося по усій території Київської держави, 
проникало у її найвіддаленіші місцини. На знак охристиянення просторів, люду, що їх 
населяв, зводилися християнські храми: собори, церкви, каплиці. Святині нової релігії 
поставали на «видних», «особливих», «світлих» місцях, проте для демонстрації невід-
воротності процесів християнізації їх будували й на тих «пляцах», які були «священ-
ними» й «шанованими» для язичників, де облаштовувалися капища, жертовники, де 
«стовпилися» ідоли, боввани, усілякі інші поганські божки. Взяти хоча б для прикладу 
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зведення каплиці на пагорбі Теремного палацу (983 р.), де колись своїми задерев’яні-
лими образами споглядали на довкілля скульптурні постаті Дажбога, Мокоші, Перуна, 
Сімаргла, Стрибога, Хороса [7, 278].

Процес християнізації земель України-Руси не зволікав зі зведенням нових культо-
вих об’єктів. У порівнянні з великими храмами – соборами, церквами, – каплиці були 
«зручнішими» у контексті швидкого зведення християнських святинь, оскільки у всіх 
своїх характеристиках вирізнялися відносною простотою та економічністю [10, 37]. 
Та, вочевидь, ще більш «зручнішими» й «практичнішими» у такому плані поставали 
наземні хрести. Власне першим наземним священним знаком, який (за версією Цер-
кви) «ознаменував» українські (київські) простори «покровом християнського Бога», 
був саме хрест. Воздвиження його здійснив Андрій Первозванний – перший учень 
Ісуса Христа. Цей «акт» відбувся під час відвідин апостолом київських пагорбів, які, 
за легендою давньоруських літописців (зокрема авторів «Радзивіллівського літопису»), 
були частиною програми його християнської місіонерської діяльності на теренах Скіфії 
(Пн.-Сх. Причорномор’я) [3, 84–85].

Отож собори, церкви, каплиці та матеріально втілені хрестографеми ландшафтного 
«формату» стали титулами охристиянених українських земель. Наземної скульптури у 
цьому переліку початково не було, оскільки статуарна пластика та взагалі мистецтво 
об’ємної скульптури табуювалися Східною Церквою і будь-які їх прояви у релігійному 
середовищі зазнавали гонінь та нищівного осуду. Заперечення такої скульптури набуло 
чинності з моменту його ухвалення на Константинопольському Вселенському соборі у 
691–692 рр. [4, 224].

Наземна культова скульптура з її духовними і матеріальними іпостасями, які попу-
ляризуємо сьогодні та які, власне, є предметом нашого дисертаційного дослідження, 
почала з’являтися на вітчизняних теренах із запозиченнями українським релігійним 
середовищем мистецьких віянь та загалом культурних тенденцій Заходу.

Перші паростки об’ємної пластики у релігійному середовищі українців-християн 
з’явилися у другій половині XIV ст. До середини XVI ст. ця тенденція вже набула досить 
значного розмаху, який охарактеризувався більш-менш досконалим оволодінням скуль-
птурними прийомами трактування об’ємів. У XVI–XVII ст. скульптурні мотиви стали 
виразним явищем в облаштуванні культових споруд: спочатку в декоративній оздобі 
іконостасів, вівтарів, меблевого інвентаря католицьких храмів, а згодом і у вигляді 
окремих статуй святих [12, 14].

Аналізуючи розвиток української статуарної пластики, нескладно зробити висно-
вок, що процес становлення цього мистецького напряму, який безпосередньо засто-
совувався до культових потреб на хрещених землях, рухався із Заходу на Схід. Так, 
зокрема, статуї Скорботного Христа набули поширення спочатку на польських і литов-
ських землях, потім на західних територіях України, поширившись згодом і на інші 
українські терени. На корінних польських землях статуарні зображення Скорботного 
Спасителя виконувалися вже у XVI ст. і розміщувалися не тільки у костелах, а й у 
придорожніх каплицях [15, 184]. На вітчизняних землях цей мотив набув особливої 
популярності саме у XVI–XVII ст. Найбільш раннім твором на цю тему прийнято вва-
жати сидячу фігуру Скорботного Христа, яка вінчає каплицю Боїмів у Львові (збудо-
вана у 1609(06)–1615 рр.) [6, 97]. Окрім того, на теренах Сихівського району того ж 
міста Лева є дуже давнє закинуте чумне кладовище і на ньому (в його межах) стоїть 
колона з фігурою Спасителя у тому ж іконографічному образі. У датуванні, розміще-
ному на шийці капітелі колони, чітко прочитуються лише три перші літери – «160(?)». 
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Це, на нашу думку, дає підстави говорити про наявність іконографічного скульптурного 
«ровесника» статуарного вінчання родинної усипальниці львівських патриціїв Боїмів, а 
заодно й констатувати, що означеним фактом реально підтверджується існування ланд-
шафтної культової скульптури у Галицькому краю вже на початку XVII ст. Сихівський 
артефакт у рамках досліджуваних нами скульптур є поки що найстарший за віком серед 
усіх нам відомих на цей момент.

Кожен наступний історичний період розвитку українських територій привносив 
у становлення вітчизняної сакральної статуарної пластики свої безпосередні корек-
тиви. По-різному впливали і різні політичні режими з властивими їм уподобаннями та 
настроями, і соціально-економічні підйоми та спади. Так чи інакше, в усьому такому 
було чимало сприятливого для її розвитку. Та разом з тим, усе, що «вбачало» у релі-
гії, відповідних їй традиціях і звичаях перепону «істинного життя» української нації, 
спричиняло до непоправних втрат у цьому різновиді творчості наших співвітчизників. 
У плані останнього особливого утиску така скульптура зазнала у період правління ате-
їстичного радянського режиму. Тодішнє табу на її існування та доречність загалом вер-
шилося аж до розпаду союзу.

З настанням 1990-х рр., з активізацією процесу відновлення історичної пам’яті нації, 
актуалізацією свободи і незалежності, возведення на-гора самосвідомості людини, її 
волевиявлень, бажання вільно сповідувати релігійні уподобання ландшафтна культова 
скульптура стала на шлях відродження. При тому цей «ренесансний» етап у її загаль-
ному розвитку виразився справжнім сплеском як звернення до характерних у цій царині 
традицій, так і пошуків нових ідей. До її середовища почали вливатися нові пластич-
но-візуальні коди, їх безпосереднє втілення отримало застосування нових матеріалів і 
технологій.

З кожним роком популярність ландшафтної культової скульптури зростає буквально 
у математичній прогресії. Якщо, для прикладу, взяти вже згадану Галичину, то в цьому 
регіоні не знайдеться жодного населеного пункту, жодної «визначної» (особливо шано-
ваної, пам’ятної) місцини, де б не височіла фігура Божої Матері, Спасителя, Миколи 
Чудотворця, Іоанна Хрестителя або іншого християнського святого у тій чи тій іконо-
графічній іпостасі.

Серед вивчених нами артефактів найчастіше трапляються такі, що мають вигляд 
скульптурної (кам’яної, бетонної) статуї святого, встановленої на вершині «основи-під-
ставки» (стовпа, колони, звичайної кам’яної брили, стилобату, п’єдесталу, постаменту 
тощо). В іншому, також доволі поширеному варіанті статуя святого поєднана з архітек-
турною конструкцією у вигляді куполоподібного даху, що спирається на чотири, рідше 
дві, три, п’ять, шість опор-стовпів (колон). Таке архітектурне «оточення» зазвичай 
виражає «ківорій» («каплицю-ківорій»), символічний сенс якого є ототожнення Небес, 
Божого покрову. Форми самого покриття, тобто баньки (купола) імітують бані або 
шатрові покриття храмів. Не виключенням є поєднання статуї святого і каплиці «будин-
кового типу» з відсутньою передньою (фасадною) стіною [10, 81–82]. Ще в іншій варі-
ації досліджувані об’єкти представлені як скульптура і навколо неї певна архітектур-
но-пластична композиція в образі «стели», «стіни», «умовної фонової площини» і т. ін. 
Проведені обстеження свідчать, що такі рішення часто трапляються в меморіальних 
спорудах типу «пам’ятники». Окремою групою, яка сьогодні щораз більше набуває 
популярності, постають скульптурні композиції стацій комплексів «Хресна Дорога».

На основі окреслених видових характеристик досліджуваних об’єктів, фактичного 
датування їх безпосереднього встановлення, відтак порівнянь засад їх функціонування 
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із такими ж функціями так званих придорожніх каплиць та придорожніх (ландшаф-
тних) хрестів можемо також констатувати, що упродовж останніх півтора десятка років 
виразно проглядається значне домінування ландшафтної сакральної скульптури над 
означеними каплицями і хрестами як, власне, архітектурними спорудами аналогічного 
духовного контексту.

Висновки. Образ, втілений у скульптурі, завжди сприймається як заново відтворена 
річ (предмет, об’єкт і навіть явище), яка власним «ликом» наче продовжує життя своєму 
прототипу, переносить його і інший світ, час і навіть вимір. Володіючи властивостями, 
здатними матеріалізувати й унаочнено, на художній манер презентувати отілеснені 
образи святих, скульптура стала затребуваною соціумом для демонстрації ним свого 
світогляду, своєї віри і відданості Всевишньому, основ і принципів звеличення Його, 
розумінні Його сили і всемогутності.

До переліку наземних культових об’єктів християнської України ландшафтна скуль-
птура увійшла найпізніше. Позбувшись в українському релігійному середовищі ярлика 
«табу» й поставши у прийнятних Церквою образах, мистецтво статуарної пластики 
взяло курс на розвиток. Особливо прогресивним він став саме для статуарних втілень 
образів святих, що встановлювалися поземно, у різних «визначних» та «шанованих» 
місцинах. Сьогодні ландшафтна культова скульптура стала настільки популярною 
серед українського люду, що не буде помилкою зазначити про її домінування над не 
менш шанованими й облюбованими ним придорожніми каплицями й хрестами.

Такі скульптурні твори по праву можна називати «іконами просторів», «ландшаф-
тними іконами», оскільки сутністю своєю вони ідентичні писаним іконам, посередні-
стю яких людина подумки і зримо відчуває присутність Бога, Його святий покров, опіку 
обраних ним «патронів-покровителів».
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ МЕРЗІЄ ХАЛІТОВОЇ: 
ВОКАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ДЛЯ ГОЛОСУ І ФОРТЕПІАНО 

НА СЛОВА ІВАНА ФРАНКА

У статті розкривається творча постать сучасної української композиторки Мерзіє Халіто-
вої, аналізується її вокальний триптих до віршів І. Франка та висвітлюється палітра концертних 
авторських програм у Франковому краю. 

Мерзіє Халітова – одна з найвідоміших композиторів України, яка належить до когорти діячів 
кримськотатарської культури. У статті аналізується творчість мисткині, чудовим зразком якої 
постає вокальний триптих до віршів Івана Франка. У самобутній творчості М. Халітової гармо-
нійно поєднуються музичні традиції Сходу та Заходу. У 2013-му вийшов друком збірник «Халітова 
М. Вокальний триптих на слова Івана Франка». Цикл творить оригінальний сплав мелодики, ладо-
вості, ритміки, змісту і переживань українського і кримськотатарського народів. Національний 
настрій відчувається майже в кожному музичному уривку композиторки. Твори М. Халітової від-
дзеркалюють її внутрішній світ та просякнуті духом рідного народу і кримської землі.

Ключові слова: Мерзіє Халітова, композитор, творчість, вокальний цикл, концерти.
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THE PECULIARITIES OF MERZIIE KHALITOVA’S CREATIVITY PROCESS: 
VOCAL TRIPTYCH FOR VOICE 

AND PIANO TO THE POETRY BY IVAN FRANKO

Merziie Khalitova is one of the most famous composers in Ukraine, who belongs to the cohort of 
Crimean Tatar cultural fi gures. The work of the artist, an excellent example of which is the vocal triptych 
to the poems by Ivan Franko, is analyzed in the article.

On October 13–14, 2014 one was able to get acquainted with the original creativity of M. Khalitova, in 
which the musical traditions of East and West in Franko’s land are harmoniously combined. This meeting has 
its own history related to the events in Crimea and Eastern Ukraine. Back in 2012, Merziie Khalitova responded 
to the suggestion of the chairman of the Drohobych organization of the National Union of Composers of 
Ukraine, musicologist V. Hrabovskyi and created three romances on the poetry by Ivan Franko. In 2013 a 
collection «M. Khalitova. The Vocal Triptych on the poetry by Ivan Franko» was published.
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The purpose of the research is to reveal the creative personality of the modern Ukrainian composer 
Merziie Khalitova, to analyze her vocal triptych to I. Franko’s poems as well as concert author’s 
programs in Franko’s land.

The composer was born in Yangiyul of Tashkent region (Uzbekistan) where her parents have been 
deported. She studied at the Tashkent State Musical College after S. Hamza, later in the Tashkent State 
Conservatory after Mukhtar Ashrafi . To Crimea Merziie Khalitova returned with her parents in 1993: she 
taught the composition at the Simferopol Music College after P. Tchaikovskyi; worked as a musical editor 
of the Crimean Tatar editorial board TRK «Crimea». Today she is teaching at the Crimean Engineering 
and Pedagogical University at the Department of Folk-Performing Arts.

The national spirit is felt in almost every piece of music during the author’s concerts by M. Khalitova 
in Drohobych and Stryi in October 2014. The works by M. Khalitova refl ect her inner world and are 
imbued with the spirit of their native people and the Crimean land.

Key words: Merziie Khalitova, composer, creativity, vocal cycle, concerts.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕРЗИЕ ХАЛИТОВОЙ: 
ВОКАЛЬНЫЙ ТРИПТИХ ДЛЯ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО 

НА СЛОВА ИВАНА ФРАНКО

В статье раскрывается творчество современного украинского композитора Мерзие Халито-
вой, анализируется ее вокальный триптих на стихи Ивана Франко, раскрывается палитра ее автор-
ских концертов на родине И. Франко. Мерзие Халитова – один из самых известных композиторов, 
которые принадлежит к группе деятелей крымскотатарской культуры. В статье анализируется 
творчество композитора, чудесным образцом, которого является вокальный триптих на стихи 
Ивана Франко. В оригинальном творчестве М. Халитовой гармонично сочетаются музыкальные 
традиции Востока и Запада. В 2013 году был опубликован нотный сборник «Халитова М. Вокаль-
ный триптих на слова Ивана Франко». Цикл создает оригинальный синтез мелодики, ладовости, 
ритмики, смысла и страданий украинского и крымскотатарского народов. Национальное настро-
ение чувствуется почти в каждом музыкальном фрагменте сочинений композитора. Произведения 
М. Халитовой отражают ее внутренний мир и насыщены духом родного народа и крымской земли.

Ключевые слова: Мерзие Халитова, композитор, творчество, вокальный цикл, концерты.
Лит. 6.

Постановка проблеми. Упродовж багатьох століть історично склалося так, що 
кримськотатарський народ тісно пов’язаний з Україною, проте джерела цих зв’язків, 
світлі сторінки співпраці двох народів замовчувалися та майстерно фальсифікувалися. 
Доля українців і кримських татар у 1930–1940 pp. подібна у знищенні інтелігенції й 
національних святинь, депортаціях, голодоморі й постійній боротьбі народів за свою 
свободу тощо. Сьогодні, у складний час окупації Криму і частини сходу України, важ-
ливою стала підтримка культурних зв’язків українських і кримськотатарських митців, 
яка тільки зміцнює і надихає наші народи на подальшу боротьбу, звитяги і перемоги. 
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Яскравим свідченням цієї взаємодії є творчі контакти з Мерзіє Халітовою – однією з 
найвідоміших композиторів України, яка належить до когорти діячів кримськотатар-
ської культури. Життєпис композиторки фрагментарно окреслюється у публікаціях 
Ф. Ваіта і Ф. Алієва, творчість і концертні виконання композицій аналізуються частково 
у статті Н. Урум.

Мета статті полягає у висвітленні творчого доробку М. Халітової, чудовим зразком 
якої постає вокальний триптих до віршів Івана Франка, а також у розкритті мистецьких 
зв’язків композиторки з митцями Франкового краю.

Виклад основного матеріалу. Наперекір усім негараздам не припиняється куль-
турне життя, проводяться фестивалі, наукові конференції, творчі зустрічі, підтверджу-
ючи незламність духу нашого народу та його прагнення до високих життєвих і духов-
них ідеалів. 

Із самобутньою творчістю Мерзіє Халітової шанувальники музичного мистецтва у 
місті юності Івана Франка мали змогу познайомитись 13–14 жовтня 2014 року. Ця зустріч 
має свою історію, пов’язану з подіями в Криму та на сході України. Ще у 2012 році Мер-
зіє Халітова відгукнулась на пропозицію голови Дрогобицької організації Національної 
спілки композиторів України, музикознавця В. Грабовського й створила три солоспіви на 
слова Івана Франка. У 2013-му вийшов друком збірник «Халітова М. Вокальний триптих 
на слова Івана Франка» [4]. Тоді й з’явився задум запросити композиторку до Франкового 
краю й організувати її авторські концерти. Зустріч була запланована на початок грудня 
2013 року, проте розпочалися події на Майдані, протестні хвилюючі заходи в Галичині 
і концерти довелося відкласти. Наступною спробою втілити задумане стали травневі 
Франкові дні, коли згадуємо відхід поета у вічність. Проте і тоді не склалося. Отож дове-
лося знову перенести зустріч на невизначений час. У серпні М. Халітова отримала запро-
шення взяти участь у програмі Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» у 
Львові й так зажевріла надія творчої зустрічі й у Дрогобичі. 

12 жовтня 2014 року в програмі завершального концерту фестивалю «Контрасти» 
поряд із композиціями авторів із Києва, Донецька, Львова, першим твором прозвучала 
Симфонія № 2 кримськотатарської мисткині Мерзіє Халітової у виконанні оркестру 
Львівської філармонії під орудою польського диригента Станіслава Веляника. Цей твір 
був сприйнятий публікою з найбільшим успіхом, що додало авторці творчої наснаги. 
Наступного дня після львівського тріумфу мисткиня, авторка Вокального триптиха на 
вірші Івана Франка прибула до Дрогобича, міста поетової юності, де впродовж трьох 
днів була активно залучена до мистецьких акцій на її честь. 

«Ім’я Івана Франка стоїть серед імен найвидатніших письменників і поетів світу. 
Його художня спадщина – різноманітна й багата. Це філософські поеми і ліричні мініа-
тюри, алегоричні казки і сповнені життєвої правди повісті та драми. Вони є невичерп-
ним джерелом натхнення для композиторів, стають літературною основою музичних 
творів найрізноманітніших жанрів і форм…поезія І. Франка має всі дані для подаль-
шого втілення в камерно-вокальній і хоровій музиці, для ще ширшого охоплення її ком-
позиторською творчістю» [3, 4–5; 131] – справедливо стверджувала дослідниця музич-
ної франкіани, автор монографії «Музичний світ великого Каменяра», доктор мисте-
цтвознавства Марія Загайкевич.

Видатний український поет, письменник, вчений і перекладач Іван Франко (1856–
1916) чимало своїх праць присвятив музичному мистецтву. Спілкування і співпраця 
письменника з видатними композиторами-сучасниками приводила до організації 
музично-громадських акцій, фольклорних експедицій, ювілейних концертів. 
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Сьогодні сучасні українські композитори продовжують писати все нові й нові твори 
до віршів І. Франка. Сила його поетичного слова зачаровує і бентежить, пробуджує 
і животворить. Чудовим зразком постає вокальний триптих до віршів поета сучасної 
української композиторки Мерзіє Халітової, яка належить до когорти діячів кримсько-
татарської культури. 

Народилась композиторка 5 червня 1956 року в місті Янгіюль Ташкентської області 
(Узбекистан), куди були депортовані її батьки. У родині, в якій, незважаючи на віддале-
ність від батьківщини, плекалась любов до рідної культури. Мати – шкільний педагог, 
викладала географію, а батько – був економістом. Власне батько, який любив історію та 
мистецтво й прищепив талановитій доньці любов до музики і літератури.

Навчалась Мерзіє у Ташкентському державному музичному училищі ім. С. Хамзи 
на теоретичному відділі й у класі композиції у відомого композитора-симфоніста Мір-
садика Таджиєва. Згодом продовжила студії в Ташкентській державній консерваторії ім. 
Мухтара Ашрафі в класі професора Г. Мушеля.

До Криму Мерзіє Халітова повернулася разом з батьками в 1993 році. Викладала 
композицію в сімферопольському музичному училищі ім. П. Чайковського. Працювала 
музичним редактором кримськотатарської редакції ТРК «Крим», створивши ряд автор-
ських передач про розвиток професійної кримськотатарської музики. Сьогодні викла-
дає в Кримському інженерно-педагогічному університеті на кафедрі народно-виконав-
ського мистецтва.

У творчому доробку мисткині – п’ять симфоній, ряд концертів для різних інстру-
ментів з оркестром, камерно-інструментальні твори, фортепіанна і вокальна музика. 
Музика Мерзіє Халітової часто звучить на Міжнародних фестивалях в Україні, здійс-
нено записи симфонічних творів на Київському та національному радіо. 

У 1995 році в Сімферополі відбувся перший авторський концерт кримськотатар-
ської композиторки Мерзіє Халітової. У програмі прозвучала симфонія «Відродження», 
симфонічна поема, увертюра у виконанні оркестру Кримської державної філармонії під 
керівництвом Народного артиста України Олексія Гуляницького. Цей концерт засвідчив 
яскравий талант авторки музики, яка майстерно охоплює сучасні стилі музики з крим-
ськотатарським фольклором.

Другий авторський концерт Мерзіє Халітової відбувся в 1999 році. У виконанні 
цього ж оркестру під керівництвом О. Гуляницького прозвучали: Симфонія для камер-
ного оркестру в 4-х частинах; «Епітафія» для віолончелі і струнного оркестру (соліст 
Юрій Піксанов); «Намисто міст Криму» – концерт для оркестру в 4-х частинах; пісні – 
«Полин» на слова Максиміліана Волошина і «Арыкъбаш этегинде» на слова класика 
кримськотатарської літератури і поезії Эшрефа Шемьи-Заде у виконанні заслуженої 
артистки Автономної Республіки Крим Левізи Чалбашевої. За цей авторський концерт 
Мерзіє Халітова в 2000 році була удостоєна Державної премії АРК. Вона є членом Наці-
ональної спілки композиторів України.

У 2003 році за концерт для оркестру «Намисто міст Криму» композиторка удосто-
єна Премії ім. М. Лисенка. Це програмний твір, кожна частина якого має свою назву: 
Бахчисарай, Ялта, Коктебель, Сімферополь. Авторці вдалось поєднати сучасну музичну 
мову, застосовуючи чимало цікавих прийомів техніки сучасного письма з яскравим 
національним мелодизмом. 

«Мерзіє Халітова – один з найвідоміших композиторів України. Її оригінальна твор-
чість є гармонійним поєднанням музичної традиції Сходу та Заходу… Твори компози-
тора є дзеркалом її внутрішнього світу та просякнуті духом рідного народу та кримської 
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землі. Національний настрій відчувається майже в кожному музичному уривку, який на 
крилах мелодії відносить слухачів на південь та розповідає про сонячних кримців, їхнє 
минуле та теперішнє…» [5] – таку характеристику творчості отримала Мерзіє Халітова 
після авторського концерту в Києві.

До 65-річчя депортації кримськотатарського народу Мерзіє Халітова створила 
Третю симфонію «Присвята», яка вперше прозвучала на авторському концерті 20 травня 
2009 року в рамках Першого Всесвітнього конгресу кримських татар в Сімферополі. 
Прем’єрним було і виконання Концерту для труби з оркестром «Біля підніжжя Демер-
джі», соліст – заслужений артист АР Крим Сейдамет Чалбаров. В авторському концерті 
виступив академічний симфонічний оркестр Кримської філармонії (головний дири-
гент – Ігор Каждан) [2].

Мерзіє Халітова – композиторка, інструментальна палітра оркестрових творів якої 
глибоко патріотична і насичена національним колоритом. Вона не тільки використовує 
кримськотатарські мотиви, а звертається до історії свого народу, відображаючи його 
події і життя. У 2008 році за великий внесок в українську музичну культуру вона удо-
стоєна почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» [1], а в 2014 стала лауре-
атом Премії імені Бориса Лятошинського. 

Основою змісту творів Мерзіє Халітової є внутрішній світ людини, її настрої, пере-
живання. Музика композиторки достатньо повно передає цей світ, випромінюючи при-
страсну схвильованість і щирість живого почуття.

Нещодавно, наприкінці 2012 року у доробку Мерзіє Халітової з’явився вокальний 
триптих до віршів Івана Франка, до якого ввійшли солоспіви «Лице небесне проясни-
лось», «Як почуєш вночі», «Чорте, демоне розлуки» [4]. 

Вірш «Лице небесне прояснилось», як і три інші з циклу «Веснянки» був написаний 
Франком у Коломиї, яка займає своє місце в громадській та редакторській діяльності 
Івана Франка. У місті, яке полонило поета своєю атмосферою, Франко бував 10 разів. 
Тут спіткав його другий арешт, тут написав чимало своїх поетичних та прозових творів. 

Солоспів «Лице небесне прояснилось» (d-moll) М. Халітової становить драматургіч-
ний центр триптиха. Фортепіанний вступ і програші досить прозорі з вкрапленням ілю-
стративних деталей (низхідні хроматизовані ходи, тріолі творять відчуття орнаментизова-
ної мелодики, притаманної кримськотатарській народній музиці) вводять у світ співучої, 
проте схвильованої теми солоспіву, близької українській народній історичній пісні. 

Для наступного солоспіву «Як почуєш вночі» композиторка М. Халітова відібрала 
поезію з другого жмутку збірки І. Франка «Зів’яле листя», яка побачила світ 1896 року. 
Варто наголосити, що до цих віршів неодноразово звертались українські композитори 
минулого і сьогодення. Це натхненний романс Д. Січинського, солоспіви Я. Степового, 
В. Кирейка, хорова мініатюра Б. Лятошинського. 

«Як почуєш вночі» М. Халітової розпочинається чотиритактовим фортепіанним 
вступом, побудованим на елементах пісенної теми солоспіву. Куплетна форма, вико-
ристання гармонічного і мелодичного e-moll з підвищеним четвертим ступенем ладу, 
широка розспівна мелодія наближають тему твору до чудових сумовитих українських 
народних ліричних пісень.

Третій жмуток «Зів’ялого листя» І. Франка пронизано мотивами розпачу, безвиході, 
марності життя з сердечним болем. При цьому герой демонструє сили на самоіронію, 
як от у вірші «Чорте, демоне розлуки...» він готовий звернутися до нечистої сили, аби 
хоч раз поцілувати кохану, ліричний герой пропонує чорту свій рай за один цілунок 
коханої, тобто відроджений світовий мотив продажу душі дияволу. Однойменний 
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солоспів М. Халітової є завершальним твором триптиха. Мелодика солоспіву містить 
зіставлення речитативу, аріозо та кантиленних побудов. Наскрізний розвиток, викори-
стання гармонічного cis-moll, відсутність фортепіанних інтерлюдій творять компактний 
твір, наповнений експресією, напругою і стражданням. 

Вокальний триптих для голосу і фортепіано М. Халітової до віршів І. Франка 
творить оригінальний сплав мелодики, ладовості, ритміки, змісту і переживань укра-
їнського і кримськотатарського народів. Лірика «Зів’ялого листя» І. Франка глибоко 
психологічна, щира й відверта, з самоаналізом найпотаємніших людських почуттів. 
Задум кожної композиції М. Халітової несе в собі щось оригінальне і неповторне. Вона 
завжди прагне до точності втілення поетичного і музичного матеріалу, який розвива-
ється за канонами особистого художнього стилю. 

Твори М. Халітової віддзеркалюють її внутрішній світ та просякнуті духом рідного 
народу і кримської землі. Національний настрій відчувається майже в кожному музич-
ному уривку, в чому переконались слухачі під час авторських концертів М. Халітової у 
Дрогобичі та Стрию [6, 30]. 

 Отож, перебування композиторки у Дрогобичі розпочалось знаковою мандрівкою 
на батьківщину Каменяра, відвідуванням його родинного дому, музею, прогулянкою 
Франковою стежкою теплої золотолистої пори. Все це справило на авторку музич-
них творів до поетичних текстів І. Франка незабутнє враження. Увечері цього ж дня, 
13 жовтня, у залі міської ради в Дрогобичі відбулася зустріч з представниками мис-
тецьких, педагогічних та громадських організацій. Із великим зацікавленням присутні 
слухали виступ славної представниці кримськотатарського народу. Співзвучно прозву-
чали промови Я. Радевича-Винницького, М. Ваврина, В. Грабовського, Р. Пастуха, який 
присвятив корінному народові Криму свого вірша «Сонце поборе пітьму».

Насичена програма чекала на гостю з Криму й наступного дня, який розпочався 
знайомством з Дрогобичем та Трускавцем, а також визначними пам’ятками цих міст. 
Одразу, після такої насиченої екскурсійної програми, 14 жовтня відбувся авторський 
концерт з творів заслуженої діячки мистецтв України Мерзіє Халітової, у переліку 
номерів якого прозвучали фортепіанні й вокальні композиції. У теплій, сердечній 
атмосфері актового залу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. 
Франка, чутлива публіка одразу полинула у світ мелодій, забарвлених кримськотатар-
ськими зворотами. Все це було підтримане словами привітання і вдячності авторці тво-
рів, що були виголошені проректором ДДПУ ім. І. Франка, професором Юрієм Киша-
кевичем, деканом музично-педагогічного факультету, професором Степаном Дацюком, 
завідувачем кафедри музикознавства та фортепіано, доктором філософії Людомиром 
Філоненком, головою ВЕТ «Бойківщина» Любомиром Сікорою, поетом, членом НСПУ 
Романом Пастухом. Фортепіанні твори М. Халітової, пронизані народними мотивами 
й осінніми настроями майстерно і чуттєво виконали магістри музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І. Франка Марія Дмитришин, Тетяна Бабенко і Мар’яна Мазур (вихованці 
класу доцента Олександри Німилович). Дві концертні п’єси яскраво прозвучали в інтер-
претації викладачів музичного училища ім. В. Барвінського Олени Дмітрієвої і Олени 
Фатільнікової. Декілька фортепіанних мініатюр подарувала слухачам Мерзіє Халітова 
в неперевершеному авторському виконанні. Під час концерту відбулася презентація 
згаданого видання вокального триптиха М. Халітової на слова І. Франка. Прозвучала 
й прем’єра двох солоспівів. У виконанні студента музично-педагогічного факультету 
Романа Локатира (баритон, клас доцента Б. Щурика) і викладача Романа Хрипуна 
(фортепіано) натхненно прозвучав твір «Як почуєш вночі», а співзвучний сьогоденню 
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солоспів «Лице небесне прояснилось» зворушливо і драматично представили публіці 
доценти Ірина Кліш (сопрано) і Олександра Німилович (фортепіано). Концертну про-
граму змістовно провів голова Дрогобицької організації Національної спілки компози-
торів України Володимир Грабовський. 

Наступного дня, 15 жовтня, мистецька акція з цією ж концертною програмою відбу-
лася у Стрию в приміщенні Школи мистецтв, а згодом учасники і гостя з Криму мали 
чудову нагоду відвідати музей Степана Бандери й відчути атмосферу родини, яка дала 
Україні відданих патріотів і національних героїв. 

Висновки. У своєму інтерв’ю телекомпанії «ТРК Лан» у Стрию Мерзіє Халітова 
сказала, що вона захоплена перебуванням в Західній Україні, концертами, прекрасними 
виконавцями і теплим сприйняттям слухачами її композицій: «Наскільки теплою була 
погода, настільки ж теплою була і публіка. Як гарно сьогодні на вулиці, такі ж пре-
красні душі людей, які тут живуть. Я закохана в цю благодатну землю і відчуваю подіб-
ний відгук від слухачів і виконавців. Подорож незабутня й натхненна і, безумовно, в 
моїх планах нові твори і віра в щасливе майбуття кримськотатарського народу в тісній 
співпраці і співжитті з українським народом». Такі приємні творчі й життєві враження 
почерпнула мисткиня у Бойківському краю, залишивши й нам незабутній спомин про 
чудовий світ власного мистецтва й творчості кримськотатарського народу.
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АНСАМБЛЕВО-ОРКЕСТРОВА ТВОРЧІСТЬ ВІКТОРА ВЛАСОВА 
ЯК СКЛАДОВА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено спробу окреслити творчий доробок українського композитра, баяніста, 
педагога та виконавця Віктора Петровича Власова у жанрі ансамблево-оркестрового реперту-
ару. Авторський підхід до створення музики враховував виконавський рівень учасників, реперту-
арні вимоги й соціокультурні запити цільової аудиторії, тембро-акустичні особливості конкрет-
ного ансамблевого складу тощо.

Подається хронологія авторських баянних аранжувань для однорідного та мішаного складу 
ансамблів й оркестрів. Проводиться музично-виконавський аналіз творів: для ансамблю баяністів 
«Гумореска»; для оркестру народних інструментів «Вбивство в Угличі»; для симфонічного орке-
стру «Українська фреска»; для баяна з камерним оркестром»Infi nito».
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VICTOR VLASOW’S ENSEMBLE AND ORCHESTRAL CREATIVITY AS A 
COMPONENT OF UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE SECOND HALF 

OF THE XX – FOREPART O THE XXI CENTURY

In the article attempts an outline of the creative achievement of Victor Petrovych Vlasow, – a 
Ukrainian composer, accordion player, performer and pedagogue, – in the genre of ensamble and 
orchestral repertoire. The author’s approach to music creation included a participant’s performing level, 
repertoire requirements, social and cultural demands of the target audience, timbre-acoustic peculierities 
of the staff of a given ensamble, etc. 

The chronology of the author’s accordion arrangements for both homogenious and mixed staffs of 
ensambles and orchestras is presented. The music performance analyses of his following works are made: 
“Humoreska” (“A Humorous Story”) for accordion ensamble, music piece “The Murder in Uhlych” for 
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orchestra of folk musical instruments, “A Ukrainian Fresco” for symphonic orchestra, “Infi nito” for 
accordion (bayan) with chamber orchestra.

Key words: creativeness, bayan (accordion), ensamble, orchestra, music performance analysis.
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АНСАМБЛЕВО-ОРКЕСТРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ВИКТОРА ВЛАСОВА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА

В статье сделано попутку описать творчество украинского композитра, баяниста, педа-
гога и исполнителя Виктора Петровича Власова в жанре ансамблево-оркестрового репертуара. 
Авторский поход к созданию музики учитывал исполнительный уровень участников, репертуар-
ные требования и социокультурные запроси целевой аудитории, тембро-акустические особенно-
сти определенного ансамблевого состава и тому подобное.

Предлается хронология авторских баянных аранжировок для однородного и смешанного 
состава ансамблей и оркестров. Проводится музыкально-исполнительский анализ произведе-
ний: для ансамбля баянистов «Юмореска»; для оркестра народных инструментов «Убийство в 
Угличе»; для симфонического оркестра «Украинская фреска»; для баяна с камерным оркестром 
«Infi nito».

Ключевые слова: творчество, баян, ансамбль, оркестр, музыкально-исполнительский анализ.
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Актуальність проблеми. Яскрава творча особистість концертуючого виконав-
ця-баяніста, педагога, композитора, дослідника, суспільно-культурного діяча Віктора 
Петровича Власова вже отримала розмаїте висвітлення у критичній та музикознавчій 
літературі. Це пов’язано з багатогранністю і плідністю його творчої діяльності. Насам-
перед музикант отримав визнання як концертуючий виконавець а досвід, здобутий на 
концертній естраді, створив міцне підґрунтя для його педагогічної, наукової, публіцис-
тичної та композиторської діяльності, зумовив активну позицію у розбудові концерт-
ного та мистецького життя, участь в конкурсно-фестивальному русі національного і 
міжнародного рівня. 

Творчість митця є репертуарною, традиційною і улюбленою частиною концертних 
програм колективів та виконавців-професіоналів, студентів, учнів вищих і середніх 
навчальних закладів системи установ мистецтв і культури: музичних академій, консер-
ваторій, університетів, інститутів, коледжів, училищ, музичних факультетів і відділень 
у педагогічних закладах.
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Аналіз досліджень. Різновекторний творчий доробок професора Власова активно 
досліджується науковцями України (С. Брикайлом, М. Булдою, А. Боженським, 
А. Душним, В. Завірюхою [5], С. Карасем, В. Князєвим, Н. Морозевич, Я. Олеківим, 
А. Семешком [6], А. Сташевським, Ю. Чумаком, А. Черноіванено [7], А. Шаміговим, 
В. Янчаком та ін.) та Росії (М. Імханицким). Його постать увійшла до низки наукових 
видань: довідників – А. Басурманов «Довідник баяністів» (М., 1987, 2003), А. Мірек 
«Гармонія» (М., 1994), А. Cемешка «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі 
ХХ–ХХІ століть» (Тернопіль, 2009), А. Душного та Б. Пица «Львівська школа баянно-а-
кордеонного мистецтва» [4]; підручника М. Давидов «Історія виконавства на народ-
них інструментах (Українська академічна школа)» [3, 152–153, 240–243]. Пріоритетне 
висвітлення основних напрямків діяльності митця, його знаковість в соціокультурному 
житті України та внесок у світову композиторську індустрію представлено у дисерта-
ційному дослідженні співавтора статті Ю. Чумака «Творчість Віктора Власова в контек-
сті баянно-акордеонної музики України» [8].

Мета статті – визначити основні складові компонування для оркестрів та ансамблів 
у творчості Віктора Власова із проекцією на баян як пріоритетний інструмент.

Виклад основного матеріалу. Ансамблі за участю баяна розкривають специфічну 
сферу творчості, оскільки у своїй більшості постали з репертуарних потреб конкрет-
них виконавських колективів. Композиторові доводилось у кожному з випадків вра-
ховувати виконавський рівень учасників, репертуарні вимоги й соціокультурні запити 
цільової аудиторії, тембро-акустичні особливості конкретного ансамблевого складу 
тощо. Однак успіх у публіки, репертуарність кожного з творів визначалися не лише 
влучністю і художнім рівнем відповідності до названих вимог, але й свіжістю засобів, 
неординарністю індивідуального творчого почерку, оригінальністю мистецького екс-
перименту. Умовно за цільовим призначенням поділимо ансамблеві композиції на три 
групи: для власних репертуарних потреб, твори дидактичного призначення, композиції, 
що постали у співпраці з концертуючими виконавськими колективами (педагогічні кон-
серваторські склади, філармонійні ансамблі і твори на замовлення баянних формацій 
поза Одесою).

Пріоритетом виступають оригінальні й перекладні твори, у яких баянна партія орі-
єнтована на власний виконавський потенціал та провідну функцію баяна як провідної 
партії інструментальної групи. Професійна сольна виконавська діяльність В. П. Вла-
сова почалася в 1955 році. Юний талановитий виконавець у складі Чорноморського 
Ансамблю пісні і танцю виступає як соліст, акомпаніатор, а згодом – керує оркестровою 
групою. Цей період знаменний численними композиторськими спробами в творчості 
для баяна соло, різнорідних камерних складів та ансамблю народних інструментів, 
доповненого мідними духовими та ударними. До таких належить «Фантазія на теми 
російських пісень», яка виконувалась автором у перебігу гастрольного туру ансамблю, 
в якому поряд з ужитковими функціями акомпанементу хоровим і сольним номерам 
та хореографічним композиціям, використовувались виступи малими інструменталь-
ними складами у якості самостійних концертних одиниць (зокрема В. Власов спільно 
з читцем Євгеном Тютюновим виступав з тематичними вечорами на сценах театрів та 
робітничих клубів Донбасу [9].

Композиції для однорідних баянних складів, очевидно, також постали у період 
роботи в інструментальній групі Ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту, і 
як викінчені нотовані твори вони фігурують з середини 1950-х років (до таких нале-
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жать «Варіації на теми двох російських народних пісень» (1956), «Флотська полька» 
(1957).

Іншу сферу творчих завдань представляють композиції, що постали з репертуар-
них потреб навчальних закладів. Їх виникнення пов’язане з обов’язковими у пере-
ліку навчальних дисциплін в процесі підготовки виконавця-професіонала однорідних 
та мішаних баянних ансамблів, а також творів для оркестру народних інструментів 
з баянами у складі. Більшість з таких творів постала у період найбільшої педагогіч-
ної активності (1970-х–2000-х років), час інтенсивними еволюційними процесами, 
знаменний сміливими образно-стильовими новаціями у сольному баянному реперту-
арі та опанування нових сфер виразовості багатотембрових інструментів. Композиції 
для малих ансамблів демонструють оркестральність мислення В. Власова, прагнення 
зосередити увагу кожного з учасників дуету чи тріо на специфічній функції виразо-
вості в одночасному виконанні з почерговим солюванням. Таким чином учасники 
виконавського процесу в репетиційний період опановують і навички ансамблювання 
і лідера виконавського складу. Важливою рисою в контексті плекання повноцінного 
концертуючого виконавця є стильова різноманітність названих композицій (необароко, 
неофольклоризм, синтез естрадно-джазових та академічних ознак). Такими творами 
є однорідно-ансамблева «Гумореска», дуети «Нічний дозор», «Бассо-остінато», «Бос-
са-нова» (для лауреата міжнародних конкурсів дуету «Каданс» у складі: Олена Єргієва 
(скрипка), Іван Єргієв (баян); тріо «Парафраз на народну тему» (для тріо «Мурза» під 
орудою в.о. професора В. Мурзи). 

Зокрема у творі «Гумореска» для ансамблю баяністів (1976) з яскраво вираженими 
нефольклорними орієнтирами можна простежити, як на перший план виходить прин-
цип конструювання музичної форми, присутній і в концертах В. Власова. П’єса поєднує 
риси тричастинної форми з ознаками варіаційності. І-ша частина є варіаційним циклом, 
побудованим на темі української народної пісні «Дівка в сінях стояла». Композитор 
досить цікаво трактує циклічну структуру: після викладу теми слідують три варіації на 
soprano ostinato, в яких тема майже не змінюється, огортаючись фактурно трансформо-
ваним гармонічним супроводом.

Після невеликої, тонально нестійкої побудови, в якій завуальовано присутні інтона-
ції теми, з’являється ще одна варіація, завдяки чому утворюється тричастинна струк-
тура зі скороченою репризою. 

Середній розділ «Гуморески» експонує новий тематичний матеріал. З’являється 
фрагмент швидкої частини коломийки – приспіву з пісні «Верховино, світку ти наш», 
згодом використаної у «Парафразі на народні теми». Мелодичний зворот розвивається 
секвенційно, чергуючись з поліритмічними пластами. 

У репризній ІІІ-ій частині є іще дві варіації на першу тему. Цікавий колористич-
ний ефект досягається в заключних тактах чергуванням тональностей: c-moll – f-moll – 
Es-dur – As-dur. В останній тональності повільно проходить початкова фраза, яка запи-
тально «повисає» на домінантовому ступені, щоб раптово рішуче ствердитися заключ-
ною тонікою в тональності C-dur. 

Основну увагу у даному ансамблевому творі композитор приділив формотворчій 
роботі. Він експериментує у галузі синтезу усталених академічних форм, зберігаючи 
логіку і єдність в образно-ідейному змісті.

Неординарними формами співпраці позначено мішані склади з баяном, серед яких 
нерідко зустрічаються аранжування власних баянних творів. Серед цікавих реперту-
арних взірців для баяна і кларнета (з долученням контрабаса) – «Одеський дворик», 
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«Босса нова», фантазія на тему популярної пісні «Бублички» для спільних концертних 
програм лауреатів міжнародних конкурсів Ірини Серотюк (баян) та Володимира Гітіна 
(кларнет). Виконавська редакція кларнетової партії у них здійснена славетним виконав-
цем педагогом і науковцем, професором Одеського вишу Каліо Мюльбергом. До цього 
ж переліку слід віднести згадувану вище Сонату-експромт «Буковинську» (1985) для 
баяна з ударними. 

Логічним продовженням сфери ансамблевої творчості є робота над репертуаром 
колективів, у складі яких виступають педагоги кафедри народних інструментів та 
філармонійні ансамблі різних складів (насамперед Одеські та Санкт-Петербурзькі). В 
них виявляється майстерність В. Власова – аранжувальника (окрім оригінальних ком-
позицій, серед творів даної групи – численні переклади творів для баяна соло), знавця 
тембрального та виразового потенціалу як народного так і академічного інструмента-
рію, композитора-експериментатора в галузі стильових та жанрових синтезів і виразо-
вих ефектів.

Так, наприклад, стимулом для нас творення низки ансамблевих композицій стала 
співпраця з колективом Одеської філармонії «Мозаїка», заснованим у 1983 р., який в 
даний час концертує у складі: В’ячеслав Старожилов (домра прима, перкусія), Олексій 
Суворих (домра альт, перкусія), Георгій Коч (баян), Ростислав Овчинников (балалайка, 
гітара, перкусії), Олег Васянович (балалайка-контрабас). Характеризуючи на сторінках 
преси виконавський стиль колективу, що складається з випускників одеського музич-
ного вишу, лауреата численних міжнародних конкурсів та учасника високих державних 
представницьких митецьких акцій В. Власов відзначив: «Сама назва колективу як би 
декларує можливість певної мозаїчності при підборі репертуару: від народних мелодій 
та обробок – до класики і естрадно-джазових творів … При всій спадкоємності напра-
цьованих раніше традицій у грі ансамблю виявляються і нові тенденції. З’явилося, як 
мені здається, більше уваги до деталізації елементів музичної тканини, артикуляційної 
чіткості, поліфонічності фактури» [2].

Мобільний, тембрально споріднений склад народно-інструментального ансамблю 
залучив до свого постійного репертуару Фантазію на тему пісні «Бублички», обробку 
єврейської народної мелодії «Сміх Самуеля», «Свято на Молдаванці», «Парафраз на укра-
їнські теми», а композиція «Одеська мозаїка» стала своєрідною візитівкою колективу.

Для репертуару подібних ансамблів народних інструментів написано та перекла-
дено «Одеський дворик», «Музика для чотирьох», для мішаного народно-академіч-
ного складу (домри, баяна, балалайки і контрабаса) створено композиції «На тройці», 
відповідну версію «Музики для чотирьох», аранжування танго «La Cumparsita» Х. М. 
Родрігеса (є у версії для баяна соло) та ін. Існують також ансамблеві версії для баяна і 
скрипки (Фантазія на тему мелодії «Бублички», що постала у 1996 р., «Одеський Реп», 
створена у 2003 р.).

Вихід на міжнародний рівень знаменує співпраця з зарубіжними виконавцями. 
Серед них – зі згадуваним вище мішаним народно-академічним ансамблем «QuArt.ru» 
в складі акордеона, кларнета, фортепіано, віолончелі з Петербургу, з яким композитора 
зв’язує аудіозапис Концертного триптиху на тему картини Ієроніма Босха «Сташний 
суд» у редакції Руслана Смоляра на компакт-диск «Инструментальный театр» (2005).

Іншу за масштабами та образністю сферу творчості представляють оркестрові 
твори. Якщо серед навчальних колективів 1960-х років широко практикувалися одно-
рідні оркестри баяністів (прикладом цих дидактичних запитів є ідеологічно коректна 
композиція-увертюра «Слава героям Жовтня», що постала у 1967 р.), то з 1990-х років 
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в доробку композитора з’являється серія творів для оркестру народних інструментів 
«Вбивство в Угличі» (1993), «Дорога в Бабин Яр» (1996), «Дівчина і море» (1996), а 
також переклад баянної композиції «Кроки» для баяна з оркестром народних інстру-
ментів. 

Самобутньою є п’єса В. Власова для оркестру народних інструментів «Вбивство в 
Угличі» (1993), навіяна історичними подіями кінця XVI ст. в Росії. Це своєрідна сим-
фонічна фреска, яскрава за образно-емоційним настроєм. Вбивство царевича Дмитрія 
трактується автором як соціально-історичний поворот в історії цілої держави [5, 235]. 
Інша композиція для оркестру – «Дівчина і море» (1996) являє імпресіоністичну, живо-
писну картину, в якій зміна настроїв, тендітність, вишуканість, примхливість інстру-
ментовки, колоритність гармоній змальовують красу морського пейзажу. Наведений 
перелік слід доповнити згадуваним раніше твором «Свято на Молдаванці» (1997) для 
Національного оркестру народних інструментів України під управлінням В. Гуцала і 
названим за його ініціативою.

Композиції для симфонічного оркестру включають спеціально написані твори 
(«Українська фреска»), й переклади власних композицій для інших складів («Французь-
кий бульвар», «Кафе Фанконі», «Босса нова») і світової естрадної класики (як, напри-
клад, «The Girl from Ipanema» Антоніо Карлоса Жобіма).

Для симфонічного та камерного оркестрів з солюючим баяном, як вже згадувалося, 
митцем створено три концерти й Концерт-симфонію. Проте цей перелік слід допов-
нити одночастинними програмними композиціями концертного плану для оркестру, де 
зберігається сольна партія баяна (переклади раніше написаних композицій баяна соло 
«Infi nito», «Бассо-остинато» та «Свято на Молдаванці» для баяна з камерним орке-
стром). 

Особливе місце серед них належить твору «Infi nito» (1994) для баяна з камерним 
оркестром1, прем’єра якого була здійснена баяністом В. Мурзою. Ця структурно алеа-
торична п’єса, яку А. Черноіваненко розглянула в аспекті драматургічно-речової спе-
цифіки фактуроутворення [7, 125], складається з 15-ти звукових блоків, які виконавець 
може довільно поєднувати. У ній митець застосував один з принципів техніки алеато-
рики, коли виконавець виступає і в якості співтворця твору. 

Твір відзначається новизною у сфері гармонічної мови, формотворенні, викори-
стання сонорних засобів. Назва твору «Infi nito» вказує на ідею безконечності, можли-
вості для довільного виконання, адже баяніст після того, як прозучав 13-ий блок, може 
знову перейти до 1-го і ще раз виконати композицію. Причому вона побудована таким 
чином, що кожен з 13-ти блоків не повторює один одного. Блоки можуть компонуватись 
як за ознакою контрастного зіставлення (нп., №№ 15-14 в авторському варіанті), так і 
за принципом зчеплення (нп., №№ 5-4-13 у варіанті виконання Заслуженого артиста 
України В. Мурзи): «Це та сама «відкритість форми», що вказує на смислову лінію 
«нескінченності-infi nito»: довгий тон чи акорд, часто з характерним баянним «набиран-
ням» звуків на crescendo чи diminuendo, vibrato (№№ 10, 15, 1, 14, 8 та ін.); несподіване 
запитального типу «зависання» дрібної тривалості (№№ 9, 13)» [7, 123–124].

У творі використано своєрідні баянні ударно-сонорні та тембрально-фактурні 
засоби, які демонструють гетерофонно-мелодичне багатозвуччя сучасного концертного 
баяна, «його органно-духову всеосяжність, голосову експресивність струнних, різнома-
нітну характеристичність ударно-колористичних звукоутворень» [7, 122–123]. До при-
кладу, сюди можемо віднести ритмізовані удари правою рукою по лівій клавіатурі та 
1 В творі «Infi nito» В. Власов вперше звернувся до камерного оркестру.
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glissando другим чи третім пальцями правої руки по частково розведеному міху у вели-
кому діапазоні на лівій клавіатурі (блок № 2), кластерне міхове тремолювання лівою 
рукою з ударами долоні правої руки по кришці баяна та по розведеному міху (блок 
№ 4), міховий рикошет під час натискання клапану душника з одночасним виконанням 
на правому мануалі мелодії у різних тембрових регістрах (блок № 13), ефекти ритмізо-
ваних ударів по корпусу баяна каблучкою чи монетою2 (блок № 12), прийом detache, що 
утворюється ударами тильного боку долоні правої руки по грифу баяна, в той час, як 
ліва грає ноти мелодії (блок № 14), удар-клацання по перемикачу тембрових регістрів, 
glissando по клавішах правої клавіатури позаміхового руху – т. зв. «кістяшки» (блок 
№ 7), різні кластерні комбінації – удари, тремоло міхом, glissando, vibrato, динамічні 
хвилі різних діапазонів тощо.

В блоці № 1 використано щільний акордовий ряд, утворений з секунд, що руха-
ються позиційно. В блоці № 3 підкреслюється квартовий хід на фоні динамічних наг-
нітань, безперервне звучання тону b (4 такти на ферматах), тут на фоні перехрещеної 
фігурації дрібними тривалостями у різних мануалах (три тони секундово-тритонової 
будови, викладені квартолями, грають три пальці), використано баянні можливості 
мануального перехрещування, в кінці всі тони збираються у гармонічну вертикаль з 
подальшим vibrato diminuendo [7, 122–123].

У блоці № 6 композитор використав мелодію широкого діапазону на кшталт інстру-
ментального складу, з своєрідним хроматизмом, уривчастим ритмічним малюнком на 
фоні квартово-квінтової педалі.

У 8-му блоці домінує довгий тон у правій клавіатурі з поступовим накладенням 
сусідніх тонів (від 2-х до 7-ми) у лівій, аж до «завмирання» звучання на vibrato. В № 9 
два фактурні типи зіставлені по двох тактах. В блоці № 10 на перший план виступає 
простиставлення crescendo-diminuendo, широке дихання. В блоці № 13 фанфарний, 
ритмічно загострений рух доповнюється секундово-квартовими тонами у різних кла-
віатурах crescendo. Декотрі блоки вражають мінімалістичністю використаних засобів. 

У своїй праці «Мінімалізм в музиці» Д. Андросова зазначає, що даний твір вибуду-
ваний на підставах даної композиторської техніки, звернений до «пізнавання в ньому» 
знаків-символів, фіксованих ще піфагорейською системою «Гармонії світу», а також 
до «неосимволізму» по-європейськи апробованих гармоній-інтервалів, «нескінче-
ність» консонантних перетворень яких ґрунтується на ефекті «подолання авангардної 
деструкції», отриманої в результаті пошуків зламу ХХ–ХХІ століть. 

У традиційній музиці такого роду запозичення і цитування в темах та «епізодах» 
компенсувалися авторством щодо композиційного охоплення цілого: архітектонічна 
ідея – спеціальний предмет авторських турбот композитора як творця «музичної архі-
тектури» [1, 97, 95]. На московському фестивалі «Баян і баяністи» твір «Infi nito» отри-
мав високу оцінку визнаного метра сучасної баянної музики Ф. Ліпса [6, 33]. 

Висновки. Таким чином, ансамблево-оркестрова музика Віктора Власова пред-
ставляє обширну сферу якнайтісніших взамозв’язків з концертуючими професійними 
та навчальними колективами. Цим зумовлене багатство жанрів, стилістики, виразового 
арсеналу, рівня виконавських вимог. Професіоналізм автора в них поєднується з вико-
навським редакціями фахівців з інших сфер інструменталізму. Водночас, це – підпо-
рядкована сфера мистецького пошуку, похідна від баянної творчості чим пояснюється, 
наявність численних версій творів для модифікованих складів (соло, ансамбль, оркестр) 
в контексті соціокультурного аспекту сьогодення.
2 Цей ефект В. Власов вперше використав у Сюїті (1979). 
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ГІПОТЕТИЧНІ ВЕРСІЇ ЩОДО ГЕОГРАФІЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
НОСТРАТИЧНОЇ ПРАМОВИ

У статті охарактеризовано дефініції понять «єдність», «мовна єдність», «макросім’я», 
«праностратична єдність», «праностратична макросім’я»; окреслено приблизний час існування 
праностратичної єдності, покликаючись на культурну лексику і дані глоттохронології; пред-
ставлено: 1) версію А. Г. Маленкова, який припускає, що ностратична прабатьківщина відповідає 
Іранському плоскогір’ю і Анатолії; 2) версію І. М. Рассохи, який припускає, що ностратичній пра-
батьківщині відповідає кукрекська культура, характерна для народів індоєвропейської, картвель-
ської, дравідійської, афразійської, уральської та алтайської мовних сімей, а також юкагирів.

Ключові слова: «єдність», «мовна єдність», «макросім’я», «праностратична єдність», «пра-
ностратична макросім’я», ностратична прабатьківщина, версія.
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HYPOTHETICAL VERSIONS OF GEOGRAPHICAL LOCALIZATION
OF NOSTRATIC PROTO LANGUAGE

This article describes the defi nition of the concepts of «unity», «language unity», «macrofamily», 
«Proto-Nostratic unity», «Proto-Nostratic macrofamily». The approximate time of existing of Proto-
Nostratic unity supported by cultural vocabulary and data of glottochronology has been outlined. The 
following versions have been represented: 1) version of A. G. Malenkov, who supposed that Nostratic 
homeland is Iranian plateau and Anatolia; 2) version of I. M. Rassokha, who supposed that Kukrek culture 
corresponds to Nostratic homeland. This culture also corresponds with Indo-European, Kartvelian, 
Dravidian, Afro-Asiatic, Uralic and Altaic language families as well as Yukaghir.
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ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
НОСТРАТИЧЕСКОГО ПРАЯЗЫКА

В статье охарактеризованы дефиниции понятий «единство», «языковое единство», «макро-
семья», «праностратическое единство», «праностратическая макросемья»; очерчено примерное 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Êàïðàíîâ ß. Ãiïîòåòè÷íi âåðñi³ ùîäî ãåîãðàôi÷íî³ ëîêàëiçàöi³...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 141

время существования праностратического единства, ссылаясь на культурную лексику и данные 
глоттохронологии; представлены: 1) версия А.Г. Маленкова, который предполагает, что ностра-
тическая прародина соответствует Иранскому плоскогорью и Анатолии; 2) версия И.М. Рассохи, 
который предполагает, что ностратической прародине соответствует кукрекская культура, 
характерная для народов индоевропейской, картвельской, дравидийской, афразийской, уральской 
и алтайской языковых семей, а также юкагиры.

Ключевые слова: «единство», «языковое единство», «макросемья», «праностратическое 
единство», «праностратическая макросемья», ностратическая прародина, версия.

Лит. 32.

Постановка проблеми. Розвиток порівняльно-історичного методу від початку 
його зародження, а згодом і комплексного застосування його інструментарію – при-
йомів і процедур – призвів до того, що більшість таксономічних одиниць, які не пере-
вищують індоєвропейську мовну сім’ю за своєю глибиною, як зазначали С. А. Бурлак 
і С. А. Старостін, вже виявлено, а спроби поглиблення порівнянь є цілком законо-
мірними [2, 77]. Саме тому на початку ХХ ст. з’явилися дискусії з питань далекої 
(= «віддаленої») спорідненості мов, що спричинило появу ностратичної гіпотези 
походження мов, яка через деякий час завдяки працям її представників (Х. Педерсен, 
В. М. Ілліч-Світич, А. Б. Долгопольський, В. А. Дибо, С. А. Старостін, A. Bomhard, 
G. Greenberg, J. Kerns та ін.) оформилася вже як самостійна теорія, що має свою мету, 
завдання, предмет, об’єкт, інструментарій. Згадані дослідники припускали, що мовні 
сім’ї або їх окремі мови можуть бути генетично пов’язаними між собою, принаймні, 
не «близько» пов’язаними, а, ймовірно, бути частиною ще більших угруповань, які 
можна окреслити в дескрипцію «макросім’я» [31, 3]. Відтак, увагу макрокомпара-
тивістів було зосереджено навколо ностратичної макросім’ї, для якої, ймовірно, 
існувала ностратична прамова / праностратична мова – гіпотетична мова-предок 
(праностратичний(-і) етимон(-и)), реконструйована(-і) на основі зіставлення наявних 
у кожній мовній сім’ї реконструйованих праоснов (етимонів і їх архетипів), змоде-
льованих, своєю чергою, за допомогою зіставлення синхронічних і діахронічних 
генетичних відповідників (близько- або далеко-) споріднених мов різних просторо-
во-хронологічних періодів розвитку й становлення певних мовних груп, їх підгруп, 
або окремих мов у межах кожної мовної сім’ї, включеної до складу ностратичної 
макросім’ї (визначення наше – Я. К.).

Аналіз досліджень. Звичайно, на основі численних спроб довести можливу спорід-
неність, з одного боку, індоєвропейських мов з семітськими (Г. Асколі, Ф. Деліч, Р. фон 
Раумер), тюркськими (Х. Педерсен), уральськими (Б. Колліндер), угро-фінськими 
(Н. Андерсон, Г. Моллер, Г. Світ, Х. Педерсен, В. Томсен), коли до порівняння було залу-
чено дві, три і більше мовних сімей (А. Б. Долгопольський, В. А. Дибо, Х. Педерсен, 
С. А. Старостін, A. Bomhard, G. Greenberg, A. M. Ramer та ін.), а з іншого, всіх шести 
мовних сімей (В. М. Ілліч-Світич та ін.), сприяло формулюванню положень ностра-
тичної теорії походження мов, яка була також сприйнята неоднозначно і викликала, 
переважно, скептичне ставлення окремих представників (G. Doerfer, P. A. Michalove, 
J. Puhvel, B. Vine та ін.) до такого бачення мовної спорідненості [12].

Попри таку неодностайність з приводу реальності існування ностратичної макро-
сім’ї, науковці не покидають її вивчення, а окремі з них (В. А. Дибо, А. Г. Маленков, 
І. М. Рассоха, В. А. Терентьєв, С. Є. Яхонтов, A. Bomhard) наполягають на своїх гіпо-
тетичних положеннях і ставлять інші дискусійні питання, які, ймовірно, допоможуть 
окреслити нові перспективи в цьому напрямку. Мова йде про час і простір ностра-
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тичної прабатьківщини – географічну локалізацію, на якій проживав ностратичний 
народ, або ностратична єдність, – носій гіпотетичної праностратичної мови.

Мета статті – розглянути версії щодо географічної локалізації ностратичної пра-
мови.

Завдання: 1) охарактеризувати дефініції понять «єдність», «мовна єдність», 
«макросім’я», «праностратична єдність», «праностратична макросім’я»; 2) окреслити 
приблизний час існування праностратичної єдності, покликаючись на культурну лек-
сику і дані глоттохронології; 3) представити версії науковців щодо географічної локалі-
зації ностратичної прамови.

Виклад основного матеріалу. Насамперед, необхідно з’ясувати дефініції понять 
«єдність» і «макросім’я», які на сучасному етапі розвитку лінгвістичної макрокомпара-
тивістики часто ототожнюють, а інколи один термін вживають у значенні іншого. Якщо 
в «Философской энциклопедии» термін єдність витлумачується як «сукупність людей, 
об’єднана історично складеними стійкими соціальними зв’язками і відносинами, що 
володіє низкою спільних ознак (рис), які надають їй неповторної своєрідності» [26], то 
в «Словаре социолингвистических терминов» знаходимо ще й термін мовна єдність – 
«група людей, які оцінюють себе такими, які розмовляють однією і тією ж мовою» [25]. 
У той же час термін макросім’я (від грец. μακρός ‘великий’ + сім’я) в «Справочнике по 
этимологии и исторической лексикологии» витлумачується як «найбільший у сучасній 
генетичній лінгвістичній систематиці таксон, що об’єднує декілька мовних сімей» [14]. 
Досить переконливою видається ієрархія таксономії мов М. В. Медоварова, представ-
лена в праці «Генеалогическая классификация языков мира по теории моногенеза», що 
організована в такий спосіб: макросім’я – надсім’я – сім’я – єдність – гілка – група – 
підгрупа – близькість – підблизькість – підрозділ – зона – підзона – мова – діалект – 
говір. Дослідник припускає, що для того, «щоб мінімально охарактеризувати будь-яку 
мову, достатньо лише 4 терміни: мова, група, сім’я, макросім’я [16].

Беручи до уваги зазначені вище дефініції понять, спробуємо представити робочі 
визначення ключових дескрипцій статті: якщо 1) праностратична єдність – це група 
людей, які проживали на певній території – ностратичній батьківщині / праностратич-
ній батьківщині – і спілкувалися гіпотетичною праностратичною мовою; то 2) пра-
ностаратична макросім’я – це об’єднання окремих великих мовних сімей, утворе-
них після розпаду праностратичної єдності, які в певний період часу локалізувалися 
поблизу один від одного і не втрачали мовних контактів (визначення наші – Я.К.).

Встановлюючи приблизний час праностратичної єдності, І. М. Рассоха запропо-
нував звернутися до «спільноностратичної культурної лексики і даних глоттохроно-
логії» [24], які, ймовірно, допоможуть з’ясувати приблизний період тісного зв’язку, 
згуртованості, цілісності, неподільності народу, що спілкувався гіпотетичною прано-
стратичною мовою. За припущенням В. А. Дибо і В. А. Терентьєв, зважаючи на те, 
що «глоттохронологічні розрахунки для віддалених періодів можуть давати завищені 
результати», тому, за версією дослідників, «найбільш імовірною залишається цифра 
11–12 тисяч років до н.е.» [10, 14]. Проведений аналіз ностратичної культурної лек-
сики дав змогу науковцям «віднести час розпаду ностратичної єдності до епохи кінця 
мезоліту – початку неоліту, тобто приблизно до VIII тис. до н.е.» [10, 18–20]. У такий 
спосіб В. А. Дибо і В. А. Терентьєв прийшли до висновку, що «якщо вік ностратичної 
макросім’ї становить близько 15 тис. років, то, за культурно історичними міркуван-
нями, – трохи більше 11 тис. років» [10, 14]. Хоча, за версією С. Є. Яхонтова, перша 
дата видається більш вірогідною, ніж друга [30, 13], А. Б. Долгопольський при цьому 
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схиляється до найпізнішого датування праностратичної єдності – 8 тис. років до н.е., 
припускаючи, що вона (єдність) могла знаходитися в Передній і Південній Азії [8]. 
Найбільш раннє датування пропонує Е. А. Хелімський: «[!] цей період відділений від 
нас не одним десятком тисячоліть, його ареалом був Південний Прикаспій» [28].

На сьогодні існує декілька версій щодо локалізації праностратичної єдності. 
С. Є. Яхонтов, виходячи з тих ностратичних мов, представлених у великих мовних 
сім’ях, які утворилися після розпаду праностратичної єдності, припускає, що ареал 
поширення цих мов у недалекому минулому завжди був суцільним, тобто окремі мовні 
сім’ї ностратичної макросім’ї займали суміжні території. У межах цього ареалу, за 
словами дослідника, «виявляються також деякі сучасні або стародавні мови (або неве-
ликі групи мов), які, ймовірно, не є спорідненими ні з ностратичними, ні з будь-якими 
іншими мовними сім’ями: баскська, етруська, північнокавказькі, хурритська (з урарт-
ською), шумерська, бурушаські, енісейські мови». С. Є. Яхонтов не дуже впевнений у 
своїх міркуваннях: «важко припустити, що всі народи, що говорили ними, були при-
бульцями здалеку». Мабуть «це залишки більш давнього, доностратичного населення» 
[30, 14]. Тимчасом учений гадає, що, відзначивши на карті райони поширення цих мов 
і з’єднавши їх лініями, зможемо одержати межі великої області, де неностратичні мови 
взагалі не простежуються; десь всередині її, ймовірно, і необхідно шукати ностратичну 
прабатьківщину. Утім, з цієї області можна зразу виключити значну частину Західної 
Європи – ті території, на яких мови єдиної представленої тут ностратичної макросім’ї, 
індоєвропейської, не є автохтонними [30, 14].

Рис. 1. Географічне розширення ностратичних мов
(за версією А.Б. Долгопольського)

С. Є. Яхонтов побачив, що передбачувані прабатьківщини шести ностратичних 
сімей, виокремлених В. М. Ілліч-Світичем, розташовані відносно до цієї області у 
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такий спосіб, що уральська цілком поміщається в її межах, індоєвропейська, картвель-
ська, алтайська прилягають до її меж, і лише афразійська і дравідійська прабатьківщини 
помітно зміщені на південь [30, 14] (див. карту у передмові до словника В. М. Ілліч-Сві-
тича [11, 45]). До розгляду також пропонуємо карту географічного розширення мовних 
сімей А. В. Долгопольського (Рис. 1).

Пропонуємо розглянути версії щодо географічної локалізації ностратичної пра-
мови, тобто віднайти ностратичну прабатьківщину.

І. Гіпотетична версія щодо ностратичної прабатьківщини А. Г. Маленкова.
Зразу необхідно відзначити, що версія А. Г. Маленкова збігається з версією 

С. Є. Яхонтова і полягає у тому, що «дані про ностратичну прабатьківщину можна 
отримати, розглядаючи ностратичну лексику, що належить явищам природи, рос-
линному і тваринному світу» [30, 15]. До аналізу А. Г. Маленков залучив приклади 
з ностратичного словника «The Nostratic Macrofamily: A study in Distant Linguistic 
Relationship» (гол. ред. А. Бомхард), з якого, окрім шести мовних сімей (індоєвропей-
ська (ІЄ), афразійська (АА), картвельська (Кар), уральська (Ур), дравідійська (Др) й 
алтайська (Алт)), виокремлених В.М. Ілліч-Світичем і представлених у його словнику 
«Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевро-
пейский, уральский, дравидийский, алтайский)», простежуються також й інші мовні 
сім’ї (фіно-угорська сім’я – ФУ) або просто мови (шумерська (Шум), етруська (Етр) 
мови), віднесені, за версією А. Бомхарда, до ностратичної макросім’ї [15, 45].

У такий спосіб, звернувшись до смислових значень ностратичної єдності лексем, 
А. Г. Маленков спробував реконструювати світ і уявлення про нього наших спільних з 
багатьма народами ностратичних предків, а також гіпотетично охарактеризувати місце-
вість «ностратійців» [15, 45]. Спробуємо у цьому переконатися.

А. Г. Маленков припустив, що на основі ностратичних праоснов k[h]ar – «край, 
сторона, берег» (ІЄ, АА, Ур, Др, Шум) (за А.Б.), «скеля, крута височина» (за І-Св) і 
gul – «край, долина, яр, лощина» (ІЄ, Кар, АА, ФУ, Др) (за А.Б.) добре «вимальовується 
пересічена місцевість, ймовірно, без дуже високих гір» [15, 45]. Лише для ІЄ, АА і 
Кар, за його версією, спільною виявилася праоснова s(y)aw – «бути сухим, посушли-
вим, зів’ялим», однак для ІЄ і АА є також інший спільний термін приблизно такого ж 
значення: t[h]ar – «бути сухим, посушливим». В ІЄ, ФУ, Др і Алт простежується також 
спільне поняття k’ul(y) – «бути чи стати холодним, мерзнути» (за АБ) або «мерзнути, 
холод» (за І-Св). При цьому k’(w)ur – «бути жорстким, суворим, колючим; різкий 
холод» – спільне поняття для ІЄ, АА, Др, Шум, тобто майже у всіх мовних сім’ях про-
стежується близькозвучне поняття зі значенням «холод, мерзнути» і лише для ІЄ, АА, а 
у Кар – «посуха, посушливий» [15, 45].

На основі окремих реконструйованих ностратичних праоснов, А. Г. Маленкову вда-
лося гіпотетично сформулювати загальне уявлення про місцевість, риси якої відбилися 
в спільній пам’яті ностратійців або, принаймні, тих їхніх нащадків, які говорять нині 
ІЄ, АА, Др, УА, ФУ мовами. Сюди належать mar – «дерево, ліс» (АА, ФУ, Др) (за А.Б.), 
«дерево» (за І-Св.); bar – «насіння, зерно» (ІЄ, АА, Др, Шум) (за А.Б.); !uw – «стадо 
невеликих тварин» (ІЄ, АА, ФУ) (за А.Б.); k(w)[h]al – «риба» (ІЄ, АА, Ур, Др, Алт) (за 
А.Б. і І-Св). Звичайно, дослідник називає спільні лексеми, які належать конкретним 
видам тварин і рослин: wir – «тополя» (ІЄ, Кар, Др); mur – «ожина» (ІЄ, АА, Ур); 
?il – «копитне, жуйне» (ІЄ, АА, Др, Алт); k’ur – «журавель» (ІЄ, Ур, Др); ħur – «сокіл, 
яструб» (ІЄ, АА, Др, Шум); k’ak’ – «куріпка» (Кар, АА, Др), а також наводить чимало 
таких лексем, що пов’язані із поняттям вода: mar – «будь-яка маса води: озеро, море» 
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(ІЕ, АА, Алт) (за А.Б.), «волога, вологий» (за І-Св); yam – «вода, море» (АА, Ур, Др) 
(за А.Б.), «вода» (за І-Св); s(y)ur – «хвилюватися, хлинути, текти, бити (про джерело)» 
(ІЄ, АА, Др, Шум) (за А.Б.); wat’ – «зволожувати, мочити; вода» (ІЄ, ФУ, Др) (за А.Б.); 
t’(y)ur – «бігти, текти» (ІЄ, АА, Ур, Др); «d(y)aw – «бігти, текти, хлинути» (ІЄ, Кар, АА, 
Шум); bay – бджола, мед (ІЄ, АА); k[h]un(y) – «бджола, мед» (ІЄ, АА, Др); madw – медо-
вий напій (ІЄ, ФУ, ДР, Етр) [15, 45–46].

У такий спосіб А. Г. Маленков формулює припущення про те, що предки цих наро-
дів мешкали в істотно різних природних умовах: Др – у тропічному кліматі, АА – у 
пустелях і саванах Північної Африки і Близького Сходу, ІЄ – у Північних Степах (Вели-
кий Степ Євразії), Алт, ФУ, Ур – переважно в лісовій зоні помірного і холодного клі-
мату. При цьому їх спільною прабатьківщиною була пересічена місцевість, без осо-
бливо високих гір, великих лісів (ні тропічних, ні бореальних) – тополеві гаї в долинах 
(ймовірно, інколи під час злив) швидкоплинних бурхливих річок. На схилах пагорбів, 
за версією дослідника, «були зарості ожини (не малини або смородини), у небі літали 
хижі яструби і соколи, виглядаючи куріпок, що переховувалися в чагарниках. Журавлі, 
прилітаючи навесні і восени, ймовірно, гніздилися поблизу озер». Добре відомими, за 
припущенням А. Г. Маленкова, були бджола, мед і навіть медові напої, риба, личинки 
комах, черв’яки: (k(w)[h]ur – «черв’як, личинка, комаха» (ІЄ, Др, Алт) (за А.Б.), «гризти, 
черв’як» (за І-Св) [15, 46–47].

Окрім цього, А. Г. Маленков припускає, що за багато тисячоліть існування ностра-
тійців змінювався і клімат, тому деяким з них (можливо вже під час міграції) дове-
лося зустрітися зі значним похолоданням (АА, Др, ІЄ, ФУ, Алт, Шум) і посухою (ІЄ, 
АА, Кар). І, якщо знайомство з посухою не було дивним для ІЕ і АА (але не Кар!), 
то поняття «мерзнути, холод» для Др, Шум і АА в місцях їх сучасного проживання, 
навряд чи могли утворитися і так стійко закріпитися в мовній пам’яті. Більше того, за 
версією дослідника, дуже суттєво виокремити поняття, які відповідають ландшафту, 
клімату, тваринному та рослинному світу, однак простежуються і такі, які не ввійшли 
до словника праностратичної мови: це – сніг, лід, густий ліс, тайга, схил, крокодил та ін. 
тропічні тварини, сосна, ялина, береза (чомусь тільки тополя, а з ягід – ожина) [15, 47].

Як висновок, відзначимо, що представлена А. Г. Маленковим картина місцеперебу-
вання добре збігається з прийнятою версією про те, що прабатьківщина носіїв ностра-
тичної прамови відповідає Іранському плоскогір’ю і Анатолії, з кліматом помір-
но-посушливим, без сніжної зими і взагалі мінусових температур (принаймні, довгий 
період часу) [15, 48].

ІІ. Гіпотетична версія щодо ностратичної прабатьківщини І. М. Рассохи.
Хоча І. М. Рассоха не зовсім схиляється до версії, яка ґрунтується лише на даних 

лінгвістичної реконструкції, припускаючи, що ці відомості «навряд чи можуть адек-
ватно відтворити природні умови прабатьківщини; вони важливі скоріше при встанов-
ленні самого факту спорідненості мовних сімей і характеру зв’язків між ними» [24], 
проте формулює власну гіпотетичну версію, що полягає у відтворенні даних про пра-
батьківщини окремих мовних сімей і характер їх формування шляхом зіставлення з 
конкретними археологічними культурами, тобто, за його припущенням, «необхідно 
відшукати археологічні ретроспективи – генетичні корені встановлених конкретних 
археологічних культур у більш ранні епохи» [24]. 

За версією П. П. Толочко, Д. Н. Козак та ін., якщо індоєвропейську прабатьків-
щину розташовано в районі нижньої і частково середньої течії Дніпра, то локалізація 
інших мовних сімей показує, що, наприклад, уральську мовну сім’ю можна пов’язати 
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з культурами ямочно-гребінцевої кераміки [6]. В. І. Непрін висловлюється з приводу 
генезису культури ямочно-гребінцевої кераміки: «Специфічні особливості неоліту 
ямочно-гребінцевої кераміки формуються саме на Десні та Сеймі, звідки, ймовірно, і 
починається поширення цієї культури на південь і в основному на північ. [...] Культурна 
взаємодія лісогубовської і дніпро-донецької культур у кінці V або на межі V і IV тис. 
до н.е. призводить до трансформації їх у неоліт ямочно-гребінцевої кераміки на основі 
лісогубовскої культури, бо остання повідомила матеріальній культурі пам’ятники й їх 
специфічні риси з ямочно-гребінцевою керамікою. Лісогубовська культура залишається 
культурним явищем, загальним для всього Дніпро-Донського Лісового та Лісостепового 
межиріччя, генетичні корені якого сягають у ранньонеолітичні культури Півдня Укра-
їни (приазовської, сурсько-дніпровської, буго-дністровської)» [21, 139, 138]. При цьому 
всі перераховані культури початку неоліту сягають кукрекської мезолітичної культури, 
до якої, ймовірно, сходить і праіндоєвропейська сурсько-дніпровська культура. У такий 
спосіб І. М. Рассоха формулює гіпотезу про те, що прабатьківщина ностратичної 
макросім’ї, ймовірно, відповідає території кукрекської мезолітичної культури на півдні 
України в VIII тис. до н.е. [24].

Цікавими видаються спостереження Д. Л. Телегіна про те, що «у мезоліті України і 
Східної Європи в цілому кукрекська культура була своєрідним явищем, якому невідомі 
навіть приблизні аналогії». За версією науковця, ключові характеристики цієї культури 
полягають у: 1) »високому розвитку техніки сколювання мікролітичних пластин і одно-
часно частому використанні ощепів при виготовленні знарядь»; 2) »значному поши-
ренні вкладишів кукрекського типу, зовсім невідомих в інших культурах Європи». У 
такий спосіб Д. Л. Телегін виокремлює три основні варіанти (кримсько-приазовського, 
дніпровського і північно-причорноморського) серед пам’ятників кукрекської культури в 
Україні та Молдові (Д. Л. Телегін).

Зазначена вище гіпотеза дала змогу І. М. Рассосі сформулювати гіпотетичне поло-
ження з приводу генезису індоєвропейців: «базу для своєї мови вони взяли саме від 
сурської, а не від дніпро-донецької культури». При цьому дослідник пропонує таке 
зіставлення: «Якби, наприклад, уральці взяли мову від «дніпро-донецьких» (що ж тео-
ретично теж можливо!), а індоєвропейці – від «сурських» (або навпаки) – то їх мови 
були б взагалі неспорідненими, оскільки спорідненість між цими культурами не про-
стежується. Якби й ті, й інші перейшли на мову «дніпро-донецьких», то це була б вза-
галі єдина мовна сім’я. Тому спорідненість між уральцями й індоєвропейцями в епоху 
формування культури ямочно-гребінцевої кераміки було приблизно так само, як між 
сучасними балтами і слов’янами – приблизно 40 % загальних слів з основної лексики 
(списку М. Сводеша), майже три тисячі років роздільного розвитку» [24].

Відтак, за версією І. М. Рассохи, постає «дніпро-донецька проблема» – проблема 
ролі носіїв дніпро-донецької культури в етногенезі індоєвропейських і в цілому ностра-
тичних народів. Не виключено, що саме з «дніпро-донецькими» пов’язаний широко 
поширений серед ностратичних народів образ велетня-богатиря [24]. Т. С. Кондук-
торова припускає, що «У жінок дніпро-донецької культури масивність скелета була 
більше, ніж у сучасних російських чоловіків. Масивність скелета також характерна для 
людей пізнього палеоліту. Однак скелети дніпро-донецької культури ще більш масивні, 
ніж пізньопалеолітичні» [13, 45]. І. М. Рассоха припускає, що «цей антропологічний 
елемент зумовив високу агресивність і тягу до експансії ностратических племен» [24].

Найбільш близькими один до одного, за версією І. М. Рассохи, варто вважати 
уральські й еламо-дравідійські мови, адже «якщо наша гіпотеза ностратичної пра-
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батьківщини вірна, то на території еламо-дравідійської прабатьківщини повинна була 
б існувати археологічна культура, близька або тотожна культурі ямочно-гребінцевої 
кераміки» [24]. Звичайно, з огляду на іранське походження витоків культури Хараппі, 
еламо-дравідійську прабатьківщину, за версією І. М. Рассохи, необхідно шукати десь 
на території Ірану. Саме там, ймовірно, в районі від Тебріза до Хоррамабада (Іран-
ський Азербайджан) виявлено нерозписану кераміку Далма [24]. Її поверхня, за вер-
сією Дж. Мелларта, «орнаментована відбитками трубчастої кістки, гребня, гострого 
предмета, пальців, а також защипами або шишечками […] вона знаходиться вище 
шару з розписною керамікою, що датується 4216 р. до н.е.» [17, 71–72]. У зв’язку з 
цим І. М. Рассоха переконує у вражаючій схожості цієї кераміки з ямочно-гребінцевою 
[24], адже, як припускає Дж. Мелларт, незабаром носії культури Далми запозичили у 
своїх нових сусідів традиції розписної кераміки [17, 73], що, за версією І. М. Рассохи, 
демонструє гіпотетичні сліди переселення протодравідів з території України до Ірану 
[24]. Більше того, І. М. Рассоха намагається дати гіпотетичну відповідь на питання про 
те, як саме носії ямочно-гребінцевої кераміки потрапили з донських степів до Ірану: 
«через Кавказ або уздовж східного узбережжя Каспійського моря». Версія дослідника 
така: «шлях через Кавказ виглядає краще, адже він може пояснити появу в Закавказзі 
прото-картвелів – предків сучасних грузин». У зв’язку з цим І. М. Рассоха припускає, 
що «прабатьківщина картвелів розташовувалася приблизно там, де вони живуть і зараз» 
[24].

Говорячи про афразійські (семіто-хамітські) народи, Дж. Мелларт у своїй праці подає 
його пояснення: «Кераміка типу виявленої в Далма Тепе колись була невідома в Ірані, 
але вона може бути зіставлена з прикрашеною простим різьбленим орнаментом посуду, 
знайденого в Маттарі і Хассуні, з різьбленою і тисненою орнаментикою кераміки Кілі-
кії, Сирії, Лівану і Палестини або Фессалії, Македонії і Балкан (комплекс Старчево). 
Усі культури мають спільну рису: вони належать до «вторинних» неолітичних культур. 
[…] Причини появи такої кераміки ще повністю не з’ясовані, але, ймовірно, вона вка-
зує на проникнення більш відсталого населення з району Іранського Курдистану, де у 
той час культури мальованої кераміки ще не сформувалися» [17, 72–73]. І. М. Рассоха 
стверджує, що найбільший фахівець з неоліту Близького Сходу підкреслює прийшлий 
(«вторинний») характер культури творців кераміки з «тисненим орнаментом» і перед-
бачає поширення її в Сирію і Палестину з північного сходу, з району Іранського Кур-
дистану. Цей посуд не є тотожним до ямочно-гребінцевої кераміки, проте має з нею 
низку спільних рис. На таку кераміку наносилися спіральні відбитки нігтя або раковин, 
а також насічки, нарізки, вдавлені трикутники або овали і відбитки шнура [17, 60–61]. 
Все це має прямі аналогії в буго-дністровській, сурській і навіть середньостоговській 
культурах [17, 45].

У будь-якому разі І. М. Рассоха висуває таку гіпотезу: «предки європейців прийшли 
на Близький Схід через Іран з України, що має солідне археологічне обґрунтування». У 
подальшій історії цей шлях повторило безліч інших завойовників. А ось у зворотному 
напрямку не пройшов жоден. «Ймовірно, – додає дослідник, – предки афразійців при-
йшли на Близький Схід незалежно від предків еламо-дравідів і, мабуть, пізніше їх. Але 
в будь-якому випадку очевидно, що етнічну спорідненість частини неолітичного насе-
лення Близького Сходу і України можна довести археологічно» [24]. За припущенням 
О. Ю. Мілітарьова, афразійці спочатку повинні були опинитися на території Іраку, яку і 
слід умовно кваліфікувати «афразійською прабатьківщиною». Дослідник говорить про 
«наявність серед контактної афразійсько-шумерської лексики слів основного фонду, 
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що, мабуть, указує на афразійську субстрактну мову, на яку й наклалася шумерська в 
IV тис. до н.е.» [18, 50]. При цьому, за версією О. Г. Герасімова, «винятковий інтерес 
у цьому сенсі є збережена в Іраку до наших днів легенда про те, що Едем (рай, тобто 
прабатьківщина людей!) знаходився у місця злиття річок Тигру і Євфрату» [5, 318].

Згадаємо також вказівку Дж. Мелларта про наявність подібної кераміки на Балка-
нах. Це – археологічне підтвердження гіпотези про існування там в давнину власне 
ностратичних, але не індоєвропейських мов [17]. І. М. Рассоха впевнений, що «Вяч. Вс. 
Іванов найбільш методологічно правильно підходить до визначення ступеня внутріш-
ньої спорідненості афразійських й алтайських народів у межах західно-ностратичної і 
східно-ностратичної гілок мов», підтверджуючи його роздуми цитатою: «Варто заува-
жити, що зі спільноностратичної позиції поняття «алтайської» сім’ї є дещо розпливчас-
тим. По суті, мова йде про дуже широку групу (найбільш) східних ностратичних мов, 
які можуть бути зведені не до спільноалтайської, а до спільносхідноностратичної. З 
цілої низки хронологічних міркувань доводиться поставити аналогічне питання і щодо 
найбільш західної ностратичної групи – афразійської, яка, судячи з дуже віддалених 
зв’язків з іншими мовами Африки, ймовірно, повинна бути зведена ні до спільноаф-
разійської, а до спільнозахідно-ностратичної, тоді як із спільнозахідно-ностратичної 
виділилася спільносемітська, що хронологічно співвідносилася зі спільноіндоєвро-
пейською і спільнокартвельтською» [24]. Продовжуючи міркування Вяч. Вс. Іванова, 
І. М. Рассоха погоджується з ученим, що «За доцільне варто виокремити східно-ностра-
тичні риси, які простежуються (при безсумнівних субстатних індонезійських елемен-
тах) в японській мові. Ці риси необхідно зводити обов’язково до спільноалтайської; 
ймовірно альтернативне тлумачення їх як слідів спільносхідно-ностратичної, до якої 
може бути зведена спільноуральська (і можливо юкагирська як окрема східно-ностра-
тична мова) близька до уральської і дравідійської (разом з еламською і, ймовірно, 
мовою протоіндійского письма), а також всі ті діалекти, які об’єднуються спільним тер-
міном «алтайські» (тюркські, монгольські, тунгусо-маньчжурські, корейська мови – за 
І. М. Рассохою) [24].

Іншими словами, алтайська і афразійська мовні сім’ї, за версією І. М. Рассохи, 
постають лише конгломератами найбільш периферійних ностратичних мов. Їх носії, з 
одного боку, межували з розвиненими народами і випробовували їх натиск, а з іншого, – 
були «перекинуті в порожнечу»: у сторону порожніх просторів Сибіру і Африки. При-
клад пізнішого завоювання арабами Північної Африки та російськими Сибіру показує, 
що просування в ці простори могло здійснюватися історично миттєво, протягом життя 
лише одного покоління [24].

У «Всемирной истории в десяти томах» зазначено, що вторгнення афразійців в 
Африку можна датувати кінцем VI тис. до н. е., коли в Єгипті з’явилися тасійська і 
фаюмська неолітичні культури. Між іншим, їм були властиві посуд з глини з домішкою 
трави і товчених раковин [3, 117–120]. 

Т.І. Алєксеева звертає увагу на те, що серед афразійців зустрічаються всі градації 
переходу від європеоїдної до негроїдної рас: від блондинів серед деяких берберських 
племен до яскравих негроїдів серед чадських народів. Приблизно така ж градація від 
європеоїдів до монголоїдів спостерігається і серед уральських і алтайських народів. 
Причому очевидно, що серед населення лісової зони Східної Європи монголоїдний 
елемент був широко представлений ще в епоху мезоліту [20, 52–53]. У будь-якому 
випадку європеоїдне л’яловське населення в Володимиро-Суздальському районі було 
прийшлим, чужорідним елементом [20, 5]. І. М. Рассоха припускає, що зазначене насе-
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лення ямочно-гребінцевої кераміки, ймовірно, асимілювало місцеві, ще мезолітичні з 
культурою племена. Не виключено й подальший рух цього населення на схід, зокрема, 
з басейну Середнього Дону [24]. Окрім цього, Т. І. Алєксєєва не виключає можливості 
«історично миттєвого» просування зі Східної Європи до Сибіру. Характерним, за сло-
вами дослідниці, є те, що неолітичне населення Західного Сибіру, відоме на могильни-
ках Протока і Сопка, «виявляє схожість з неолітичним населенням Прибалтики, Вол-
го-Окського і Дніпро-Донецького регіонів», лише з більшою монголоїдною домішкою. 
У той же час неолітичне населення Східного Сибіру представлено чітко вираженим 
монголоїдним типом [20, 21]. За версією І. М. Рассохи, саме в ході змішування цих двох 
груп населення з’явилися алтайські народи, а можливо, також і юкагири, ескімоси і т. 
ін. [24].

В. М. Чернецов відзначав, що «В середньому неоліті і не пізніше середини IV тис. 
(тобто першої половини V тис. – за І. М. Рассохою) спостерігається розселення древніх 
уральців, підтверджене археологічними знахідками. Спочатку вони освоюють пониззя 
Іртиша і Обі, звідки рух попрямував на захід і схід, досягаючи Єнісею. Відповідно до 
знахідок останніх років, територія цього розселення охопила верхню течію Єнісею 
до Тоджі, Предсаянську депресію і лівобережжя Ангари до р. Білій. По нижній течії 
Ангари воно поширилося і на правобережжі, досягнувши в кінці IV тис. р. Хети в Запо-
ляр’ї. Згідно з даними О. П. Окладникова, цей рух тривав і далі на схід, по смузі, що 
лежить між полярним колом і морським узбережжям, визначаючи складання виділеної 
їм східноарктичної культури. У межах окресленого ареалу можна спостерігати вража-
ючу для такої великої території близькість форм крем’яних виробів, кераміки і кістяних 
знарядь» [29, 13]. І. М. Рассоха припускає, що згадану східноарктичну культуру можна 
пов’язати з юкагирами (і, можливо, з ескімосами) [24].

Згодом сам В. М. Чернецов підкреслював, що в алтайському етно-культурному аре-
алі Забайкалля, Маньчжурії і Примор’я (і далі на схід, до Японії включно) «поєднува-
лися дві в корені відмінні традиції обробки кременю», причому одна з них близько нага-
дує урало-сибірські вироби [29, 15–16]. За припущенням Е. А. Новгородової, в кераміці 
неоліту Східної Монголії (р. Керулен) були також широко поширені ямочно-гребінцеві 
орнаменти [22, 62]. Схожа кераміка, додає Д. Л. Бродянський, «з прямим вінчиком, 
шорсткою поверхнею, прикрашена в техніці відступаючого штампа або наколами гре-
бінки» широко поширена і в ранньому неоліті Примор’я [1, 111–112]. У регіоні Східної 
Монголії, Маньчжурії, Забайкаллі і Примор’ї, за версією В. І. Непріної, був широко 
поширений також посуд зі смугами у вигляді сітки, проте такий посуд був звичайним 
ще серед культури ямочно-гребінцевої кераміки, на півночі України [21, 45]. Е. А. Нов-
городова стверджує, що дослідники відзначають велику схожість матеріальної культури 
неолітичних племен цього регіону, зокрема, Приамур’я і Східної Монголії [22, 70].

Таким чином, можна імовірно простежити прямий генетичний зв’язок між носіями 
кукрекської культури і предками народів індоєвропейської, картвельської, дравідій-
ської, афразійської, уральської та алтайської мовних сімей, а також юкагирів.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що мовна 
єдність – це група людей, які оцінюють себе такими, які розмовляють однією і тією ж 
мовою. При цьому, поряд з ностратичною теорією походження мов широкого застосу-
вання набули терміни: 1) макросім’я (від грец. μακρός ‘великий’ + сім’я) – найбільший 
у сучасній генетичній лінгвістичній систематиці таксон, що об’єднує декілька мовних 
сімей; 2) праностратична єдність – це група людей, які проживали на певній тери-
торії – ностратичній батьківщині / праностратичній батьківщині – і спілкувалися гіпо-
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тетичною праностратичною мовою; 3) праностаратична макросім’я – це об’єднання 
окремих великих мовних сімей, утворених після розпаду праностратичної єдності, які 
в певний період часу локалізувалися поблизу один від одного і не втрачали мовних 
контактів.

Критичний огляд наукової літератури, хоча і дав змогу віднести час розпаду ностра-
тичної єдності до епохи кінця мезоліту – початку неоліту, тобто приблизно до VIII тис. 
до н.е. (В. А. Дибо, В. А. Тереньєв), однак думки з приводу її гіпотетичної локалізації 
розходяться, адже, за версією А. Б. Долгопольського, – це Передня і Південна Азія, а за 
Е. А. Хелімським, – це Південний Прикаспій.

Встановлено, що методичний алгоритм пошуку ностратичної прабатьківщини 
серед дослідників не є однаковим. Версія А. Г. Маленкова, яка збігається з версією 
С. Є. Яхонтова, полягала у розгляді ностратичної лексики, що належить явищам при-
роди, рослинному і тваринному світу. Це дало змогу дослідники представити власну 
картину прабатьківщинм носіїв ностратичної прамови, що відповідає Іранському плос-
когір’ю і Анатолії, з кліматом помірно-посушливим, без сніжної зими і взагалі мінусо-
вих температур (принаймні, довгий період часу). При цьому, за версією І. М. Рассохи, 
пошук ностратичної прабатьківщини необхідно розглядати, покликаючись на наявні 
археологічні дані. У такий спосіб дослідник прийшов до висновку, що ностратичній 
прабатьківщині відповідає кукрекська культура, характерна для народів індоєвро-
пейської, картвельської, дравідійської, афразійської, уральської та алтайської мовних 
сімей, а також юкагирів.
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the people, customs, traditions, rituals, details of everyday life and transfer the cultural potential of the 
people from generation to generation.
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важным фактором создания национально-культурной картины мира; показано, что фразеоло-
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циал народа.
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Лит. 12.

Постановка проблеми. Національно-мовна картина світу спроектована на всі 
рівні мовної системи – фонетичний, орфоепічний, лексичний, словотвірний, морфо-
логічний, синтаксичний, однак у фразеології вона проявляється найбільш яскраво. 
Фразеологічні одиниці відбивають національну культуру комплексно, усіма своїми 
ідіоматичними значеннями, одиницями свого складу. Своїми прототипами, як зазна-
чає Г. Онкович, відтворюють звичаї, традиції, обряди, забобони, деталі побуту й куль-
тури, природне середовище, в якому жив і живе український народ, своєрідність рос-
линного і тваринного світу, історичні події та інші явища, притаманні національній 
культурі [6, 13]. 

Аналіз досліджень. Слова-символи як структурні елементи фразеологічних оди-
ниць є важливими чинниками творення національно-культурної картини світу. Про-
блему національної своєрідності фразеологізмів розглядали В. Мокієнко (1986), 
С. Єрмоленко (1987), Н. Арутюнова (1988), А. Вежбицька (1992), В. Телія (1996), 
В. Жайворонок (2001) та ін. Попри значну кількість робіт, присвячених цій проблемі, 
словесна символіка фразеологічних одиниць як маркерів національно-культурної кар-
тини світу досліджена ще недостатньо.
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Мета статті – схарактеризувати словесну символіку фразеологічних одиниць 
української мови як важливого чинника творення національно-культурної картини 
світу.

Виклад основного матеріалу. У системі образно-метафоричних мовних засобів, 
побудованих на національно-культурній традиції, значне місце відводиться словес-
ним символам, що своїм концептуальним змістом відбивають особливості національ-
ного бачення дійсності, образного осмислення картини світу. Досить багато україн-
ських фразеологічних одиниць своїм виникненням зумовлені давніми віруваннями, 
забобонами, чарівництвом, ворожінням: перемивати кістки; заговорювати (замов-
ляти) зуби; як у воду дивитися; встати на ліву ногу; носити сміття під чужу хату 
тощо [1, 41].

Значну групу становлять фразеологізми з морально-етичними оцінками: не одурив 
на макове зерно; замилювати очі; пошити в дурні; мовчи, язичку, будеш їсти кашку, 
а також фразеологізми, які відображають психолого-етнографічні ознаки, зокрема 
риси характеру, особливості реагування на різні обставини життя: а) душу відкрити; 
розв’язати очі; наскочити на слизьке; скакати в гречку; б) як собі постелиш, так і 
виспишся; не святі горшки ліплять; що з воза впало, то пропало; в) користі, що з 
бика (цапа) молока; котра корова багато мичить, то мало молока дає. До цієї групи 
С. Дідик відносить фразеологізми з числовими компонентами, «опосередкованими 
уявленнями про символічний, міфологізований характер числа»: три мішки гречаної 
вовни; послати під три чорти; три чисниці до смерті; п’яте колесо до воза; бути на 
сьомому небі; за кусок кишки сім миль (верств) пішки [2, 113–114].

Низка українських фразем відображає соціальні відносини: пасти задніх; натя-
гати на копил; кланятися в ноги; як на сповіді; ні роду ні племені; набивати ціну; на 
злодієві шапка горить; жити на віру; загребти як собаку; суспільні та правові взає-
мини у минулому: показати місце кому; знати (розуміти) своє місце; бути на своєму 
місці; поставити на місце кого.

Серед фразеологічних одиниць української мови виділяють структури, у яких 
відображено зовнішній вигляд людини, її міміку, жести, психічний і фізіологічний 
стан: звісити голову; опустити голову як здохла курка крила; притулити горбатого 
до стіни; і оком не моргнути; скалити зуби; духовну культуру: читати глаголи; ні на 
йоту; народитися в сорочці; украдене щастя.

Національний колорит відтворюють і фраземи-прокльони із словом-часткою 
бодай, яке вже само собою несе сильний заряд підвищеної експресії: бодай тобі ноги 
повсихали, бодай би ти не встав, бодай тебе пращі з’їли, бодай би він скис, бодай би 
тебе грім улупив, бодай би він не знав ні дна ні покришки, бодай йому все зле та лихе, 
бодай тебе лиха година взяла, бодай тобі заціпило. Такі вислови не передбачають 
безпосереднього здійснення «побажання», вони послуговують вираженню почуття 
невдоволення, обурення, досади, подиву, гніву і ґрунтуються на словесному перебіль-
шенні, гіперболізації. Разом з тим, можуть передавати захоплення якоюсь несподіва-
ною, але приємною дією чи звісткою.

Чимало народних за походженням фразем виникли на сміхотворній основі (укра-
їнцям властивий гумор). Типовими в цьому плані є звороти, як зазначає В. Кононенко, 
в мотивацію яких входить суміщення несумісного – предметів, дій, явищ. Так, у фра-
зеологізмах три мішки гречаної вовни ‘багато зайвого, несерйозного, несуттєвого’, на 
вербі груші ‘нісенітниці, дурниці’ глузування підсилюють модальність несхвалення, 
неприйнятності чиїхось зарозумілих, несправедливих висловлювань, дій. До стійких 
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зворотів цього типу близькими є фраземи, в основі яких лежить зазначення зайвих, 
безглуздих, несумісних із узвичаєними дій і вчинків. Вислів приший кобилі хвіст 
набуває іронічно-негативного звучання з ознаками народного світобачення [3, 80]. 

Логічний зв’язок цілісного значення фразеологізму з семантикою його компонен-
тів ґрунтується на фразеологічному образі. Постаючи на основі порівнянь, протистав-
лень і причинових відношень, ці образи-символи, зазвичай, сягають незапам’ятної 
дати і різнобічно віддзеркалюють матеріальне і духовне життя українського народу 
[7, 76].

Дослідження О. Афанасьєва, І. Вагилевича, М. Костомарова, О. Потебні, С. Єрмо-
ленко свідчать, що апарат символів слов’янських мов, зокрема української, різнома-
нітний і розгалужений [7, 129]. Основу української символіки складають загальнов-
живані слова – назви атмосферних явищ (дощ, хмара, туман), назви птахів (сокіл, 
голуб, зозуля, орел, беркут, лебідь, сова, сорока), небесних світил (місяць, зірка, 
сонце), назви рослин (гарбуз, часник, конопля, мак, гречка), назви дерев (дуб, явір, 
ясен, верба, липа, осика, тополя), назви тварин (вівця, баран, осел, віл, заєць, вовк, 
ведмідь), назви предметів побуту (писанка, рушник). У народній уяві лексеми дуб, явір 
є уособленням молодого чоловіка (юнака); лексема сорока є символом говірливості і 
самопохвальби, особливо жіночої; билина – символ сироти (як билина в полі – «зовсім 
одинокий, без рідних; самотній»); символом дурноти є баран, вівця або осел; симво-
лом свободи – птах, працьовитості – бджілка. 

Словесна символіка народу, як зауважує В. Кононенко, виступає важливим чин-
ником творення національно-культурної картини світу; навіть індивідуальні символи, 
характерні для художньо-творчого осмислення дійсності, звичайно зумовлені особли-
востями національного мовного типу, мовної особистості [4, 31].

Ураховуючи національну символіку в структурі фразеологічних одиниць, їх 
можна класифікувати в такі групи.

1. Фразеологічні одиниці зі словами-символами на позначення рослин. Укра-
їнський національний колорит зберігає група фразем з компонентами-назвами поши-
рених на Україні рослин: вискочити (вистрибнути) як Пилип з конопель ‘недоречно, 
недоладно або невчасно сказати що-небудь чи виступити з чимось’; хай буде гречка 
‘згодний хтось з ким-, чим-небудь’, як з гречки лико ‘поганий, нікудишній’, скакати 
в гречку ‘зраджувати дружині (чоловікові), мати нешлюбні зв’язки’, проганяти на 
гречку ‘виражати своє незадоволення, лаючи кого-небудь, примушувати робити, як 
потрібно’; втерти часнику ‘суворо покарати, побити кого-небудь, добре провчити’; 
як виросте гарбуз на вербі ‘уживається для вираження повного заперечення змісту 
речення’.

Лексема гарбуз, як структурний елемент українських фразеологічних одиниць 
давати гарбуза, годувати гарбузами символізує відмову під час сватання.

Чільне місце в давній символіці посідала, зокрема, осика як ознака важкої непри-
ємної справи, поганого (гіркого) життя. З нею пов’язувалися найрізноманітніші 
вірування, звичаї, обряди. Так звані «осикові» фразеологічні вислови В. Ужченко та 
Л. Авксентьєв зводять до трьох тематично структурних моделей:

а) різні види злих побажань: нехай йому осина; нехай йому осичина! на осину б 
його!;

б) представлені в літературній мові і діалектах фразеологічні одиниці, символічна 
основа яких пов’язана з образом забитого осикового кілка: забити осиковий кілок, 
прибити осиковим кілком, вгатити осиковий кілок (колись за звичаєм пробивали в 
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могилі осиковим кілком усіх самогубців, відьом, упирів, чаклунів, щоб вони не могли 
піднятися);

в) різноструктурні «осикові» порівняння, що передають особливе хвилювання, 
полохливість, переляк: дрожати як лист на осиці, труситися як осичина, тремтить 
як осиковий лист, тремтить як лист на осичині (причину цього ботаніки пояснюють 
просто: осикові листки мають довший за себе хвостик і особливу форму, а тому чут-
ливі до найменшого подиху вітерця; проте народна уява поєднала цей факт із христи-
янською легендою, ніби саме на осиці повісився міфічний Іуда, а тому дерево й трем-
тить із переляку; за іншою версією, на осиковім хресті розіп’яли Ісуса – відтак вона 
вже труситься від сорому) [7, 134–135]. 

Лексема терен (терновий, тернистий) у фразеологічних виразах дорога терном 
поросла; тернистий шлях; терновий вінок; як голому в терну з сл. добре; як (мов) на 
терню з сл. сидіти, лежати, стояти символізує перешкоду, труднощі, страждання. 

2. Фразеологічні одиниці зі словами-символами на позначення назв пред-
метів національного побуту. Компонентами специфічних для української мови 
фразеологічних одиниць є такі лексеми-назви предметів національного побуту 
як макітра, глек, макогін, рядно, писанка, батіг, ковінька. Наприклад, макітра 
розуму ‘хто-небудь дуже розумний, розсудливий, кмітливий’, горобці цвірінькають 
у макітрі ‘хто-небудь легковажний, несерйозний’, втовкти в макітру ‘частим пов-
торюванням чи поясненням спонукати кого-небудь зрозуміти або засвоїти щось’, 
мати порожню макітру на плечах ‘бути нерозумним, нерозсудливим’, макітра зава-
рила ‘хтось правильно вирішив, учинив’; облизати макогін ‘зазнати невдачі’, як 
макогін на ночви – з сл. схожий ‘уживається для вираження повного заперечення 
змісту слова схожий’; глек розбити ‘посваритися ‘, нате і мій глек на капусту ‘ужи-
вається як примовка, коли хтось несподіваний чи непроханий втручається в справу 
чи розмову’; накрити мокрим рядном ‘вилаяти кого-небудь або гостро висловити 
своє незадоволення’; як писанка ‘дуже гарна’, носитися як з писанкою ‘приділяти 
надмірну увагу чомусь незначному’; як з клоччя батіг ‘поганий, нікудишній, зовсім 
непридатний’, як батіг на мотовило зі сл. схожий ‘уживається для повного запе-
речення змісту зазначеного слова’, у три батоги ‘швидко, дуже, сильно’; на руку 
ковінька ‘саме це тільки й треба кому-небудь, щось є дуже своєчасним, потрібним 
комусь’ [9, 63].

3. Фразеологічні одиниці зі словами-символами на позначення назв тварин. 
Образи хижих і свійських тварин стають фіксованими носіями певної людської 
риси (переважно негативної) і в цьому плані алегоріями: вовк – кровожерливості, 
лисиця – хитрощів, заєць – боягузтва, ведмідь – сили, неповороткості, віл – терпе-
ливості, вівця – покірливості, теля – наївності тощо. Саме на основі традиційних 
поглядів на тварин як уособлення людських рис і властивостей розвинулися сим-
волічні значення слів – назв тварин, як правило, досить широкого семантичного 
набору [5, 194].

Для української фразеології серед диких тварин насамперед значущі вовк (хоч 
вовк траву їж, особливо протиставлення хижацтва й беззахисності – кинутися як 
голодні вовки на вівцю), лис, лисиця (старий лис, стара лисиця) і, звичайно, заєць 
[8, 82]. Зазвичай фразеологічні одиниці з компонентом заєць реалізують латентну 
сему ‘полохливий’: лякливий як заєць, дрижить як заєць, тікає як заєць, спить як 
заєць, спить як полохливий заєць, труситься як заєць, жахається як заєць, виглядає 
як заєць у ступі, боязкий як солоний заєць [12, 57-58] (натомість у багатьох народів 
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Африки заєць є символом мудрості й проворності). Образ барана у стійких виразах 
як баран на нові ворота – зі сл. дивитись; як баран в аптеці – з сл. розбиратися, 
розумітися; стадо баранів є символом тупості. 

Символічне значення слова гадюка (гадина, змія) знайшло відображення у фразе-
ологічній одиниці гадюку вигодувати (коло серця); лексема вуж позначає хитрість, 
приниження у стійкому виразі крутився вужем, що вживається для створення нега-
тивної оцінної характеристики.

4. Фразеологічні одиниці зі словами-символами на позначення назв птахів. 
Незначну групу становлять фразеологічні одиниці з компонентом на позначення назв 
птахів. Лексема сорока символізує говірливість, самопохвальбу у стійкому виразі 
сорока на хвості (на крилі) принесла ‘швидко поширюються якісь чутки’, символом 
кохання виступає лексема голуб у фразеологізмі як (наче) голубки – з сл. жити ‘у 
повній злагоді, дуже дружно’. 

Висновки. Слова-символи в структурі фразеологічних одиниць української 
мови – це ті мовні знаки, які відображають, фіксують і передають від покоління до 
покоління особливості етносу – все, що брало і бере участь у формуванні культурних 
кодів, що визначає риси національного менталітету народу.

Перспективним видається подальше глибоке й усебічне обстеження словесної 
символіки фразеологічних одиниць української мови й виокремлення серед них тема-
тичних (семантичних) груп.
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ПОНЯТТЄВІ СФЕРИ ТЕРМІНІВ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ СПОНУКАЛЬНОЇ 
МОДАЛЬНОСТІ

У статті досліджено різні підходи до інтерпретації поняття «спонукальна модальність», 
окреслено поняттєві сфери для її номінації, з’ясовано співвідношення термінолексем, їхні спільні 
та відмінні ознаки. Систематизовано лінгвістичний та психолінгвістичний виміри тлумачення 
терміна. Проаналізовано суперечливі питання категорій «модусу», «модальності», «імпера-
тива», «спонукання» тощо. Систематизовано погляди щодо їхнього розуміння та ієрархіч-
ного зв’язку. Простежено синонімічне використання понять «імперативність» і «спонукання», 
«модальність» і «модус», «спонукання» і «директив». З’ясовано, що модус і модальність – неіден-
тичні поняття, хоч їхні відношення й побудовані на однаковому принципі – орієнтації на мовця, 
причому ця орієнтація різна. У сфері модусу вона означає будь-яке ставлення мовця до предмета 
мовлення, змісту висловлення, співрозмовника, форми мовлення, послідовності розвитку думки, а 
поза сферою модусу модальність виражає ставлення мовця до змісту повідомлюваного з погляду 
його реальності / ірреальності.

Ключові слова: спонукання, волевиявлення, імператив, імперативність, модус, модальність, 
спонукальна модальність.
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Different approaches to the interpretation of the concept of «causative modality» are explored 
in the article, it is ascertained how these categories are related to each other, which features are 
common and different. Different dimensions of the interpretation of a term are systematized, namely 
linguistic and psycholinguistic. The controversial issues of the categories of «mood», «modality», 
«imperative», «causation», etc. are analyzed. Opinions are systematized on their understanding 
and hierarchical connection. Synonymous use of the concepts of «imperativity» and «causation», 
«modality» and «mood», «causation» and «directive» are trased. It is found out that mood and 
modality are not identical concepts, although their relations are based on the same principle – the 
orientation at the speaker, but this orientation is different. In the fi eld of mood, it means any attitude 
of the speaker – to the subject of speech, the content of the statement, the interlocutor, the form of 
speech, the sequence, the development of thought, and beyond mood modality expresses the attitude 
of the speaker to the content of the message in terms of its reality / irreality.
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ПОНЯТИЙНЫЕ СФЕРЫ ТЕРМИНОВ 
ДЛЯ НОМИНАЦИИ ПОБУДИТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ

В статье исследованы различные подходы к интерпретации понятия «побудительная 
модальность», установлены соотношения этих категорий, их общие и отличительные признаки. 
Систематизированы лингвистическое и психолингвистическое толкования термина. Проанали-
зированы спорные вопросы категорий «модус», «модальность», «императив», «побуждение» и 
др. Систематизированы мнения относительно их понимания и иерархической связи. Прослежено 
синонимичное использование понятий «императивность» и «побуждение», «модальность» и 
«модус», «побуждение» и «директив». Установлено, что модус и модальность – неидентичные 
понятия, хотя их отношения построены на одинаковом принципе – ориентации на говорящего, 
причём эта ориентация разная. В сфере модуса она обозначает любое отношение говорящего к 
предмету речи, смыслу высказывания, собеседнику, форме речи, последовательности развития 
мысли, а вне сферы модуса модальность выражает отношение говорящего к содержанию сооб-
щаемого с точки зрения его реальности / ирреальности.

Ключевые слова: побуждение, волеизъявление, императив, императивность, модус, модаль-
ность, побудительная модальность.

Лит. 13.

Постановка проблеми. У сучасному українському мовознавстві актуалізовано 
вивчення речень спонукальної модальності, адже досі семантичну, семантико-синтак-
сичну, формально-граматичну та комунікативну структуру речень досліджували пере-
важно на матеріалі речень із розповідною модальністю.

Успішний опис мовної системи значною мірою залежить від чіткого окреслення 
лінгвістичного об’єкта. Інструментом адекватного опису є поняттєво-термінологій-
ний апарат. Становлення й успішний розвиток семантичного синтаксису в лінгвістиці 
супроводжується не тільки появою нових термінів, але й залученням традиційних дефі-
ніцій для представлення мовних фактів і явищ. Цей процес неминучий, однак важливо, 
щоб він не спричинив поняттєво-термінологійної плутанини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню категорії спонукальної 
модальності на матеріалі різних мов присвячено значну кількість праць. На початку 
ХХ століття науковці звернули увагу на проблему засобів вираження спонукання 
(Л. А. Булаховський, В. В. Виноградов, О. М. Пєшковський, О. О. Потебня, О. О. Шах-
матов). Із погляду лексичної семантики питання спонукальної модальності досліджу-
вали Н. Д. Арутюнова, Л. В. Бережан, О. П. Володін, В. Г. Гак, В. С. Храковський, 
Н. В. Швидка; структурно-семантичні та функційні відповідності – Л. В. Бережан, 
О. П. Володін, В. С. Рябенко та ін. 

За останні роки великого поширення набула інтерпретація спонукання в аспекті 
прагмалінгвістики (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, В. В. Богданов, В. Г. Куликов, 
Г. Г. Почепцов, І. П. Сусов, О. В. Шабанова). 

Парадигма дослідження поняття спонукальної модальності в українській лінгві-
стиці охоплює такі напрями: аналіз способових форм дієслів (К. Г. Городенська, 
А. П. Грищенко, Л. О. Кадомцева, О. С. Мельничук, М. Я. Плющ, В. М. Русанівський), 
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як різновид речення за метою висловлення (І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, С. В. Мясо-
єдова, І. І. Слинько, Н. В. Швидка). 

Попри давню традицію вивчення категорії спонукальної модальності, відсутнє 
однозначне тлумачення термінів, що й зумовлює актуальність наукового пошуку. 

Мета статті – окреслити поняттєві сфери для номінації спонукальної модальності, 
з’ясувати співвідношення термінолексем, їхні спільні та відмінні ознаки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Опис категорії спонукання – один 
із найбільш динамічних напрямів сучасної теорії пізнання. Імператив як найдавніша 
семантична універсалія представлений майже у всіх мовах і має глобальне значення 
в комунікації та людській діяльності. Відомо, що будь-яке спілкування неможливе без 
спонукання до дії. Люди постійно звертаються один до одного з різноманітними спону-
кальними фразами. Проблема спонукання поставала об’єктом зацікавлення зарубіжних 
і вітчизняних лінгвістів. У роботах сучасних дослідників представлені різні підходи до 
розуміння та структуризації цієї категорії.

Термін «спонукальна модальність» витлумачений у кількох вимірах. Перший 
вимір – лінгвістичний – передбачає її дефініцію як морфологічної та реченнєвої кате-
горії. Другий – психолінгвістичний – вивчає це явище як форму психологічного впливу 
одного комуніканта на іншого задля зміни його поведінки, що реалізована в акті воле-
виявлення. Цей акт волевиявлення передбачає обов’язкову наявність мовця, що називає 
дію, яку необхідно виконати, і слухача, який повинен забезпечити її виконання (неви-
конання) [12, 8].

Мовознавці надають перевагу різним термінам для номінації спонукальної модаль-
ності: «імператив», «імперативність», «директив», «модус» тощо. Часто ці поняття 
взаємозамінювані для уникнення тавтології. Однак це не завжди виправдане, адже 
виокремлені терміни можуть бути не тільки рівноправними, а й ширшими чи вужчими 
один стосовно одного. Вибір понять залежить від завдань, які дослідник ставить перед 
собою під час написання роботи, та від мови досліджуваного матеріалу. 

Категорія імперативності завжди привертала увагу дослідників. Основним засобом 
вираження спонукання є імперативні висловлення, які мають широкий спектр відтінків 
та форм.

У сучасному мовознавстві існує тенденція синонімічного використання термінів 
«імперативність» і «спонукання». Зокрема, Ю. Д. Апресян переконаний, що імператив, 
або спонукання, – це повідомлення про бажання мовця, щоб адресат виконав певну дію, 
та спроба каузувати його виконання адресатом [1, 9]. С. В. Мясоєдова також уживає як 
синоніми терміни «спонукання» й «імператив», «спонукальні висловлення» та «імпера-
тивні висловлення» [9, 4].

О. Л. Даскалюк кваліфікує імператив як граматичну категорію, що виражає воле-
виявлення мовця стосовно слухача (слухачів) для спонукання його (їх) до певної дії 
[6, 124]. Дослідниця пропонує вирізняти такі диференційні семи імператива: «адре-
сованість», «волевиявлення», «спонукання», «каузацію», «потенційність дії», «повин-
ність» / »необхідність» і за умови наявності її в меті комунікації «бажаність». 

В. Є. Йосифова, навпаки, заперечує синонімійне вживання понять «імператив», 
«спонукання» та «волевиявлення» і пропонує їх розрізняти. На її думку, імператив – 
це мовна категорія, що поєднує риси абстрактності й конкретності, форми та змісту, 
відтворюваності й індивідуальності та становить складну сукупність аспектів мови і 
мовлення. Спонукання – мовленнєва реалізація імперативу, змістовий бік імперативної 
форми, конкретний вид спонукання (прохання, порада, наказ тощо), що є виявом імпе-
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ративу. Волевиявлення – ширше поняття, ніж спонукання, адже будь-яке спонукання є 
волевиявленням, але не кожне волевиявлення є спонуканням. Наприклад, мовець може 
висловити своє бажання, прагнення у формі повідомлення (Я хочу поговорити з твоїми 
батьками) [8, 4].

О. С. Сагалова дотримується подібної думки і стверджує, що спонукання не варто 
прирівнювати до імперативу, оскільки імперативність за своїм значенням вужча, ніж 
спонукання, і форми імперативу – лише один із засобів актуалізації спонукальної 
модальності [11, 9].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» представлено такі 
визначення аналізованих понять: «Волевиявлення – виявлення волі» [4, 155], «Імпера-
тив – 1. Беззастережна, категорична вимога; веління, наказ. 2. Те саме, що наказовий 
спосіб» [4, 396], «Спонукання – дія зі значенням спонукати» [4, 1178], «Спонукати – 
викликати у кого-небудь бажання робити що-небудь; змушувати, схиляти, заохочувати 
до якоїсь дії, певного вчинку» [4, 1178]. Отже, навіть у самих дефініціях помітні деякі 
відмінності. 

Терміни «модальність» і «модус» пов’язані між собою з позицій об’єкта і того, що 
становить зміст об’єкта, причому вихідним є поняття «модус», від якого утворена лек-
сема «модальність». Однак у лінгвістиці більш поширеним є останнє поняття, оскільки 
в ньому втілено граматичне значення, реалізоване лексичними і морфологічними засо-
бами. Крім того, уживання терміна «модальність» реалізувало протиставлення грама-
тики і логіки.

Коли в лінгвістиці кінця 70-х років XX ст. утвердилося розуміння того, що немож-
ливо проводити аналіз мовних явищ і конкретного висловлення, відмежовуючись від 
логіки, психології, психолінгвістики, мовознавці повернулися до поняття модусу. Тер-
міни «модальність» і «модус» стали вживатися паралельно, не дублюючи один одного.

Питання співвідношення модальності та модусу вивчав Ш. Баллі, який дав широке 
тлумачення категорії модальності, прирівнявши її до модусу. Він започаткував дослі-
дження протиставлення в структурі висловлення диктуму та модусу. Ш. Баллі трак-
тував модальність як «мовну форму вираження інтелектуальної оцінки, або емоційної 
оцінки, або волевиявлення» [2, 215].

В. Д. Шинкарук кваліфікує модус як «комплекс суб’єктивних значень, які виражає 
мовець у процесі комунікації стосовно змісту речення й адресата» [13, 17]. Дослідник 
дійшов висновку, що модус і модальність – поняття неідентичні. Їхні відношення ґрун-
туються на однаковому принципі – орієнтації на мовця, проте ця орієнтація різна: «у 
сфері модусу вона означає будь-яке відношення – до предмета мовлення, змісту вислов-
лення, співрозмовника, форми мовлення, порядку, ходу думки, а поза сферою модусу 
модальність виражає ставлення мовця до змісту повідомлюваного з погляду його реаль-
ності / ірреальності» [13, 21]. Отже, лінгвіст доводить, що модальність є вужчим понят-
тям, ніж модус. 

На переконання О. І. Ніки, «модус є когнітивною ознакою, оскільки вербалізує в 
тексті результат когнітивного процесу мовця, який оцінює, виявляє певні характери-
стики дискурсивної ситуації, що постулюється ним як актуалізована (категорія локації), 
розглядається крізь призму знання мовця (категорія епістемічності), її реальності / ірре-
альності (категорія модальності), ступеня впевненості щодо встановлюваних ним від-
ношень (категорія персуазивності), як і відомості про неї, що ґрунтується на власних 
перцептивних характеристиках чи переосмислена мовцем через свідомість «іншого» 
(категорія евіденційності)» [10, 21]. Щоб уникнути синонімічності, потрібно, уважає 
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дослідниця, визначити модус як метакатегорію, а модальність – як одну з модусних 
категорій, що позначає реальність / ірреальність повідомлюваного дійсності з погляду 
мовця й перебуває у взаємозв’язках з іншими категоріями [10, 21].

Розмежування потребують і поняття «спонукання» та «директив». Директив – це 
прагматичний тип речення, комунікативно-інтенційним змістом якого є пряме спо-
нукання адресата до дії [7, 124]. У директивних, чи спонукальних, реченнях наявний 
вольовий складник у семантиці, а також їм притаманна спрямованість на регулювання 
поведінки адресата. Мовець, називаючи деякі дії чи стани, прагне з більшою або з мен-
шою наполегливістю змусити адресата стати його виконавцем, тобто змінити реальний 
стан справ. 

Директиви поділяють на три основні типи: 1) прескриптивний (наказ, розпоря-
дження, заборона, інструкція, дозвіл, замовлення); 2) реквестивний (прохання, запро-
шення, благання); 3) сугестивний (порада, пропозиція, застереження) [3, 21]. Директиви 
постають на підсвідомому рівні, тобто в тексті немає категоричних наказів чи прохань, 
а є лише сигнал, настанова, що збуджує нервові імпульси.

Універсальні характеристики директива полягають у домінантній характеристиці 
вираження волі адресанта, у визнанні адресантом здатності адресата зрозуміти й 
виконати те, що йому кажуть, у праві адресата не виконувати звернений до нього 
директив, у посиленні директива обертонами різної аргументації: із позицій сили, 
здорового глузду, емоційного впливу, маніпуляції, із пом’якшенням засобами ввічли-
вості. З огляду на це вважаємо, що термін «директив» вужчий, ніж «спонукання». 
Ототожнювати аналізовані категорії недоцільно, і навіть взаємозаміна їх для уник-
нення тавтології недоречна.

Отже, лінгвісти послуговуються різними термінами для номінації спонукальної 
модальності, однак це не завжди виправдане. Аналіз уживання «модусу» та «модально-
сті» засвідчив, що «модус» – поняття ширше, ніж «модальність», оскільки своїм зміс-
товим обсягом охоплює логіко-синтаксичний та комунікативно-синтаксичний аспекти 
речення. Їх синонімійне використання стає причиною сплутування, стирання меж між 
дефініціями. Структура спонукального висловлення складніша, ніж сукупність аналізо-
ваних термінів. Висловлюючи спонукання, мовець виражає свою волю стосовно того, 
що має виконати слухач, і водночас повинен умотивувати своє спонукання, аби переко-
нати слухача в правильності, доцільності, необхідності виконання дії.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ
(на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного «Тигролови»)

У статті розглянуто специфіку безеквівалентної лексики, її класифікацію та особливості 
відтворення при перекладі німецькою мовою. Дослідження присвячене аналізу творчої майстер-
ності І. Багряного, а саме, особливостей та способів передачі німецькою мовою слів-реалій. Об’єк-
том дослідження даної статті є німецькомовний переклад роману «Тигролови» І. Багряного.
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Постановка проблеми. Проблема перекладу реалій досі залишається однією із 
ключових для перекладознавства. Реалії, як одиниці безеквівалентної лексики, у прозо-
вих творах викликають значні труднощі під час перекладу. Переклад таких лексичних 
одиниць нерідко становить складнощі для перекладачів, оскільки вірне роз’яснення 
таких лексем потребує виходити за межі тексту. Перекладознавці розходяться у думках 
щодо способів та методів відтворення реалій у перекладах, зокрема художніх творів. 
Складність полягає у тому, що для перекладу їх не існує відповідників, які б разом 
із передачею специфічної інформації відображали національний колорит, мали б ті ж 
самі конотації емоційного, стилістичного та смислового характеру, що супроводжують 
реалії в оригінальному тексті. Актуальність теми наукової розвідки зумовлюється тим, 
що питання про природу мовних реалій у художніх текстах та засоби, що їх застосову-
ють для перекладу, є недостатньо вивченим. 

Аналіз досліджень. Питанню дослідження реалій та відтворення їх у перекладі 
присвячено чимало перекладознавчих досліджень. Так, зокрема, Р. Зорівчак, С. Влахов 
і С. Флорин, А. Реформатський, В. Уваров, В. Крупнов, запропонували різні класифіка-
ції реалій, дослідили труднощі, пов’язані з адекватним перенесенням у текст перекладу 
культурної інформації, закодованої у реаліях, що містяться у першотворі. Вітчизняні 
дослідники В. Коптілов, Р. Зорівчак, Т. Кияк, О. Чередниченко, К. Невинна та ін. визна-
чають шляхи подолання мовних перешкод, зумовлених розбіжностями культур. Доро-
бок зазначених науковців, утім, не лише не вичерпують питання, а, навпаки, чітко вка-
зують на перспективи його подальшого детальнішого вивчення.

Метою нашого дослідження є розгляд способів адаптації при перекладі україн-
ських реалій на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного «Тигролови» 
(нім. «Das Gesetz der Taiga»).

Виклад основного матеріалу. Переклад реалій становить частину проблеми 
передачі національного та історичного колориту певної країни. Слова-реалії часто 
трапляються у творах українських письменників ХХ століття. Одне із взірцевих 
тлумачень самого поняття дала свого часу Р. Зорівчак: «реалія – це моно- і полілек-
семна одиниця, основне значення якої уміщає (у плані бінарного зіставлення) тра-
диційно закріплений за нею комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єк-
тивної дійсності мови-сприймача» [4, 67]. Тобто, це такий прошарок лексики, який 
є ключовим у відображенні культурного і соціально-історичного змісту та надає 
мові національного колориту і зустрічається здебільшого в одній або двох (спорід-
нених) мовах та культурах. Основними способами відтворення реалій прийнято 
вважати транскодування (транскрипцію або транслітерація), калькування, описовий 
та гіпонімічний переклад. 

З проблемою перекладу реалій перекладач зустрічається дуже часто. Оскільки реалії 
позначають поняття, які відсутні в інших культурах, вони завжди становлять особливу 
складність у процесі перекладу. Під час передачі такого виду безеквівалентної лексики 
виникають два основних складних моменти: відсутність у мові перекладу еквівалента 
через відсутність у носіїв цієї мови об’єкта, який позначає реалія та необхідність пере-
дати не тільки семантику, а й колорит – національне та історичне забарвлення.

Дослідники Т. Кияк, Д. Огуй та А. Науменко до реалій відносять також власні назви 
певної мовної культури, зазначаючи, що носії цієї культури мають щодо реалій деякі 
фонові знання та асоціації, які на певному етапі міжмовних контактів можуть бути 
відсутніми в носіїв іншої мови. Тому при відтворенні чи перекладі таких назв-реалій, 
синергії їх інформацій, виникає, з одного боку, необхідність підкреслити особливий 
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національний колорит чи унікальність цих назв, а з іншого – за необхідності небагато-
слівно передати й асоціації, властиві для носіїв цієї мовної культури [5, с. 141].

Схиляючись до думки більшості дослідників, вважаємо, що реалії варто поділяти 
на: а) побутові реалії; б) етнографічні та міфологічні реалії; в) реалії світу природи; г) 
реалії державно-адміністративного укладу та суспільного життя; д) ономастичні реалії; 
е) асоціативні реалії тощо. У перекладах значну кількість реалій зазвичай передають 
дослівним запозиченням. Ономастичні реалії (антропоніми загальні та індивідуальні, 
топоніми звичайні та меморативні, імена літературних героїв, назви кампаній, аеропор-
тів, палаців тощо) указують на національну приналежність назви, що допомагає збе-
регти національний колорит оригіналу [5, с. 144]. 

З огляду на це, розглянемо особливості творчої майстерності І. Багряного – одного 
з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві пер-
шої половини і середини XX ст. письменника, якого літературознавці називають одним 
із найвизначніших митців, представників української діаспори, якого можна вважати 
найактивнішим творцем національної мови. У літературній творчості письменника 
1940-х pp. відбувся остаточний перехід до белетристичної й драматичної прози. І пер-
шим великим твором І. Багряного був пригодницький роман з автобіографічними еле-
ментами, уперше надрукований у львівському журналі «Вечірня година» у 1944 р. як 
«Звіролови», згодом перероблений і виданий у 1946 р. під назвою «Тигролови». Цей 
твір письменник написав за 14 днів, пе ребуваючи в Західній Україні. Згодом у США, 
Канаді та Англії вийшли переклади англійською мовою. Цим твором був зацікавлений 
навіть американський Голівуд. З англійської було здійснено переклади німецькою, гол-
ландською та датською мовами, і вийшли вони в тих країнах кількома накладами [6, 
615]. Усе це свідчить про популярність роману за кордоном і увагу іноземного читача 
до тогочасної радянської дійсності. 

У німецькомовному варіанті роману, зберігаючи колорит української, і не тільки, 
культури, перекладачі вдалися переважно до транслітерації слів-реалій із подальшою 
подачею їх пояснення наприкінці роману. Соціально-побутові реалії можна поділити 
на: 1) назви одягу – унти, папаха, доха; 2) назви їжі та напоїв – зубровка, кутя; 3) назви 
будівель – собор, гастроном та ін.:

(1) Remusy – kurze Hose aus Elchleder, 
bei tiefem Schnee über die Unty getragen, 
damit nicht Schnee von oben hineinkommt 
[8, 248].

Ремузи – короткі брюки з лосиної 
шкіри, які одягають в глибокий сніг так, 
щоб сніг не засипався згори [пер. влас-
ний].

Unty – die weichen Lederstiefel sind in 
der sehr trockenen sibirischen Winterkälte 
der beste Schutz gegen den Frost [8, 248].

Унти – м‘які шкіряні черевики, є 
найкращим захистом від морозу в дуже 
сухому сибірському зимовому холоді 
[пер. власний]. 

Iczahy – Sommer- und Herbststiefel 
aus schwarzem Rindsleder, am Knie herab-
zustülpen, ebenfalls mit weicher Sohle [8, 
249].

Ічаги – літні або осінні чоботи з чор-
ної коров‘ячої шкіри , які можна носити 
до колін, також з м‘якою підошвою 
[пер. власний].

Papacha (Mütze) und Docha (Mantel) 
aus Rehpelz. Winterbekleidung, jedoch nie 
zur Jagd getragen [8, 250].

Папаха (шапка) і доха (пальто) з 
хутра косулі. Зимовий одяг, який ніколи 
не одягають на полювання [пер. власний].
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Zwei Männer in Regenmänteln, Chrom-
lederstiefeln und der im Sommer beliebten 
Tjubetejka betraten nun den Speisewagen 
[8, 31].

До салон-вагона зайшло двоє в гумо-
вих плащах, в елегантних хромових чобо-
тях і узбецьких – таких можних влітку – 
тюбетейках [1, 33].

На нашу думку, такий спосіб передачі слів-реалій, з одного боку, спрямований на 
збереження українського колориту, але одночасно перевантажує текст посиланнями та 
незнайомою широкому загалу читачів лексикою.

(2) Ані Микита Кожум’яка, ані сам 
Юрій Переможець не в силі б його подо-
лати [1, 8].

Weder Kozhumiak noch der heilige 
Georg selbst wären mit ihm fertig geworden 
[8, 7].

Аматори Дунаєвського, Маркса і пре-
ферансу… [1, 18].

Sie liebten Dunajewsky, Karl Marx und 
Preference [8, 18].

Недоказана легенда про нікому не 
відомого, гордого нащадка першого 
каторжанина Сибіру, про правнука геть-
мана Дем’яна Многогрішного [1, 16].

Und er war der stolze Nachfahre jenes 
ersten Sibirien-Verbannten – ein Enkel des 
Hetmans Demian Mnohohrishny [8, 16].

Імена відомих історичних осіб при передачі німецькою мовою зазнають пере-
важно транслітерування і також містять інформаційні довідки наприкінці роману, 
що, на нашу думку, є цілком виправданим, наприклад: Kozhumiak – ein wegen sei-
ner großen Körperkraft berühmter Held und Drachentöter der ukrainischen Volkssage [8, 
251].

Скорочення та абревіатури теж зазнають транслітерування, наприклад:
(3) Ними натоптане вщерть черево у 

дракона цими очима, очима тих, хто був 
етапований ОГПУ-НКВД [1, 8].

Der Bauch des Drachen war voll solcher 
Augen, den Augen jener, die von der GPU-
NKWD verdammt worden waren [8, 8].

– Хлопці! А бачили сьогодні БАМ-
ЛАГ?.. [1, 32].

«He, Freunde, habt ihr den Bamlag 
bemerkt?» [8, 29].

Зазначені поняття навряд будуть зрозумілими читачу, що, з нашої точки зору, пере-
вантажує текст і відволікає читача від самого сюжету, однак, перекладач подає поси-
лання з поясненням значення:

Bamlag – Konzentrationslager für die 
zur Zwangsarbeit an der Baikal-Amur-
Hauptlinie Verurteilten [8, 252].

БАМЛАГ – концентраційний табір для 
осіб, засуджених на примусову працю на 
основній Байкало-Амурській магістралі 
[пер. власний].

GPU-NKWD – die «geheime Staatspoli-
zei» der Sowjet-Union erhielt im Laufe der 
Jahre nach verschiedenen Reorganisationen 
jeweils andere Bezeichnungen: anfangs 
Tscheka, dann GPU, OGPU, dann NKWD 
[8, 251]. 

ОГПУ-НКВД – таємна державна мілі-
ція Радянського Союзу, яка протягом 
багатьох років мала різні назви внаслідок 
реорганізацій: спочатку ЧК, потім ГПУ, 
ОГПУ, потім НКВС [пер. власний].

Подекуди у тексті зустрічаються реалії на позначення їжі та напоїв:
(4) Вип’єте за моє, чи пак за їхнє здо-

ров’я… Кельнер! Зубровки! [1, 31].
Auf meine – nein, ihre – Gesundheit trin-

ken… Kellner, Zubrovka, bitte! [8, 29.]
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Вони пили фруктовий коньяк і їли 
солоний оселедець, потім борщ з пиро-
гами ... [1, 90].

Sie tranken Obstbranntwein und 
aßen Salzheringe mit Essig, dann heißen 
Borschtsch und Pyrohy… [8, 90].

Як бачимо, з контексту зрозуміло, що мова йде про назви національних страв і 
напоїв завдяки наявності дієслів essen – їсти і trinken – пити. У даному разі, вважаємо, 
що пояснення не перевантажує зміст тексту, а лише влучно його доповнює:

Pyrohy – eine beliebte ukrainische Art 
von Germ- oder Hefeknödeln [8, 253].

Пироги – популярний український 
вид дріжджових вареників [пер. власний].

Zubrovka – Branntwein, Marke 
«Wisent» = russisch Zubr [8, 252].

Зубровка – горілка марки «Wisent» = 
рос. Зубр [пер. власний].

Топоніми у тексті перекладу переважно передано усталеними історичними фор-
мами, а також із наведенням інформативного пояснення наприкінці тексту. Перекладач 
подає розлогі історичні довідки:

(5) Височенна, чотириярусна тайга… 
[1, 38].

Es war tief in der Taiga [8, 39].

Ні, це не був луг на Слобожанщині ... 
[1, 114].

Nein, das war keine Wiese in der Slo-
bozhanska Ukraine… [8, 114].

Відкриватель дивовижного, герой і 
переможець непереможного, співець і 
автор найекзотичнішої і найфантастич-
нішої країни у світі. – російського, чи то 
пак тепер совєтського, Клондайку [1, 19].

[…] des exotischsten und phantastisch-
sten Gebietes der ganzen Erde – des russi-
schen, oder besser sowjetischen Klondyke 
[8, 19].

Туди стелився їм шлях – через те море 
Японське та й через той океан Тихий без-
межний. Етап іде на Магадан десь. Це 
ще тисячі кілометрів водяною пустелею 
до понурої, невідомої Колими, а чи й далі 
[1, 13].

Das war die Reiseroute, die ihnen vor-
geschrieben war: über das japanische Meer 
und den Pazifi k nach Magadan, weitere Tau-
sende von Kilometern übers Wasser zu dem 
drohenden, fremden Kolyma [8, 13].

З посиланнями:
Taiga – bekannter nordsibirischer Hafen, 

von wo aus die Schiffe in das berüchtigte 
Gold- und Gefangenengebiet von Kolyma 
gehen [8, 251].

Тайга – відомий Північно-Сибірсь-
кий порт, звідки кораблі потрапляють 
до горезвісної золотої тюремної зони на 
Колимі [пер. власний].

Klondyke – das große, häufi g versumpfte 
Nadelwaldgebiet Ostsibiriens zwischen 
der Tundra im Norden und der asiatischen 
Steppe; es ist zugleich ein Dschungelgebiet 
mit subtropischer Flora und Fauna [8, 252].

Клондайк – велика, часто густа 
хвойна лісова територія Східного Сибіру 
між тундрою на півночі та Азіатською 
степом; також область джунглі з субтро-
пічною флорою та фауною [пер. власний].

Невиправданим, на нашу думку, є транслітерування деяких назв тварин із подаль-
шим їх поясненням, наприклад: 

Burunduk – sibirisches Backenhörnchen (пер. бурундук – сибірська березова білка) та 
іsjubr – cervus elaphus oder sibirischer Edelnhirsch (пер. ізюбр – cervus elaphus або Сибір-
ський шляхетний олень). Такий прийом є абсолютно недоцільним, оскільки не впливає 
на збереження колоритності мови, а має цілком доречні відповідники у мові перекладу.
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Висновки. Таким чином, поза сумнівом, мова, що є своєрідною частиною націо-
нальної культури, відображає майже всі її етнонаціональні елементи, які не мають екві-
валентів у мовах сусідніх країн і тому їх по праву можна віднести до безеквівалентної 
лексики. Найчастіше зустрічаються: а) побутові реалії; б) етнографічні та міфологічні 
реалії; в) реалії світу природи; г) реалії державно-адміністративного укладу та сус-
пільного життя; д) ономастичні реалії; е) асоціативні реалії тощо. Проблеми реалій, 
що передають національну фонову інформацію, стають усе більше предметом ґрунтов-
ного аналізу в теорії та практиці перекладу. Основними способами відтворення реалій 
прийнято вважати транскодування (транскрипцію або транслітерація), калькування, 
описовий та гіпонімічний переклад. Однак, на нашу думку, використання лише одного 
прийому при перекладі реалій може спричинити неправильне тлумачення або переван-
таження іншомовними словами. У зв’язку із тим, що кожен із засобів має позитивні та 
негативні риси, схиляємось до думки, що найефективніше поєднувати використання 
різних засобів перекладу культурномаркованих слів. Наприклад, можливе комбіну-
вання транскрипції та описового перекладу, а також пояснення у коментарі.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
(ЗА ПУБЛІЦИСТКОЮ ІВАНА ФРАНКА)

У статті виокремлено три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван 
Франко: політичний, культурний та ментальний. Проаналізовано українську ідентичність крізь 
призму категорії «Європа», виокремлено основні ментальні ознаки українця-європейця. Розгля-
нено демократичні європейські цінності та їхню акцентуацію для українського суспільства. Змо-
дельовано розвиток української літератури в контексті модерних європейських течій (символізму 
та модернізму). Європа, за публіцистикою Івана Франка, − це геополітична ідентичність, гарант 
демократії та орієнтир культурного розвитку. Ціннісні європейські домінанти, які виокремив 
Іван Франко, актуальні й сьогодні, коли посилюються політичні, економічні, культурні зв’язки з 
Європою.
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EUROPEAN DEVELOPMENT VECTORS OF UKRAINE
(BASED ON THE PUBLICISTIC WRITINGS OF IVAN FRANKO)

The article identifi es three European guidelines for the development of Ukraine, modeled by 
Ivan Franko: political, cultural and mental. Ukrainian identity through the prism of the category 
«Europe»is analyzed; the main mental signs of the Ukrainian-European are identifi ed. The democratic 
European values and their accentuations for the Ukrainian society are considered. The development 
of Ukrainian literature in the context of modern European trends (symbolism and modernism) is 
modeled. Europe, according to Ivan Franko’s journalism, is a geopolitical identity, a guarantor of 
democracy and a reference point for cultural development. The value European dominants that Ivan 
Franko singled out are relevant even today, when political, economic, and cultural ties with Europe 
are growing.

Key words: Ivan Franko, Europe, democracy, cultural development, identity.
Ref. 20.



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017174

Галина ЯЦЕНКО,
кандидат наук из социальных коммуникаций, доцент кафедры украинской прессы 

Львовского национального университета имени Ивана Франко
(Украина, Львов) jacenko-galyna@i.ua

Андрей ЯЦЕНКО, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры язика СМИ

Львовского национального университета имени Ивана Франко
(Украина, Львов) andrij-jacenko@i. ua 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
(В ПУБЛИЦИСТИКЕ ИВАНА ФРАНКО)

В статье выделены три европейские ориентиры развития Украины, смоделированы Иваном 
Франко: политический, культурный и ментальный. Проанализировано украинскую идентичность 
сквозь призму категории «Европа», выделены главные ментальные признаки украинца-европейца. 
Рассмотрены демократические европейские ценности и их акценты для украинского общества. 
Смоделировано развитие украинской литературы в контексте современных европейских тече-
ний (символизма и модернизма). Европа, в публицистике Ивана Франко, − это геополитическая 
идентичность, гарант демократии и ориентир культурного развития. Ценностные европейские 
доминанты, которые выделил Иван Франко, актуальны и сегодня, когда усиливаются политиче-
ские, экономические, культурные связи с Европой.
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Постановка проблеми. Поняття «Європа» на початку ХХ століття для українців, 
зокрема галичан, було складним смисловим симбіозом як у політичній площині, так і в 
духовному вимірі. Адже Європа того часу зазвичай ідентифікувалася з Австро-Угорською 
монархією та була площиною змагань контраверсійних ідей: індивідуалізму й соціалізму, 
федералізму та націоналізму, раціоналізму та позитивізму, а представники москвофіль-
ського руху намагалися прищепити українцям ментально неспівмірні ідеологеми. Мабуть, 
тому західноукраїнська публіцистика кінця ХІХ – початку ХХ століття пронизана проєв-
ропейськими ідеями. Не оминув цього важливого питання у своїх працях Іван Франко. Він 
завжди орієнтував українців на сприйняття європейських цінностей, адже, чи не в кожній 
праці, підкреслював, що «ми в Європі». У публіцистиці Івана Франка концепт «Європа» 
полісемантичний: від геополітичної ідентифікації і до культурного поступу. 

Аналіз досліджень. Франкову проєвропейськість частково досліджували О. Баган, 
Я. Грицак, Т. Гундорова, О. Забужко, Р. Голод, О. Сербенська, В. Лизанчук, М. Нечиталюк. 

Наша мета: виокремити та проаналізувати три ціннісні європейські орієнтири для 
України, які окреслив Іван Франко та які досі залишаються актуальними.

Виклад основного матеріалу. 
Перший аспект: Європа як геополітична ідентичність. Іван Франко завжди іден-

тифікував українців як європейців, але не лише у територіальному контексті ( Гали-
чина входила до Австро-Угорської імперії й, таким чином, була частиною Європи), 
а в контексті духовному. Історичні ретроспективи, які робив Іван Франко у статтях, 
аргументували, що українська бездержавність через неможливість прямого доступу до 
оригінальних джерел розвитку європейської цивілізації послаблювала ідентифікацію 
з Європою. «В усякім разі важно те, що за 50 літ життя під «європейською» Австрією 
руський народ, беручи загально, не зробив ані кроку наперед в цивілізації, не піднявся 
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до розуміння того, хто він і які його інтереси» [17, 477], – пише він у статті «Ukraina 
irredenta». Аморфність геополітичної ідентичності українців, що перебувала між полю-
сами вже не Європи, але ще не Азії, могло здолати лише усвідомлення національної 
тожсамості, яке Іван Франко прагнув прищепити українцям. Одвічну проблему мен-
тальності українців у контексті геополітичної орієнтації на Схід, тобто на Росію, чи 
на Захід, на Європу, Іван Франко порушує у статті «Східно-Західні непорозуміння (З 
приводу книги Підеші «Восток і Запад»)». Дискусії на тему «Росія-Європа» віддавна 
закінчувалися, як пише Іван Франко, визнання регенераційної сили «руського мужика» 
та характеристикою Заходу як «гнилого». Сприйняття ідеї вищості Росії було різним 
на Сході України та в Галичині. Якщо на Східній Україні культурний месіанізм Росії 
сприймали критично, то в Галичині він швидко заполонював свідомості русинів, які 
навіть не були москвофілами. Це некритичне сприйняття і, як наслідок, геополітичну 
дезорієнтацію, публіцист пояснює ментальними особливостями тогочасних «рутенців» 
(так називає він галичан). Поняття «рутенець» Іван Франко виокремив ще 1878 року, 
а в 1913 написав декілька нарисів про типи галицьких рутенців. «Невиразність, неви-
значність і половинність, се головна прекмета теперішньої фази розвою галицько-русь-
кої інтелігенції, се рівночасно головна перешкода для постороннього дослідника до 
пізнання правдивого характеру того розвою… Галицькі Рутенцї – прошу завважити – 
се не жадна етнорафічна, анї історична, се чисто технїчна назва… її основою, на мою 
думку, треба вважати буржуазійні (міщанські) інстинкти. …Отсе властивість рутенства. 
Воно – переходовий тип, що зазначує епоху розкладу та перевороту суспільного» [15, 
4], – резюмував він. Цивілізаційний розвиток не змінив рутенця: він як і в середині 
ХІХ, так і на початку ХХ століття залишався амбівалентним щодо будь-яких суспіль-
них трансформацій чи орієнтацій. «Тип старого галицького Рутенця, духово отяжілого 
і непорушного, консерватиста з духового лїнивства, ворога критики й аналїзи тому, що 
вона псує душевний спокій і жолудкове травленє, лояльного до дна душі і до дна побору 
пенсії і проявляючого свій патріотизм зітханєм до обіцяного краю, де власть сильнїйша, 
осьвіта меньша, а пенсія більша, – той так добре звісний на тип 40-их і 50-их років 
поволи уступив місце иньшому типові – Рутенця фільософа, історіософа, полїтика та 
дипльомата. Старий Рутенець наново полярикований. Як старий, так і сей новий не 
любить дїйсної науки, не любить аналїзи і критики, хоч сам найлюбійше і найсьмілїйше 
критикує та осуджує всїх і все» [14, 145], – характеризує Іван Франко національний 
характер галичанина. Рутенство, на жаль, вкоренилося на підсвідомому рівні індивідів. 
Серед усіх негативних характеристик варто окремо виділити байдужість, яка є найза-
грозливішою для українського національного відродження: «В практичнім житю він 
той самий Рутенець, яким був його духовий предок, непорушний, еґоістичний, брудний 
і безхарактерний, а слова – чи то будуть слова про здоровий схід і гнилий захід, чи то 
про високу цівілїзацію заходу і варварство сходу, – все матимуть для нього однакову 
вартість – позолоти, зверхньої декорації і більш нїчого» [14, 146]. Рутенець не розу-
міє історичних процесів, не вміє аналізувати суспільно-політичні ситуації, не відчу-
ває своєї національної приналежності і навіть орієнтація на Європу – це не внутрішнє 
самоусвідомлення, а данина моді. «І при тім як чистокровний Рутенець він не може 
зробити «европейської» пози инакше, як наплювавши на своє рідне. Супроти такої 
широкої «ідеї» українство, се дрібниця, на яку не варто плюнути» [14, 160], – характе-
ризує він національну дезорієнтацію галичанина, немовби списану із сьогодення. Іван 
Франко прагне виховати українця нового типу – «українця-європейця, що свою любов 
до України основує на любові до всіх людей, а особливо до тих покривджених і пригно-
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блених, в котрих ряді українська нація займає одно з передніх місць» [7, 70]. Єдиний 
шлях розвитку України, на його думку, це – «повернення в Європу». Адже Україну та 
Росію публіцист завжди розглядає як бінарні опозиції в політичному, економічному та 
культурному аспекті, про що яскраво свідчить діалог Іларіона та Зенона в статті «На 
склоні віку (Розмова вночі перед новим роком 1901)»: Іларіон: «Всі ми, вся Європа 
засвоїла собі принципи свободи, здемократизувалась, зреспубліканщилась» (виділення 
наше). Зенон: «Забуваєш про Росію» [8, 140]. Іван Франко наголошував на європейській 
культурній місії України для Росії ще в ХVII столітті у памфлеті «Сухий пень»: «Народ 
(український – Я. Г., Я. А), що колись добровільно прилучився до Росії, що своїм при-
тупленням до неї розламав ту китайську стіну, … втягнув її в концерт європейських 
держав та в живе суперництво європейської політики, …допоміг дуже багато… до її 
європеїзації» [13, 86].

Другий аспект: Європа як гарант демократії. Європа як політичне поняття, на 
думку Івана Франка, – це гарант демократичних прав і свобод. У статті «І ми в Європі 
(Протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття)» він апелює до «цивілі-
зованої Європи» щодо економічного та духовного кривдження народу [6]. Публіцис-
тика Івана Франка містить багато статей політологічного характеру, в яких він окрес-
лив демократичний розвиток українського суспільства, розробив модель українського 
«народовладдя». Демократичні підвалини, на яких мала б розвиватися молода україн-
ська держава, досі актуальні для реалізації безпосередньої демократії в Україні, то ж 
синтетичні дослідження публіцистики Івана Франка дадуть змогу простежити траєкто-
рію розвитку української демократії.

Ескіз демократичних засад розвитку українського суспільства Іван Франко подав ще в 
одній з перших своїх статей на суспільно-політичні теми, яка, хоч і була позначена соціа-
лістичними впливами, містила стержневу ідею розвитку суспільного життя для «робучих 
людей». Головна ідея статті «Чого хоче галицька робітницька громада» – свобода та рів-
ноправність кожної людини. Представники галицької робітницької громади, на відміну 
від марксистських пролетарів, – усі члени суспільства, які працюють на його користь та 
мають право брати участь у всіх процесах суспільної інфраструктури, тобто повна відсут-
ність дискримінації через будь-які ознаки: «Щоби кожна людина, чоловік чи жінка, були 
свобідні і мали б зовсім рівні права у всім до всього» [16, 161]. Ще один важливий аспект 
цієї статті – самоврядність громад: «Щоби кожна громада в своїх громадських ділах мала 
повну самоуправу, могла б з ким її воля входити в зв’язки та спілки» [16, 161]. Варто наго-
лосити, що вищим ступенем організації демократичного ладу якраз і є самоврядування.

Важливий демократичний принцип – загальне виборче право, що зафіксував Іван 
Франко у низці своїх статей. Стаття «Pokrzywdzenie Galicji» підкреслює нерівномірний 
розподіл посольських квот у сейм по різних округах. «У Австрії в цілому один посол 
припадає на 66004, а в Галичині на 103 601 цивільних людей» [19, 1]. Урядові про-
грами, спрямовані начебто на відродження демократичних засад голосування, – це чер-
гові фікції. Цікава стаття про таємне голосування у Австрії «Ironia tajnego głosowania», 
яка розповідає про ініційовані урядом махінації під час виборів. Іван Франко наводить 
приклад, що в Дрогобичі, Бережанах та Бродах за опозиційного кандидата віддано по 
80 голосів із 100, а комісія зарахувала по 20 із 40 голосів [18]. Неправомірні урядові 
дії під час виборів Іван Франко аналізує в статтях «Szopka wyborcza», «Wybory i stan 
oblężenia w Galicji», «Pod wezwaniem św. Szczepana» та ін. Найповніше про методи, які 
використовув уряд, щоб позбавити виборчого права галичан та сфальсифікуати вибори 
Іван Франко пише у статті «І ми в Європі (Протест галицьких русинів проти мадяр-
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ського тисячоліття)»: «Русини не мають ані одного свого посла в соймі, хоть на 500. 000 
жителів повинні мати, і хоть по впровадженю констітуціі в Угорщині мали йіх кількох. 
Не мають тому, що в Угорщині вибори переводять ся так, як певно ніде в краю, хоч би 
тілько напівцівілізованім. Лісти виборців фальшують; тих, котрі мають право голосу-
вати, тисячами з ліст вичеркують, коли нема певности, що вони будуть голосувати за 
урядового кандидата; натомісць тих, що готови голосувати на всякого любого урядови 
кандидата, втягають в лісти, хоть би вони не мали права голосованя. …Коли мимо вся-
ких перепон віддасць який Русин голос на свого кандидата, його гонять, переслідують 
на кождім кроці, гнетуть, а нераз і гублять і то не лише його самого, але навіть цілу єго 
родину. Виборців, що не голосують на любого уряду мадярському кандидата, провадять 
жандарми з насторомленими багнетами, як злодіїв і душогубців. Неурядових виборців 
спиняють як мож від голосованя, а коли вона належать до арміі, то перед голосованєм 
покликують йіх до війська. Перед виборами, а особливо підчас самих виборів насила-
ють у селабогато війська і жандармів. На урядового кандидата покликують голосувати 
навіть таких, що йіх тоді нема дома, очевидно вони голосують через ріжних заступни-
ків, по найбільше жидків. Навіть умерші мають таких своїх заступників» [6, 8].

Іван Франко також наголошував на комунікативній інфраструктурі, яка полягає в 
здійсненні громадянського діалогу з його ідеологічним плюралізмом та є важливим 
інструментом реалізації демократичних засад. «Обговорюймо всяку річ явно і одверто… 
Вкажімо щиро, що в кого є на думці, всі маючи на увазі одне – добро загальне…» [11, 
65], – закликає Іван Франко до комунікативної консолідації українське суспільство.

Багато уваги Іван Франко приділяє питанню громадянського консенсусу. Тріада 
полемічних статей «З кінцем року», «Коли не по конях, то хоч по голоблях», «З Новим 
роком» – містить концептуально-засадничі моменти консолідації української нації на 
спільному культурному та національному ґрунті. Своїм народним обов’язком Франко 
вважав створення політичної партії, яка б стояла на національних позиціях. Він вихо-
дить з лав Української радикальної партії і разом з Михайлом Грушевським та групою 
радикалів створює Українську національно-демократичну партію, програма якої побу-
дована на нормах та принципах демократичного суспільства. Програма партії склада-
лася з двох частин: у першій йшлося про роботу в Австрії, а в другій – у російській Укра-
їні. Політична частина програми містила три основні пункти: 1) автономія, 2) виборче 
право, 3) політичні свободи. Публіцист дуже скоро розчаровується у новоствореній 
партії, адже не бачить справжньої практичної роботи за голослівними фразами. Сво-
бода слова і друку, загальне виборче право, громадянський консенсус, самоврядність 
громад, повна політична воля – основні демократичні принципи розвитку українського 
суспільства, які виокремлює Іван Франко в публіцистиці, залишаються актуальними й 
нині як теоретичні засади реалізації безпосередньої демократії в Україні.

Третій аспект: Європа як орієнтир культурного розвитку. Українську культуру 
Іван Франко розглядав як «дволикого Януса»: одне обличчя звернене на себе, друге – 
на європейську культуру. Він знайомив українців з творчістю європейських авторів та 
закликав інтелігенцію читати і порівнювати українську та зарубіжну літературу. Іван 
Франко підкреслював статус української літератури в Європі: «…Європа прислуха-
ється до нього (українського слова – Г. Я., А. Я.) в натхненних віршах Шевченка, в 
блискучих статтях Драгоманова, в поважних наукових творах Грушевського» [10, 41]. 
Дуже важливу роль у цьому відіграв Михайло Драгоманов. Він перетворив національ-
ний сентименталізм на національну усвідомленість свого самостійного розвитку та 
започаткував традицію європейського літературного піднесення. Франко вважав, що 
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оту лінію європеїзації, яку започаткував М. Драгоманов, успішно продовжують В. Сте-
фаник, О. Кобилянська, Б. Лепкий, Н. Кобринська, В. Щурат. Хоча від драгоманівських 
впливів до появи молодої генерації, яка «звіяла бурю в нашім национальнім житю, та 
рівночасно прочистила повітрє, проложила не в однім напрямі нові стежки» [4, Кн. 7, 
6], проходив довгий та болісний регенераційний національний процес. Іван Франко 
моделює суспільно-політичну та культурну ситуацію, яка склалася наприкінці ХІХ сто-
ліття, у контексті домінування двох суспільних течій: народовців та радикалів. Наро-
довці були національно амбівалентними; вони не лише толерували позитивні взаємини 
з москвофілами, а й надалі залишалися поборниками провінційності, ненависниками 
європейських прогресивних ідей; у протилежному напрямку працювали москвофіли, 
які творили конгломерат російської культури на українських землях, щоправда, був і 
третій напрям, що стимулював початки «новоерівства», – прагнення окремих представ-
ників української еліти до взаємопорозумінь з поляками. Суспільно-політичні обста-
вини не могли не вплинути на розвиток літератури, яка оберталася в магнітному полі 
літературного обскурантизму (літератури європейські українці Правобережжя вважали 
маловартісними) та догматизму (галичани вважали літературу засобом для виховання 
народу). «Розуміє ся, що при тім фарисейськім вихованю, яке одержували у нас цїлі 
поколїня, межі того, що дозволене, а що недозволене в лїтературі були страшенно тїсні 
й самовільні» [4, Кн. 8, 54], – характеризує Іван Франко ті офіційні рамки, які встанов-
лювали для літературних творів критики, редактори газет під тиском «пренумеранта». 
Отже, мусила пройти культурна революція, з’явитися нова концепція літератури. «Лїте-
ратура мала бути по змозі вірним зображенєм житя, і то не мертвою фотоґрафією, а 
образом, огрітим власним чутєм автора, надиханим глубшою ідеєю» – так розпочався 
новий етап розвитку літератури, яка не боялася відкривати найпотаємніші глибини 
людського буття, «не зупиняли ся перед нїякою драстичністю» [4, Кн. 8, 55]. Пись-
менники-представники цієї нової літератури, серед яких Франко називає Ольгу Коби-
лянську, Василя Стефаника, Марка Черемшину, Антіна Крушельницького, – творці не 
лише нової форми, а й змісту, і якщо попередники шукали глибшу ідейність образу, то 
вони зосередилися на внутрішніх душевних конфліктах та переживаннях. Особливість 
молодих митців полягає в умінні проникнути в душу та побачити світ крізь її призму, 
що дозволяє їм бути набагато об’єктивнішими від епіків-попередників. Прямування від 
соціології до психології не дозволяє мірилом нових літературних талантів використо-
вувати застарілі утилітарні принципи, тобто поцінування творів соціального характеру 
і відкидання інших. Отже, з’явилися нові естетичні категорії, відбулася естетична ево-
люція, які в західноєвропейських країнах були об’єднані в один стильовий напрям – 
символізм. «Символізм більш є естетичною школою, зорієнтованою на творення спеці-
альної художньої форми та пошуки відповідностей між звуками, словами, кольорами. 
У цих відповідностях митець шукає вищого ідеального сенсу. Символізм надає особли-
вої ролі митцеві-артисту, який веде поза межі чуттєвого світу» [1, 164], – характеризує 
нову течію Т. Гундорова. Психологічні та ліричні особливості літератури імпонували 
І. Франку ще й тому, що були питомо національними, адже духовно витончене світо-
сприйняття було закладене в первісній релігії, а, отже, й у фольклорі українців. 

Щоправда, не всі європейські течії Іван Франко вважав прийнятними для укра-
їнської культури. Публіцист бачив загрозу для так званого «перепривласнення куль-
тури» з боку модернізму. Термін «перепривласнення культури», що означав бажання 
інтелектуалів «відкрити етнічне минуле своєї спільноти, …порівнювати її з відомими 
традиціями, міфами і спільними спогадами інших спільнот» [3, 95], сформулював на 
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початку ХХІ століття британський суспільствознавець Е. Сміт, але в публіцистиці Івана 
Франка ознаки історичного перепривласнення культури зауважуємо ще наприкінці 
ХІХ століття. Декадентство Іван Франко розглядає не як прояв внутрішніх відчуттів 
автора, навіть не як мистецтво, а як літературну моду, яку породили незворотні зміни 
в суспільстві. Публіцист протиставить пізнання суспільства крізь призму авторського 
я, внаслідок чого «се буде твір живий і сучасний, справжній документ найтайнійших 
зворушень і почувань сучасного чоловіка, а затим і причинок до пізнаня того чоловіка 
у єго найвисших найсубтільнійших змаганях та бажанях» [9, 33], гіпертрофії власного 
я, що проявляється через вираженням байдужості до актуальних суспільно-політич-
них питань. Публіцист вивчає ґенезу декадентства і виявляє, що в його основі лежить 
одвічна боротьба індивідуалізму та соціалізму. Соціалізму як культурного явища, яке 
він тлумачить як усуспільнення на основі всебічного та вільного розвитку особистості. 
Гармонійне поєднання цих двох факторів стимулює не лише суспільний прогрес, а й 
генерує літературу та науку. «…Де один з них занедбаний за рахунок другого, породжу-
ється, з одного боку, утопізм, з другого, рознервоване декадентство, що тхне трупом» 
[20, № 238, 3], – описує наслідки культурного дисбалансу Іван Франко. Декадентизм 
не є явищем, яке породило ХІХ чи ХХ століття, тому і «тхне трупом»; це один з витків 
розвитку літературної моди, в основі якої – «хворобливий індивідуалізм», що в різні 
часи маскується під різними напрямами та течіями. Письменник заперечує також тен-
денційну надмірність соціалізації та натуралізації суспільних явищ, він полемізує з 
Сергієм Єфремовим, який вважає основою літератури зображення соціального життя. 
«Вірне те, що лїтература в міру дозріваня поглублюєть ся, – але ж й знеохочували вияс-
нїмо-ж собі характер того поглублюваня! Воно йде не від індивідуальної психольоґії до 
соціольоґії, а, навпаки, від соціольоґії до індівідуальної психольоґії» [12, 117]. 

Ще одна проблема, яку може породити модернізм, – антагонізм митця та народу, 
бо саме під впливом літературної моди еліта відмежовується від народу і творить свою 
автономну літературу. Декадентизм ґрунтується на переживаннях я-особи, а не ми-су-
спільства, і ця особливість течії пояснювала, на його думку, її імплікацію в польський 
літературний розвиток. «Ся мода найбільш арістократична з усїх, які в останїх 30-тьох 
роках доходили до нас із заходу. А шляхетській польській суспільности (шляхта поки 
що – головний консумент лїтератури в Польщі) сего й подавай. Досить уже її наполо-
шили брутальні натуралїсти та радікальні хлопомани, досить її натикали під ніс неоте-
саних мужиків з їх вічною нуждою та жолудковими питанями. Надоїли їй уже й голосні 
патріоти з вічними покликами про вітчину» [5, 70]. Іван Франко, щоправда, не розуміє 
поширення модернізму в Чехії, його впливів на національно свідомий народ, до того ж 
із зовсім іншою психічною організацією, ніж у поляків. «Значить, декадентізм тут може 
бути хіба хвилевою модою, принесеною з чужини і неприложеною до свого ґрунту» [5, 
70], – резюмує він. Зауважмо, що йдеться про національно несамостійні народи Східної 
Європи, а щодо народів Західної Європи, то нова течія ніякої шкоди не завдасть. Отже, 
на українському ґрунті проблема модернізму стикається з проблемою національної 
залежності, тобто основою національного розвитку мусить бути ідейність, а декаден-
тизм є втіленням байдужості до суспільно-політичних питань, адже він виник на знак 
протесту проти соціальної домінанти у творчості реалістів. «На нашу думку, це власне і 
є відраза до змалювання того суспільства, яке їх оточує, до вивчення і показу його убоз-
тва й праці, його радощів, потреб та ідеалів, потяг до заглиблення у безодні власного 
пустого я» [20, № 254, 2–3], – дає своє визначення декадентству Іван Франко. Націо-
нальна ідея мусить бути резистентною до цих впливів, а от принципи символізму – 
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переродження та творення нового світу зі старих ідей – органічно вписуються у її філо-
софію. «…Франкове неприйняття декадентства, уважаного ним за симптом дегенерації, 
як і його непохитна неприязнь до ніцшеанства та гартманівського нігілізму, – це хай і 
не вповні сконцептуалізоване, але послідовне відторгнення «антисистеми», протипока-
заної для розросту молодої, ще «непевної себе» української нації» [2], – вважає Оксана 
Забужко. На нашу думку, Іван Франко вважає неприйнятним декадентизм тільки на 
цьому етапі розвитку української літератури, тому що нові віяння кожна література 
мусить опановувати поступово, згідно з особливістю своєї національної ґенези, маємо 
на увазі, що публіцист не заперечує засвоєння нових тенденцій, але все це мусить від-
буватися на платформі національно зрілої літератури. Публіцист також не вважає апо-
каліптичним відторгнення митця від народу, яке може спровокувати декадентство, а 
явищем тимчасовим, яке все ж відверне інтелігенцію від праці в сфері національного 
культурного розвитку, а, отже, може бути втрачений певний доленосний момент. 

Висновки. Іван Франко в політичній, культурній та ментальній сферах виокремлю-
вав ціннісні європейські домінанти, які прищеплював українському суспільному орга-
нізмові. Це основні демократичні принципи: свобода слова і друку, загальне виборче 
право, громадянський консенсус, самоврядність громад, повна політична воля. Це 
культурна орієнтація на модерні європейські літературні течії, але водночас збереження 
національної самобутності. Це самоідентифікація з європейцями у контексті власного 
народу, а, отже, й імунітет до чужих асиміляційних впливів. Усі європейські орієнтири 
Івана Франка актуальні сьогодні, адже відбувається європейська інтеграція України, 
посилюються політичні, економічні та культурні зв’язки з Європою
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ІСТОРИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА 
ДРАМАТУРГІЇ АРТУРА ШНІЦЛЕРА

Стаття присвячена дослідженню особливостей відображення історичної тематики у п’єсах 
одного з провідних драматургів Австрії кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Артура Шніцлера. Харак-
терною особливістю драм є багаторівнева гра: мовна, на рівні персонажів та структури тек-
сту, яка має не тільки формальне, а й семантичне значення. Інтертекстуальні ігри виступають 
як основний художній засіб у п’єсах. Увага акцентується на соціально-викривальному характері 
творів автора у жанрі драми, а також аналізуються причини актуалізації даної тематики. 
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HISTORIZATION OF REALITY AS A CHARACTERISTIC FEATURE 
OF ARTHUR SCHNITZLER’S DRAMA

The article is devoted to the peculiarities of the refl ection of historical themes in the plays of one of 
the prominent playwrights of Austria of the late XIX – early XX century – Arthur Schnitzler. His plays 
have different levels: language, personages, structure is one of the characteristic features of works, which 
is not only formal, but also semantic value. Intertextual games act as the main artistic technique in the 
plays. The attention is focused on the socially denunciative nature of the authors’ plays in the genre of 
drama; the causes of its actualization are analyzed as well. 
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ИСТОРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК 
ДРАМАТУРГИИ АРТУРА ШНИЦЛЕРА

Статья посвящена исследованию особенностей отражения исторической тематики в пье-
сах одного из ведущих драматургов Австрии конца XIX – начала ХХ века – Артура Шницлера. 
Характерной особенностью драм является многоуровневая игра: языковая, на уровне персона-
жей и структуры текста, которая имеет не только формальное, но и семантическое значение. 
Интертекстуальные игры выступают как основной художественный прием в пьесах. Внимание 
акцентируется на социально-обличительном характере произведений автора в жанре драмы, а 
также анализируются причины актуализации данной тематики. 
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Постановка проблеми. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. сприяв особливому підне-
сенню драматургії й театру в європейській культурі того часу, а відповідно і появі 
терміна «нова драма», засвідчуючи, що в цьому роді літератури відбулися зміни. При-
кметно, що творчі шукання драматургів супроводжувалися сміливими та незвичними 
експериментами. А. Шніцлер, творча вдача якого вельми суголосна експерименталь-
ному духові доби, зарекомендував себе тонким, психологічно проникливим художни-
ком слова. Як драматург він вміло використовував реальний факт, пов’язуючи його у 
конфліктний вузол, яскраво виокремлюючи історично-викривальну тематику в індиві-
дуально-авторському драматичному жанрі. 

Аналіз досліджень. Творчість А. Шніцлера неодноразово була предметом науко-
вих зацікавлень літературознавців (Г. Майфет, К. Шахова, Д. Затонський, І. Мегела, 
Є. Волощук, І. Зимомря, Я. Поліщук, Т. Гаврилів, І. Андрущенко), які проклали кон-
структивний шлях прочитання багатогранного доробку австрійського письменника. 
Однак, що стосується драматургічної спадщини, то тут і надалі залишається широкий 
простір для розвідок. Драми А. Шніцлера побіжно згадуються в працях О. Грицая, 
М. Євшана, П. Тичини, Д. Затонського, І. Мегели та ін. В них найчастіше предметом 
наукової обсервації ставали проблеми жанрової та стильової своєрідності п’єс, що у 
свою чергу спонукає до цілісного погляду на драматургію у літературному доробку 
А. Шніцлера у контексті з᾿ясування специфіки історизації дійсності як основної ознаки 
драматургії австрійського митця.

Мета статті – дослідити специфіку історизації дійсності у драмах А. Шніцлера, 
окресливши літературне та соціально-історичне тло творчості.

Виклад основного матеріалу. Історизація, що суголосна так званій «асоціатив-
ній позамежовості» [1, 268], була характерною ознакою драматургії А. Шніцлера 
першої третини ХХ ст. На її ключовий концепт слушно звернув увагу І. Мегела: 
«У творах, написаних після війни, Шніцлер прагне показати на прикладі окре-
мих людських доль, не вдаючись до моралізаторства, ті помилки у думках, почу-
ваннях, які, на його погляд, не слід повторювати, щоб запобігти наступній траге-
дії… Надія Шніцлера повʼязана не з майбутнім, а з минулим. Майбутнє туманне, а 
минуле світле, прозоре, воно вже відбулося, стало предметом досвіду, спогадами. 
Майбутнє – це смерть. Минуле – це вічність. І в цьому плані творчість Шніцлера 
близька сьогоднішньому читачеві. Письменник ніби сам для себе виправляє минуле, 
представляючи його як теперішнє тим, хто в іншому часо вому вимірі; читаючи його 
твори або дивлячись вистави за його пʼєсами, проектує їх на свою епоху, коригує їх 
відповідно до свого досвіду» [3, 11]. 

Сукупність стійких психічних властивостей людини, що формується у процесі 
її діяльності, характерна як для прозових творів, так і для зразків Шніцлерової дра-
матургії. Гротескне тло творить основу для однієї з найвідоміших одноактних пʼєс 
А. Шніцлера – «Зелений какаду» (1899). В цьому творі автор докладно розробляє тему 
гри, що була надто популярною наприкінці ХІХ століття і залишається актуальною для 
літератури сьогодення. Мається на увазі гра, що переплітається з реальністю настільки 
тісно, що не можна провести чітку межу між ілюзією і дійсністю. Автор майже мате-
матично точно будує сюжет, філігранно опрацьовує його неочікувані перипетії [6, 209]. 
Крізь увиразнену призму художня манера А. Шніцлера виявляє типологічні паралелі 
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з письмом Т. Манна, Г. Манна, С. Цвайга, а також Е. Скріба (1791 – 1861), О. Вайлда 
(1854 – 1900), Дж. Б. Прістлі (1894 – 1984) [2, 45–86].

Події в аналізованому творі розгортаються у знаменний день, що припадає на 
14 липня 1789 р., коли мешканці Парижа повстали проти можновладців і захопили 
Бастилію. У переповненому шинку неподалік від цієї державної вʼязниці розважа-
ється аристократична публіка. Цей «заклад» під назвою «Зелений какаду» приваблює 
її тим, що тут збираються представники міського дна – злодії, громили, вбивці, повії 
та сутенери. Перебування в середовищі цих люмпенів привносить у порожнє і сите 
життя багатіїв «приємну гостроту». Неоднозначність ситуації полягає в тому, що ролі 
покидьків суспільства грають безробітні актори, і аристократи про це знають. Попри це, 
володарі отримують від спілкування з ними перверсійне задоволення. Водночас актори 
цього дивного театру відчувають сильні і місткі емоції. Вони цілком «входять у свої 
ролі», вельми брутально лають і ображають відвідувачів. 

«Lebret: Was für eine Vorstellung? ... Ist hier ein Theater?
Wirt: Gewiß ist das ein Theater. Ihr Freund hat noch vor vierzehn Tagen hier mitgespielt.
Lebret: Hier hast du gespielt, Grasset? ... Warum läßt du dich von dem Kerl da ungestraft 

verhöhnen!
Grasset: Beruhige dich ... es ist wahr; ich habe hier gespielt, denn es ist kein gewöhnliches 

Wirtshaus ... es ist eine Verbrecherherberge ... komm ...
Wirt: Zuerst wird gezahlt.
Lebret: Wenn das hier eine Verbrecherherberge ist, so zahle ich keinen Sou.
Wirt: So erkläre doch deinem Freunde, wo er ist.
Grasset: Es ist ein seltsamer Ort! Es kommen Leute her, die Verbrecher spielen – und 

andere, die es sind, ohne es zu ahnen.
Lebret: So –?
Grasset: Ich mache dich aufmerksam, daß das, was ich eben sagte, sehr geistreich war; es 

könnte das Glück einer ganzen Rede machen.
Lebret: Ich verstehe nichts von allem, was du sagst.
Grasset: Ich sagte dir ja, daß Prospère mein Direktor war. Und er spielt mit seinen Leuten 

noch immer Komödie; nur in einer anderen Art als früher. Meine einstigen Kollegen und 
Kolleginnen sitzen hier herum und tun, als wenn sie Verbrecher wären. Verstehst du? Sie 
erzählen haarsträubende Geschichten, die sie nie erlebt – sprechen von Untaten, die sie nie 
begangen haben ... und das Publikum, das hierher kommt, hat den angenehmen Kitzel, unter 
dem gefährlichsten Gesindel von Paris zu sitzen – unter Gaunern, Einbrechern, Mördern – 
und –

Lebret: Was für ein Publikum?
Wirt: Die elegantesten Leute von Paris.
Grasset: Adelige ...» [10, 354–355] 
Таким чином, наприкінці усталений хід особистого й суспільного життя мотивова-

ний так, що всі задоволені.
Мимоволі спадає на думку сцена у театрі, неподалік від якого знаходилася шаран-

тонська божевільня поблизу Парижа. Це змальовано у пʼєсі «Марат і маркіз де Сад» 
драматурга Петера Вайса (1916 – 1982). У цій драмі помітна осмислена тенденційність. 
Вона відтворює через переживання події, що мали місце в добу Наполеона: багатії їдуть 
у заміський лікарняний будинок, щоб прилучитися до гри божевільних. Душевнохворі 
люди розігрують перед публікою епізоди кривавої історичної драми. Як глядачі, так 
і виконавці переживають зовнішньо подієве напруження. Скуті гальмівною сорочкою 
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пацієнти випромінюють біль, відчай. Все це лоскоче нерви снобів. У будь-яку мить 
безумні актори можуть дійти до крихкої ремісії, а, можливо, й переступити межу, за 
якою – прірва. 

Вірогідно, що німецькомовний письменник П. Вайс був знайомий із твором 
А. Шніцлера. Цікавим є й те, що постановки пʼєс де Сада відбувалися у Шарантоні. 
Туди справді приїздив увесь тодішній бомонд. Аналіз твору показує, що він ґрунтується 
на подіях, що мали місце в реальному житті. 

На ще одну, досить віддалену аналогію, вказує К. Шахова. Йдеться про пʼєсу сучас-
ного австрійського драматурга Петера Гандке «Зневажання публіки» (1966). Сцена 
наруги над аристократами, зображена у цій пʼєсі, подібна до сцени у гротеску «Зелений 
какаду». Тут із вуст дядечка Проспера, власника шинку, зринає глузування над багаті-
ями. Схожість між творами, за спостереженнями дослідниці, полягає «насамперед у 
тому, що сучасна заможна публіка на виставах за пʼєсою Гандке із мазохістським задо-
воленням і сміхом сприймала грубу лайку, абсолютно серйозну критику на свою адресу, 
що звучить зі сцени, – як це робили й аристократи у творі Шніцлера» [5, 31].

Наступний розвиток подій у пʼєсі «Зелений какаду» засвідчує її оригінальність. 
Премʼєр у групі комедіантів Анрі дуже ревнивий, а його дружина Леокадія, як зʼясо-
вується пізніше, дає йому вагомі підстави для ревнощів. У той час, коли дрібні крадії, 
власне переодягнені актори розповідають про свої злодійські витівки, у шинок вбі-
гає Анрі і повідомляє про новину: він щойно вбив коханця своєї дружини герцога де 
Кадільяна, заставши парочку «in fl agraunti» («на місці злочину»). Він розігрує сцену 
зізнання так переконливо, що всі відвідувачі переживають потрясіння, навіть актори і 
власник шинку – дядечко Проспер. Лише він знає про любовний звʼязок хтивого гер-
цога та зрадливої Леокадії. Проспер переконаний, що Анрі сказав правду. Тому він вті-
шає вбивцю, наголошуючи на тому, що той був правий, вбивши Кадільяна, бо Леокадія 
дійсно зраджувала чоловіка. Те, що відбувається, глядачі сприймають як цікаву пʼєсу. В 
кульмінаційну мить Анрі застигає, немов уражений громом. У цю хвилину раптом зʼяв-
ляється герцог де Кадільян. Він живий і здоровий. Тоді зневажений чоловік встромляє 
йому в серце кинджал і вбиває спокусника. Цього разу по-справжньому. Комісар полі-
ції – свідок цієї сцени – хоче заарештувати вбивцю. Але до шинку вриваються учасники 
штурму Бастилії (адже події відбуваюься 14 липня 1789 р.). І всі – і глядачі, й актори – 
рятуються втечею від розлючених санкюлотів.

В аналізованому творі гра і дійсність спочатку відбуваються у різних площинах. 
За стінами шинку «Зелений какаду» народ штурмує твердиню абсолютизму, а актори 
лише імітують протест. Аристократи до певного часу не вірять у реальність народного 
повстання, сприймаючи його як якусь ілюзію боротьби, на зразок тієї, яка розігрувалася 
акторами. Повсталі здаються їм галасливими базіками. Для аристократичного товари-
ства життя – гра, яку не слід сприймати серйозно. Єдиний у пʼєсі, хто все сприймає 
як правду, – якийсь шляхтич із провінції, не звиклий до столичних витівок. Грань між 
реальністю та грою в учасників дійства настільки стерта, що вони на початку і штурм 
Бастилії сприймають як захоплюючу театральну виставу. Лицедії, які їх звеселяють, 
позбавлені волі до справжніх дій – актор, який виконує роль злодія, не може вкрасти. 
Але врешті-решт актор стає вбивцею насправді, а не за роллю. Аристократична вишу-
кано-легковажна гра із власним життям закінчується екзистенціальним жахом реальної 
загибелі [7, 31]. 

Представлену у творі формулу життя-гри, химерного дійства виокремив 
П. Тичина: «Шніцлера завше цікавить суперечність між буденним життям і вищими 
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питаннями людського існування. Моменти напруженого душевного стану, коли рап-
том в душі прокидається все те, що спало, Шніцлер називає життям. Тільки такі 
психологічні моменти цікавлять його, коли людина, піднявшись над рівень буденної 
дійсності, виявляє всього себе, коли вона в кождий свій вчинок вкладає духовне «я», 
одкриваючи душу всьому світу. Все ж останнє в житті Шніцлеру здається беззмістов-
ним животінням, якимсь ростинним існуванням. В центрі кожної його драми стоїть 
трагічний випадок, який робить переворот в душі героя чи героїні, і цими хвилинами 
напруження душевного стану Шніцлер користується для освітлення таємних закутків 
внутрішнього існування, дивуючи нас глибиною психологічного аналізу й неспра-
ведливістю створених образів. В характері творчості Шніцлера лежить уривчастість, 
уміння вихопити з життя окремі яскраві моменти, а не розвивати з строгою логічністю 
одну якусь думку. В цім і захований той секрет, що шедеврами Шніцлера являються 
одноакти і що він після пʼєс звичайного типу щораз вертається до форм одноактової 
пʼєси» [4, 27 – 28]. Це твердження, що належить перу славетного українського поета, 
ілюструє грані духовного світу на рівні загострення контрастності (обовʼязок і честь, 
конфлікт між емоційним і раціональним).

У творі «Зелений какаду» А. Шніцлер не виступає як соціально-критично налаш-
тований викривач вад вищого світу. Він лише гротескно розкриває непорозуміння між 
реальним і тим, що людина вигадує про себе і час. Драматург не відтворює трагіч-
ного світу, а робить зримою нездатність людини осягнути дійсність у її власних фор-
мах та масштабах і відповідати цьому як особистість. Вже у цій відносно ранній пʼєсі 
А. Шніцлер демонструє володіння технікою створення за хоплюючої інтриги, майстер-
ністю динамічного діалогу, влучної ха рактеристики персонажа. 

У цьому аспекті цікавою видається пʼєса «Юний Медард» (1909), що присвячена 
історичній події – захопленню Відня Наполеоном у 1809 році. На прикладі захисника 
влади кайзера А. Шніцлер відтворив визначальний вплив обставин на долю людини. 
Здійснюючи замах на Наполеона, Медард вбиває замість французького імператора його 
фаворитку. Злочинця увʼязнюють і засуджують до страти, власне, коли зʼясувалися його 
справжні наміри. Вражальність місії полягала у героїчній інтенції. Однак обставини 
були не на боці Медарда. За іронією долі він став блазнем в оцінках навколишнього 
середовища. 

Якщо говорити предметніше, то при докладному аналізі заслуговує на увагу інший 
приклад, а саме жанровий зразок тексту – «Комедія спокуси». Цей твір, що вперше інс-
ценізований у 1924 році, відображає ситуативні часові проекції, що мали місце весною і 
літом 1914 року. Уночі перед фатальною битвою розмовляють солдати Альбрехт і Макс. 
Макс захищає ідею жертовної смерті, Альбрехт не погоджується з ним. Тут заслуговує 
на увагу інтерференція понять стосовно образу нової людини [8]. Її постать у динаміці 
постає дієвою. Проте йдеться не про стан, скерований у майбутнє, що слід утверджу-
вати; радше накроюється тема ретроспекції, погляд у минуле, а звідси – моделюється 
інтуїтивне сприйняття майбутнього: 

«Max: «Auf die, die nach uns sein werden, kommt es an, nicht auf uns. Sind wir nichts 
anderes, so sind wir ein Beispiel».

Albrecht: «Nach uns? Es kommt nichts nach uns. Wenn die Sonne herunterstürzt in 
Millionen Jahren, klingtʼs uns gerade so laut wie die Nachrede des Feldvikars an unserer 
Gruft. Nichts kommt nach uns. 

Alles stirbt mit uns. Unser eigener Mörder, während er uns den Dolch ins Herz gräbt, 
stirbt mit uns».



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Áðîäñüêà Î. Iñòîðèçàöiÿ äiéñíîñòi ÿê õàðàêòåðíà îçíàêà äðàìàòóðãi³...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 187

Max: «Ich beklage dich, Albrecht. Wer nur an sich denkt, stirbt in jedem Augenblick – 
wer die Zusammenhänge begreift, lebt ewig» [10, 513.].

Акцент мотивації характерний і для пʼєс «Сестри, або Казанова у Спа» (1919), «У 
грі літнього повітря» (1929), а також незавершеного драматичного твору «Поїзд тіней», 
який вперше опублікований в 1970 році. 

Когнітивна спрямованість означувана під пером автора циклу «Комедія слів» 
(1915), що складається з трьох одноактних творів: «Година пізнання», «Велика 
сцена» та «Свято Бахуса». Для них характерна певна метафізичність, що має 
зіставну взаємодію з огляду на поле пізнання, а також атмосферу, яку творить інте-
лект. За твердженням Ф. Ніцше (1844–1900), саме інтелект і є «засобом збереження 
індивідуума», а його головна сила – у вмінні фантазувати, віртуально уявляти світ 
і пізнавати себе у ньому. А. Шніцлер як драматург осмислював передусім мотив 
брехні і правди. Тут цікавою є форма співдії навколо згаданого мотиву, що спроек-
тований, приміром, на питання шлюбу. Слово, що має розмиті межі, необ хідно кон-
кретизувати. Негативні явища для автора не спричиняють спонуку до стану мелан-
холії, а дають можливість органічно вести мову про норму моралі. Ось, наприклад, 
одне з тверджень: «Unsere Moral besteht vielleicht nur darin, aus diesem unpräzisen 
Material, das uns das Lügen so leicht, so verantwortungslos, so entschuldbar macht, aus 
der Sprache etwas Besseres zu machen. Mit Worten so wenig zu lügen als möglich ist» 
[9, 27].

Мистецьке слово письменника спрямоване на відображення гри настроїв і пере-
живань і постійний інтерес до психологічного аналізу, на переоцінку культурних цін-
ностей, критичне ставлення до культури водночас із витонченістю літературних смаків 
автора. Усе це зробило його творчість дзеркалом віденського суспільства кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.

Висновки. Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що витоки феномену історизації 
дійсності у драматургії А. Шніцлера сходять до процесу переосмислення суті людини 
та її місця у світі, що характеризувався значними суспільно-історичними та світогляд-
ними змінами. Предметом зображення драм стають найбільш значущі історичні події, 
які зображені у концентрованому вигляді, що є результатом виділення їхніх найсуттє-
віших ознак, зокрема у загальноісторичній чи загальнолюдській площинах. Тематична 
багатоманітність драматургії А. Шніцлера спонукає до роздумів і подальших розвідок, 
які, безперечно, стануть важливим матеріалом для системного вивчення творчості 
австрійського митця у світовому літературному контексті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов-Алексеев // Русская словес-

ность : Антология / Под ред. В. Н. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – 356 с.
2. Бродська О. О. Артур Шніцлер : поетика тексту. Монографія / Оксана Бродська [За редак-

цією М.І. Зимомрі]. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 188 с.
3. Мегела І. Ілюзія і реальність / Іван Мегела // А. Шніцлер. Передбачення долі. Пʼєси, 

оповідання / [пер. з нім. Івана Мелеги, Бориса Грінченка, передм., прим. Івана Мелеги, ред. Бог-
дан Загайський]. – Чернівці : В-во газети «Молодий буковинець», 2001. – 368 с.

4. Тичина П. Г. Зібрання творів: У 12-ти т. / Павло Григорович Тичина // Наука, критика, 
публіцистика: Т. 8 – 10 / Редкол. : О. Т. Гончар (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 27–28.

5. Шахова К. Австрійська культура на межі сторіч / Кіра Олександрівна Шахова // Вікно в 
світ. Зарубіжна література : наукові дослідження, історія, методика викладання. – К. : Інст. літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2000. – № 2 (11). – С. 24–42.



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017188

6. Friedrichsmeyer E. Schnitzlers «Der grüne Kakadu» / Erhard Friedrichsmeyer // Zeitschrift für 
deutsche Philologie 88. – 1969. – S. 209–228.

7. Hinderer W. Der Aufstand der Marionetten : Zu Arthur Schnitzlers Groteske «Der grüne 
Kakadu» / Walter Hinderer // Zeitgenossenschaft. Zur deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. 
Festschrift für Egon Schwarz zum 65. Geburtstag / [hrsg. v. Paul Michael Lützeler]. – Frankfurt/M., 
1987. – S. 12–32.

8. Rieder H. Arthur Schnitzler. Das dramatische Werk / Heinz Rieder. – Wien : Bergland Verlag, 
1973. – 108 S.

9. Schnitzler A. Das Wort. Tragikomödie in fünf Akten. Fragment / Arthur Schnitzler; [hrsg. v. 
Kurt Bergel]. – Frankfurt a. M., 1966. – 150 S.

10. Schnitzler A. Gesammelte Werke in drei Bänden. Band II : Dramen / Arthur Schnitzler 
[herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hartmut Scheible]. – Patmos Verlag GmbH & 
Co. KG Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf und Zürich, 2002. – 999 S.

REFERENCES
1. Askoldov-Alekseev S .A. Kontsept і slovo / S. A. Askoldov-Alekseev // Russkaia slovesnost : 

Antolohyia / Pod red. V. N. Neroznaka. – M.: Academia, 1997. – 356 s.
2. Brodska O. O. Artur Shnitsler : poetyka tekstu. Monohrafi ia / Oksana Brodska [Za redaktsiieiu 

M.I. Zymomri]. – Drohobych : Posvit, 2011. – 188 s.
3. Mehela I. Iliuziia i realnist / Ivan Mehela // A. Shnitsler. Peredbachennia doli. Pʼiesy, opovidannia 

/ [per. z nim. Ivana Melehy, Borysa Hrinchenka, peredm., prym. Ivana Melehy, red. Bohdan Zahaiskyi]. – 
Chernivtsi : V-vo hazety «Molodyi bukovynets», 2001. – 368 s.

4. Tychyna P. H. Zibrannia tvoriv: U 12-ty t. / Pavlo Hryhorovych Tychyna // Nauka, krytyka, 
publitsystyka: T.8 – 10 / Redkol. : O.T. Honchar (holova) ta in. – K. : Nauk. dumka, 1983. – S. 27–28.

5. Shakhova K. Avstriiska kultura na mezhi storich / Kira Oleksandrivna Shakhova // Vikno v 
svit. Zarubizhna literatura : naukovi doslidzhennia, istoriia, metodyka vykladannia. – K. : Inst. literatury 
im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy, 2000. – № 2(11). – S. 24–42.

6. Friedrichsmeyer E. Schnitzlers «Der grüne Kakadu» / Erhard Friedrichsmeyer // Zeitschrift für 
deutsche Philologie 88. – 1969. – S. 209–228.

7. Hinderer W. Der Aufstand der Marionetten : Zu Arthur Schnitzlers Groteske «Der grüne 
Kakadu» / Walter Hinderer // Zeitgenossenschaft. Zur deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. 
Festschrift für Egon Schwarz zum 65. Geburtstag / [hrsg. v. Paul Michael Lützeler]. – Frankfurt/M., 
1987. – S. 12–32.

8. Rieder H. Arthur Schnitzler. Das dramatische Werk / Heinz Rieder. – Wien : Bergland Verlag, 
1973. – 108 S.

9. Schnitzler A. Das Wort. Tragikomödie in fünf Akten. Fragment / Arthur Schnitzler; [hrsg. v. 
Kurt Bergel]. – Frankfurt a. M., 1966. – 150 S.

10. Schnitzler A. Gesammelte Werke in drei Bänden. Band II : Dramen / Arthur Schnitzler 
[herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hartmut Scheible]. – Patmos Verlag GmbH & 
Co. KG Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf und Zürich, 2002. – 999 S.

Статтю подано до редакції 10.10.2017 р.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ãîëîìiäîâà Ë. Ñèìâîëi÷íiñòü îáðàçó æiíêè â íîâåëi «Òîíêà»...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 189

УДК 821.112.2(436)-2.09-32
Леся ГОЛОМІДОВА,

старший викладач кафедри міжнародних комунікацій Ужгородського 
національного університету, аспірант кафедри германських мов та 

перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (Україна, Ужгород) golomidovalesja@mail.com

СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗУ ЖІНКИ 
В НОВЕЛІ «ТОНКА» РОБЕРТА МУЗІЛЯ 

У статті зроблено спробу дослідити теоретичний аспект питання символізації художніх 
образів. Окреслено шляхи реалізації символічного образу жінки у текстовій структурі новели 
Р. Музіля «Тонка» з циклу «Три жінки». Мовою оригіналу наводяться приклади символізації мета-
форичних образів, які нерозривно пов’язані з жіночим образом. Акцентовано увагу також на ролі 
й функції символів в образотворенні австрійського письменника в контексті малої прози. Вказано 
на їхнє значення та місце в художніх творах як одного з ключових елементів композиції. 
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SYMBOLISM OF WOMAN’S IMAGE 
IN THE NOVEL «TONKA» BY ROBERT MUSIL

The attempt is made to research the theory concerning symbol and symbolism of artistic image. The 
ways of symbolic woman’s image are interpreted in the textual structure of «Tonka» by Robert Muzil from 
the series «Three women». The examples of symbolizing of metaphoric images, connected with woman’s 
image, are given in German. The attention is focused on the role and function of symbols in image 
building made by Austrian writer in the context of short fi ction. The emphasis is made on their meanings 
and their roles in the texts as the key points of the composition.
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СИМВОЛИЧНОСТЬ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ 
В НОВЕЛЛЕ «ТОНКА» РОБЕРТА МУЗИЛЯ 

В статье предпринята попытка исследовать теоретический аспект вопроса символиза-
ции художественных образов. Определены пути реализации символического образа женщины в 
структуре текста новеллы «Тонка» с цикла «Три женщины». На языке оригинала приведены при-
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меры символизации метафорических образов, которые неразрывно связаны с женским образом. 
Акцентировано внимание также на роли и функции символов в образотворении австрийского 
писателя в контексте малой прозы. Указано на их значение и место в художественных произве-
дениях как одного с ключевых элементов композиции.

Ключевые слова: символ, символизация, художественный образ, образ-символ, метафора, 
новеллистка.

Лит. 10.

Постановка проблеми. Творча діяльність Роберта Музіля припадає на 20 – 30-ті 
роки ХХ ст. – добу соціальних змін у німецькомовному просторі. В цей період більшість 
австрійських письменників ґрунтує свої погляди на асоціативному переосмисленні сут-
ності знакових філософських, політичних, суспільних і духовних явищ. Рецептивний 
рух німецького, австрійського та швейцарського письменства початку ХХ ст., як зазна-
чає дослідник австрійської літератури І. Зимомря, насичений своєрідними уявленнями, 
визначеннями, судженнями, які у літературознавчих інтерпретаціях позначені неод-
нозначними оцінками [2, 5]. Йдеться про значний вплив на літературний процес цього 
періоду а) міфологізації (в подальшому деміфологізації); б) утвердження ілюзорної дійс-
ності на рівні сталої норми; в) використання алегорій, багатоплановості образів, підтек-
стів, символів; г) взаємопроникнення зовнішнього, конкретно-реального й внутрішнього. 
В цьому контексті новелістика Р. Музіля демонструє яскравий приклад самобутності, 
який доцільно розглядати крізь призму сучасних теоретичних методів і концепцій.

Аналізуючи новели «Тонка», «Португалка» й «Ґріджія», які ввійшли до збірки «Три 
жінки», реципієнт відразу помічає значну кількість натяків й умовних знаків, що майс-
терно вплетені в художню тканину текстів усіх трьох новел Р. Музіля. Передусім мова 
йде про багатоплановість художнього зображення, раціональні настанови якого орга-
нічно вписані в контекст психологізму модерністського наративу кінця ХІХ – початку 
ХХ століть. У світлі цього така форма асоціативного переосмислення явищ як символ 
постає невід’ємним елементом системи образів, демонструючи ідейно-естетичну ціліс-
ність художніх творів Р. Музіля. 

Аналіз досліджень. Екскурс у віддалену історію засвідчує, що поняття «символу» 
відоме ще з часів Давньої Греції. Ще античні мислителі Платон та Аристотель пов’язували 
звучання слова з його значенням. Цей різновид образності, як зазначено у літературознав-
чих словниках Ю. Коваліва, В. Лесина, О. Пулинця, нерідко вживався у творах Алкея, 
Апулея, Вергілія, Гомера, Горація, Овідія, трактатах Цицерона, а також у міфах, причтах, 
текстах Святого Письма, тощо. Кожна епоха висувала свої специфічні проблеми, пов’я-
зані символікою текстів художньої літератури. До прикладу, як підкреслює Ю. Ковалів, у 
добу Середньовіччя символ став певним уособленням сутності Бога; у період Ренесансу, 
посилюється інтуїтивність сприйняття символу в його незамкнутій багатозначності, що 
вплинуло на подальшу рецепцію символу в естетиці та літературі [4, 389]. 

У ХХ ст. до свого емпіричного матеріалу поняття символу і символіки включало 
чимало дослідників, у тому числі С. Аверінцев, Н. Арутюнова, Л. Бенуас, О. Веселов-
ський, В. Виноградов, А. Голан, Х. Керлот, Р. Кох, А. Лосєв, Ю. Лотман, М. Мамар-
дашвілі М. Рубцов, К. Свасьян, С. Сичова, В.Г. Сокель, Б. Успенський, З. Фройд, 
А. Шевченко, К. Юнґ та ін.

У літературознавстві існує ціла низка праць, які присвячені дослідженням життє-
вого й творчого шляху Р. Музіля, особливостям поетики та рецепції його прози. Відо-
мими в цій площині є розвідки К. Айбла, М. Ауе, А. Банґерт, А. Белобратова, Е. Боа, 
К. Брюнінґа, К. Булманна, У. Веддера, Д. Давліанідзе, Д. Затонського, І. Зимомрі, 
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А. Карельського, К. Коріно, О. Логвиненка, І. Мегели, А. Науменка, Н. Павлової, 
Т. Пекара, І. Плаксіної, Я. Поліщука, Ю. Прохаська, М. Раух, Т. Світельської, І. Солоді-
лової, К.О. Сьйогрен, В. Фанти, А. Фірзе, К. Шахової, М. Якоба та ін.

Мета статті полягає у спробі висвітлення ролі та функції символів у новелі «Тонка», 
а також простеження шляхів реалізації символів у контексті образотворення автора, 
вказуючи на їхнє місце та значення в художніх творах Р. Музіля як одного з ключових 
елементів композиції.

Виклад основного матеріалу. Впродовж своєї творчої діяльності Р. Музіль чітко 
дотримувався особистих уявлень про людину, природу та світ. Їхнє ідейно-естетичне 
відображення реципієнт відразу ж помічає у відомих творах письменника: «Людина без 
властивостей» («Der Mann ohne Eigenschaften», 1931–32), «Сум’яття вихованця Терлеса» 
(«Die Verwirrungen des Zöglings Törless», 1906), циклах новел «Об’єднання» («Die 
Vereinigungen», 1911), «Три жінки» («Drei Frauen», 1924). Щоразу апелюючи до традиції 
послідовного раціоналізму, автор дедалі глибше занурює своїх героїв до внутрішнього, 
духовного, ірраціонального світу символів і знаків.

Вже сама назва збірки «Три жінки» вказує на центральну постать циклу. Без жод-
ної завуальованості кожна з новел названа іменем головної героїні. Обравши своєрідну 
форму розповіді, – крізь візію «іншого», – Р. Музіль зобразив жінку як певну загадку чи 
таємницю. Жіночі образи уособлюють дещо незвичайне, уподібнене, алегоричне, мета-
форичне й символічне. Так, героїня однойменної новели Ґріджія зображена як частина 
природи, яка, наче марево, може довести до загибелі чоловіка. Суттєво іншою постає 
шляхетна аристократка Португалка – віддзеркалення розважливості та мудрості. У свою 
чергу, в образі Тонки втілено парадоксальне явище – раціональності й ірраціонального. 

Тонка, представлена крізь спогади протагоніста, що підсилює, як зауважує дослід-
ниця А. Реніер-Сервранекс, заплутаність, багатозначність, дифузію й казкову нереаль-
ність дійсності [9, 81]. Відтак, читаючи перші рядки новели, в свідомості реципієнта 
одна за одною виникають різні асоціації: «An einem Zaun. Ein Vogel sang. Die Sonne 
war dann schon irgendwo hinter den Büschen. Der Vogel schwieg. Es war Abend. Die 
Bauernmädchen kamen singend über die Felder. Welche Einzelheiten! Ist es Kleinigkeit, wenn 
solche Einzelheiten sich an einen Menschen helfen? Wie Kletten!? Das war Tonka» [5, 84] / 
«На паркані. Співає птах. Сонце вже було десь за кущами. Птах замовк. Настав вечір. 
Селянські дівчата проходили крізь поля, співаючи. Які деталі! Та хіба ж це дрібниці, 
коли такі деталі допомагають людині? Який ще реп’ях!? Це була Тонка» (переклад – 
Л. Г.). Без подальшого роздуму в пам’яті головного героя постає образ Тонки, власне, 
як уособлення чогось простого, зрозумілого, наївного, природного й реального. При-
родність і простоту випромінюють її обличчя, очі, посмішка, які надалі неодноразово 
виринають в його спогадах: «… ihr Gesicht hatte, ohne schön zu sein; etwas Deutliches 
und Bestimmtes. Nichts darin hatte jenes Kleine, lustig Weibliche, das nur durch Anordnung 
wirkt; Mund, Nase, Augen standen deutlich für sich, vertrugen es auch für sich betrachtet zu 
werden, ohne durch anderes zu entzücken als ihrem Freimut und die über ganze genossene 
Frische. Es war seltsam, dass ein so heiterer Blick saß wie ein Pfeil mit einem Wiederhaken, 
und sie scheint sich selbst daran wehgetan zu haben» [5, 87] / «… в її обличчі, хоч і не 
вродливому, було щось виразне та зрозуміле. В нім не було найменшої дрібниці від вда-
ваного специфічно жіночного; рот, ніс, очі були просто собою, не потребуючи жодних 
доповнень, підкуповуючи своєю відвертістю й розлитою в них свіжістю. Дивно, що 
такий спокійний погляд міг засісти немов стріла, що, здається, їй самій він теж завдає 
шкоди» (переклад – Л. Г.). Зауважмо, що кожній з новел циклу характерна своєрідна 
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деталізація образів. К. Айбл у коментарях до текстів новел збірки називає це явище 
«речами» або «безглуздими деталями», які свідчать про присутність позитивістської 
фікції, як додаткового елемента, що вимагає певного містицизму. Дослідник пише, що 
світ складається з «чуттєвих елементів», які на основі пережитого нами складаються у 
фіктивні одиниці для правдивого вираження істини [10, 122].

Проходячи крізь випробування долі, головний герой займається інтелектуальним 
пошуком істини неможливого з наукової точки зору явища, що зрештою заводить його 
в глухий кут: «…, denn ist man so entblößt von sich und einen Werken wie in dieser Zeit des 
Lebens, wo eine fremde Gewalt alles von den Knochen reißt. Man ist ungeschützter in dieser 
Zeit als sonst» [5, 84]. / «…, адже ніколи людина не буває такою самотньою та розгубле-
ною, як у цей період життя, коли чужа груба сила зриває все до кісток. У цей час стаєш 
більш беззахисним, ніж будь-коли» (переклад – Л. Г.). Згадуючи після смерті героїні 
про пережите разом, в коротких фрагментах оповіді молодого протагоніста з’являються 
елементи небувалого й ірраціонального, в яких і сама Тонка часто здається нереальною: 
«… das war gar nicht Tonka, mit der er gelebt hatte, sondern es hatte ihn etwas gerufen» [5, 
127] / «…це не була Тонка, з якою він жив, це щось його покликало» (переклад – Л. Г.). 
Отож, зрозуміло, що Тонка так і залишається для героя парадоксом: простим, прозорим, 
передбачуваним, але абсолютно незбагненним. 

Розгадка таємниці Тонки – це центральна проблема художнього твору Р. Музіля, яка, 
як вважає К.О. Сьйогрен, дещо своєрідно представлена автором для нашого розуміння. 
Між реципієнтом і подією включено оповідача – головного героя. Описуючи життя 
«дівчини з магазину» («Geschäftsmädel») крізь призму власної візії, протагоніст наче 
зазирає у підвалини власної душі. Мова йде про двозначність його свідомості. Герой 
не тільки намагається довести суб’єктивність своїх уявлень, опираючись на об’єктивні 
факти, але й перебуває у вирі думок, спогадів, мрій та почуттів. Дослідниця Е. Боа нази-
ває це життям «in gespalteter Welt» («у розколотому світі»), де всупереч плину свідо-
мості свого значення не втрачають логіка та розум [7, 127]. Діалектика понять «раціо-
нальне / ірраціональне» нерідко формує основний елемент проблематики художніх тво-
рів письменників-модерністів Австрії. У цьому контексті творчість Р. Музіля не виня-
ток, оскільки таку позицію можна прослідкувати як у ранніх його творах, так і в романі 
«Людина без властивостей». У новелі «Тонка», як вважає К. Айбл, вона виражена 
«духом інженера» («Ingenieurgeist»), тобто це своєрідна відмова від ідеологічно-фразе-
ологічних формулювань «нераціонального» й визнання раціональності [10, 123].

Щоб донести до реципієнта основну ідею твору, художній задум зобов’язав проза-
їка використовувати індивідуально-авторські образи-символи. Відтак, неможливо зали-
шити поза увагою вжиту на початку й наприкінці новели метафору «одинокої сніжинки, 
яка впала літньої днини» («in einem Sommertag ganz allein niederfallende Schneefl ocke»). 
На думку багатьох літературознавців, таких як Ф. Гергард, Д. Давліанідзе, В.Г. Зокель, 
Е. Кайзер, «сніжинка» – символічний образ, який найяскравіше відображає незвичайну 
суть твору «Тонка». «Самотня сніжинка у літню пору», з якою Р. Музіль порівняв геро-
їню новели, викликає у реципієнта ряд асоціацій, таких, як миловидність, чистота, диво, 
а заразом – це також символ самотності й відчуженості. Ф. Гергард зазначив у цьому 
зв’язку наступне: «сніжинка у літню пору» виражає аконтакність, дивину й самотність, 
які творять долю Тонки [8, 446]. На думку Д. Давліанідзе, – це образ, на якому трима-
ється вся смислова полівимірність новели «Тонка» [5, 350]. 

Е. Кайзер та А. Вілкінс у праці «Роберт Музіль: Вступ до твору» («Robert Musil: 
Einführung in das Werk», 1962) зазначили, що це символ правди, яку розумієш всупереч 
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раціональному визначенню – разом з цим це доказ Діви Марії, яка згідно легенди на завжди 
залишається сніжинкою в літню пору [8, 446]. Завдяки символічному образу «сніжинки» 
Тонка здається протагоністу святою. Він перемістив її у містичну сферу, де вона, виконуючи 
функцію жертви, сприяє його духовному самопізнанню. Втративши Тонку, герой оживив 
її у своїх спогадах, снах і фантазіях: «Er fühlte sie von der Erde bis zum Kopf und ihr ganzes 
Leben» [5, 127] / «Він відчував від ніг до голови її і все її життя» (переклад – Л. Г.). 

Наділивши образ Тонки релігійними ознаками символу, автор відносить його до 
«вищої сфери» – світу значень та смислів. Тут Тонка символізує Діву Марію, а «сні-
жинка» – символ нереальної, дивовижної події. Зважаючи на це, можна говорити про 
використані письменником традиційні символи, а також деякі усталені образи-символи. 
Вони закріпилися за певними, здебільшого природними об’єктами та явищами, в суттє-
вих ознаках яких вбачаються аналогії з ціннісними проявами людського життя. До при-
кладу, натяком на природний фон служать «примарне» («traumhafte») прізвище Тонки, 
яке в перекладі з чеської означає «він прийшов через луг» («er kam über die Wiese») 
або ж «він співав» («er sang»), а також символ, яким протагоніст характеризує самого 
себе – «вільно літаючого, неспіваючого птаха»: «Er war für Zerstörung der Gefühle, war 
gegen Gedichte, Güte, Tugend, Einfachheit; Singvögel brauchen einen Ast, auf dem sie sitzen, 
und der Ast einen Baum, und der Baum braunblöde Erde, er aber fl og, er war zwischen den 
Zeiten in der Luft; … [5, 100] / «Він був за руйнування почуттів, був проти віршів, добра, 
чесноти, простоти; співаючі птахи потребують гілку, на якій вони могли б сидіти, гілці 
потрібне дерево, а дереву – незрозумілий бурий ґрунт, але сам він літав у повітрі поміж 
різних часів;…» (переклад – Л. Г.). Така побудова новели викликає цілий комплекс алю-
зій стосовно жіночого та чоловічого образів. Птах у народній творчості – це символ 
душі, що нерідко зустрічається в міфології Стародавнього Єгипту, Індії та Греції. Проте 
ідея душі як птаха – протилежна до образного уявлення, тобто вона не завжди уособлює 
доброту людської душі. Р. Музіль змальовує неспіваючого птаха, який виступає то в 
ролі тверезого аналітика, або ж сп’янілого екстатика. 

Зустріч з простою дівчиною Тонкою повертає «молодого фантастичного прихиль-
ника холодного, фантастично сухого, захопленого новизною інженерського духа» 
(«ein fantastischer Jünger des kühlen, trocken phantastischen, Bogen spannenden neuen 
Ingeneurgeisten») до природи та мистецтва. Адже поряд зі спогадами про Тонку на 
думку йому спадають майже поетичні порівняння: «…während sie sprach, nach dem 
Mond zu sehen, der blaß über gemähten Korn stand, antwortete schlagfertig scheu, fühlte 
sich im Schutz des Mondes, und der Wind blies so sanft über die Stoppeln, als müsste er eine 
Suppe kühlen» [5, 86–87] / «…коли вона говорила, дивлячись на блідий місяць, який 
висів над стогами, сором’язливо відповідала, наче почуваючись під захистом місяця, 
а вітер віяв над стернею так обережно, наче охолоджував гарячу юшку» (переклад – 
Л. Г.). Тут згадуються рядки віршів Фрідріха Шіллера: «Ihm schenkte des Gesanges Gabe, 
der Lieder süßen Mund Apoll» / «Дав Аполлон йому зарання, натхненний співотворчий 
дар» [6, 80]; зрештою з нею він співає…

Висновки. Специфіка образотворення Р. Музіля синтезує всі сфери його нове-
лістики у змістовому та формальному аспектах. Аналізуючи новелу «Тонка» з циклу 
«Три жінки», ми з’ясували, що основна роль тут належить своєрідній символізації 
образів-персонажів. 

Свою символічну функцію жіночий образ Тонки отримав у контексті життя протаго-
ніста у певному соціумі. Опираючись на реальний, предметний світ, представлений авто-
ром, героїня новели Тонка відносить його, а заразом і реципієнта до підвалин людської 
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свідомості – до почуттів, мрій, спогадів, снів. Разом з Тонкою символічного значення 
набувають і пов’язані з нею метафоричні образи («сніжинка літньої днини», «неспіваю-
чий птах»), які, у деякому розумінні, окреслюють подальшу долю протагоністів. Таким 
чином, як слушно зауважує Н. Арютюнова, «стати символом означає отримати функцію, 
яка визначає життя людини, владно диктує вибір життєвих шляхів і моделі поведінки» 
[1, 84]. Тому з метою реалізації символів у тканині тексту автор залучив як цілком звичні 
традиційні об’єкти (сили природи, небесні тіла, рослинність, тварин), так і самобутні 
авторські. Надавши образу Тонки символічного значення, Р. Музіль переніс точку опори в 
новелі на світ інтерпретацій. Це вимір, у якому критик завжди шукає код для прочитання 
глибокого смислу і відтворення художньої свідомості письменника. 

Твір «Тонка», оповитий традиційними та індивідуально-авторськими символами, мож-
ливо зрозуміти тільки шляхом інтерпретації. І саме це примушує вивчати названу новелу з 
проекцією на психологічний, релігійний, символічний чи феноменологічний виміри. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ СИМВОЛІВ У ХУДОЖНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ ЯК ВИЯВ МІСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

У статті розглядається релігійний символ як один з виявів sacrum-у в художньому творі. 
Наголошується на багатозначності релігійного символу, а також на його таємничості у позна-
ченні надприродного. У цьому контексті з’ясовується співвідношення містики і символу, містики 
і літератури. Окреслюються жанри містичної літератури, зокрема гімн, молитва, псалом тощо, 
проте особливу увагу закцентовано на притчі, легенді, філософській поемі та медитативній 
ліриці, позаяк саме до них найчастіше вдавалися українські поети в художньому опрацюванні 
біблійних сюжетів.

Ключові слова: Біблія, символ, містика, притча, легенда, філософська поема, медитативна 
лірика.
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FUNCTIONING OF RELIGIOUS SYMBOLS IN FICTION 
AS THE DEMONSTRATION OF MYSTICAL TRADITION

In the article the religious symbol is examined as one of the expressions of the sacred in fi ction. 
Polysemy of the religious symbol is emphasized and its mystery in marking supernatural as well. In 
this context correlation of mysticism and symbol, mysticism and literature is being revealed. Genres of 
mystical literature are being described, in particular hymn, prayer, psalm etc, however, a special attention 
is called on parable, legend, philosophical poem and meditative lyrics, as frequently referred in the 
artistic study of biblical plots by Ukrainian poets. 

Key words: Bible, symbol, mysticism, parable, legend, philosophical poem, meditative lyrics. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ СИМВОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

В статье рассматривается религиозный символ как одно из проявлений sacrum в художе-
ственном произведении. Отмечается многозначность религиозного символа, а также его таин-
ственность в обозначении сверхъестественного. В этом контексте выясняется соотношение 
мистики и символа, мистики и литературы. Определяются жанры мистической литературы, 
в частности гимн, молитва, псалом и т.д., однако особое внимание акцентировано на притчи, 
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легенде, философской поэме и медитативной лирике, поскольку именно к ним чаще всего прибе-
гали украинские поэты в художественной обработке библейских сюжетов.

Ключевые слова: Библия, символ, мистика, притча, легенда, философская поэма, медита-
тивная лирика.
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Постановка проблеми. Релігійна, насамперед біблійно-християнська символіка 
була активно осмислювана в українській літературі на різних етапах її розвитку. «Загли-
блення у товщу християнської символіки, а власне – філософування у ній виникає як 
ознака інтелектуальної зрілості української поезії, її спроможності задовольнити запити 
віри, Бога, самоствердження тогочасної людини» [10, 2]. Оскільки символізація – це 
важливий засіб художнього осягнення дійсності, а символ має здатність вводити реци-
пієнта у світ надприродний, таємничий, то варто говорити про нього як один з виявів 
містичної традиції в літературі. 

Аналіз досліджень. До проблем релігійного символу зверталися представники як 
східного, так і західного богослов’я. Серед них Григорій Палама, Максим Ісповідник, 
Павло Флоренський, Олександр Мень, Сергій Аверінцев, Мартін Бубер та інші. Одним 
з найбільш послідовних і системних досліджень про символізм можна вважати симво-
лологію О. Лосєва. Із сучасних досліджень особливого значення набувають концепції 
таких дослідників, як І. Бетко, Т. Біленко, К. Голобородько, І. Качуровський, Р. Мних, 
В. Мовчан, І. Набитович, Я. Поліщук та інші. Саме їхні напрацювання складають тео-
ретичне підґрунтя нашого дослідження. 

Мета статті – розглянути релігійний символ як один з виявів sacrum-у в худож-
ньому творі, наголошуючи на багатозначності релігійного символу, а також на його 
таємничості у позначенні надприродного; з’ясувати співвідношення містики і символу, 
містики і літератури; окреслити жанри містичної літератури, зокрема гімн, молитва, 
псалом тощо, особливу увагу зосередити на притчі, легенді, філософській поемі та 
медитативній ліриці.

Виклад основного матеріалу. Роман Мних наголошує, що в історії європейської 
культури sacrum як категорія сформувалася і функціонує у трьох ідейно-естетичних 
парадигмах:

1) парадигма міфологічна, яка відображає рівні класичної опозиції М. Еліаде 
sacrum – profanum; як правило, у художньому творі sacrum представлений міфологіч-
ними структурами і архетипами (сакральний простір, час, числа);

2) парадигма релігійно-християнська, яка відображає проблеми власне християн-
ської культури; тоді sacrum у літературі представлений насамперед християнською сим-
волікою і християнськими мотивами, говорити про міфологізм яких некоректно, оскільки 
для християнина (автора чи реципієнта) біблійні події не є міфом, а реальністю;

3) парадигма соціально-політична, яка представляє особливі випадки, коли 
сакральними стають такі поняття, як свобода держави, особиста свобода, родинні 
зв’язки і т. д.; у таких випадках сакральне дуже часто виражається біблійною символі-
кою (образ Каїна чи Мойсея) [7, 33].

Релігійний символ дуже розлогий за своєю природою, тому не можна говорити про 
вичерпність смислу, який закладений у мові Божества. Кожен символ містить значну 
кількість смислів, які можливо виявити лише частково. К.-Ґ. Юнґ недвозначно ствер-
джував, що символом ми вважаємо «термін, назву чи навіть образ, котрий має, окрім 
свого загальновживаного, ще й особливе додаткове значення, яке несе щось невизна-
чене, невідоме. Таким чином, символічним є таке слово чи образ, значення якого вихо-
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дить за межі прямого і не піддається точному визначенню чи поясненню. Коли розум 
намагається обійняти якийсь символ, то неминуче приходить до ідей, котрі лежать за 
межами логіки» [2, 81]. Філософський енциклопедичний словник дає таку дефініцію 
релігійного символізму: «Символізм релігійний є таємничим і міфологізованим позна-
ченням надприродного» [12, 580].

Отже, поділ на такі ідейно-естетичні парадигми дає змогу використовувати їх як 
своєрідну методологічну систему координат у пошуку сакральних елементів в україн-
ській літературі.

У цьому ж контексті необхідно з’ясувати співвідношення містики і символу, міс-
тики і літератури, поезії зокрема.

Ігор Качуровський визначає містичне почуття як «почуття єдности індивіда з Абсо-
лютом; воно, як і всі явища в житті людства, підвладне законові хвиль і коливань: у добу 
спокою й добробуту занепадає, маліє і міліє, у часи катастроф – поширюється й погли-
блюється. Слово як таке, а мистецьке, естетично оформлене й організоване зокрема, 
завжди було для людини засобом звернення до Божественного Начала (байдуже, чи 
плюралістично роздрібненого на масу богів і божеств, а чи сконденсованого в постаті 
Єдиного Бога, Творця і Вседержителя)» [5, 9].

Вірі Мовчан підкреслює, що містична сила творчої напруги знаходить можливість 
подолання матеріальної шкарлупи життя і «надає світові нового – довершеного буття 
в шатах прекрасних поетичних слів-образів. Життя, укладене в поезію, – це якісно 
інший стан його. В ідеальному стані буття дійсність вводиться в реальний світ як своя 
можливість, як образ-мрія, образ-надія, як гранично вища мета. Процес творення пара-
лельного реальному (прозовому) поетичного життя за своїм характером є дійством міс-
тичним. Це дія «збирання» життя навколо духу-сенсу, щоб не дати йому розчинитися 
в хаосі плинності» [8, 173]. Поезія в такому випадку стає джерелом застороги перед 
страхом, перед потворністю життя, у якому втрачено дух.

Роман Мних зауважує, що практика містики не потребує символіки як своєрідного 
зв’язку з вищим духовним світом, оскільки містикові не потрібен символ-посередник 
для злиття з Божеством. Але опис такої практики стає неможливим без символіки, 
оскільки лише за допомогою символів можна передати, пояснити, виразити містичний 
досвід [7, 107]. Дослідник виокремлює три напрями у літературознавстві, у межах яких 
аналізуюьтся та інтерпретуються зв’язки містики з художньою літературою:

1)  по-перше, це вивчення реально-історичних зв’язків між містикою і поезією, 
тобто дослідження конкретних впливів містиків та їх творів на того чи іншого автора;

2)  по-друге, це вивчення самої теорії поетичної творчості як певного містичного акту;
3)  по-третє, це вивчення тих символів у художній цілісності твору, які є класичними 

символами для європейської містичної традиції, і тому привносять містичне начало в 
ідейний смисл твору, на перший погляд не пов’язаного з традиціями містики [7, 107–108]. 

Своєрідним доповненням до цього поділу є погляд Єжи Качоровського, який вва-
жає, що література є містикою в чотирьох аспектах [9, 73]:

1. Вона є містикою сама в собі. Література ніколи не подає повної інтерпретації. 
Правда літератури не є правдою логічної думки – це правда символу.

2. Література є містикою з точки зору творчого процесу.
3. Література є містикою з позиції реципієнта.
4. Вона є також містикою в суспільному вимірі. Символічне переживання (літера-

тури) є суб’єктивне, але одночасно й інтерсуб’єктивне – повторюване в різних часах і 
ситуаціях.
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Саме ці два поділи й означеня містичної практики будуть застосовуватися у нашому 
дослідженні. Для цього слід виділити й окреслити параметри містичної літератури.

Ігор Качуровський серед жанрів містичної літератури виділяє три групи [5, 10]:
1. Жанри загальні, спільні для більшості літератур: гімн, молитва, заклинання, 

проклін, присяга.
2. Жанри локальні, розповсюджені лише в літературі певного народу або обмежені 

колом адептів певної релігії. Тут автор називає гебрейський псалом, який перейшов до 
християнських релігій – і, відповідно, до літератур європейських народів, буддійську 
джатаку, тамільські пурани, суфійську притчу.

3. Жанри, розповсюджені в літературах різномовних народів, але обмежені певним 
часом, рамками конкретних історичних періодів. Такими були, на думку І. Качуров-
ського, жанри містичних поем та видінь за доби пізнього Середньовіччя, містерія й 
міраклі – як середньовічна релігійна драма.

Ірина Бетко констатує, що до рецепції біблійних сюжетів і мотивів українські поети 
вдавалися переважно у жанрах ліро-епосу, філософської поеми і медитативної лірики. 
Образно-стильова система, що відповідала цим жанрам, виявляла дві протилежні тен-
денції: стилізаторську, спрямовану до імітації різноманітних особливостей оригіналу, 
а також індивідуально-авторську, з якою пов’язане виникнення нових мистецьких яко-
стей не лише в плані форми, але й змісту [1, 74]. Дослідниця називає цілий ряд літера-
турних жанрів, які домінують при розробці біблійних тем. У групі ліро-епічних жанрів 
особливе місце займає легенда і притча. Ірина Бетко зауважує, що жанровий компо-
нент «леґенда» у відповідному контексті вказує на розробку саме сюжетного матеріалу, 
оскільки чи не кожна біблійна колізія, що має розвинений сюжет, може ідентифікува-
тися як легенда. Паралельно із жанровим визначенням «леґенда» вживалося аж ніяк 
не жанрове визначення «апокриф». «Оскільки вся апокрифічна колізія тяжіє в жанро-
вому відношенні до леґенди, оскільки й кожна канонічна біблійна леґенда, потрапля-
ючи у поле зору поета, перетворюється в його мистецькій інтерпретації на своєрідний 
апокриф, виявляючи тенденцію до нетрадиційної оцінки загальновідомого, патетично 
неповторного його забарвлення тощо. Адже заради виникнення нової мистецької якості 
творчий імпульс поета неминуче має вступити у суперечність з каноном, освяченим 
тисячолітньою традицією, і подолати його» [1, 76]. 

Близькою до легенди є притча, проте вона, на думку дослідників, розкриває ширші 
можливості в царині мистецької апеляції до сокровенного смислу певного біблійного 
сюжету або мотиву.

Ю. Клим’юк зауважує, що притча як жанр має свої особливі модифікації: 
1. притча з викладом і тлумаченням, усіма основними характерними для неї 

рисами;
2. притча без тлумачення (розгорнута метафора, порівняння);
3. притча – повчальний вислів, прислів’я, приказка, афоризм тощо, за якими стояла 

певна дидактична історія, подія, тобто основна думка притчі без фабульної частини й 
тлумачення – згорнута притча [6, 73].

В українській літературі притча побутує з часів Київської Русі, однак, на думку 
І. Бетко, тільки на рубежі ХІХ – ХХ століть цей жанр досягає розквіту, а серед при-
чин, що стимулювали цей розквіт, слід назвати не лише підневільний стан національ-
ної культури, а насамперед необхідно говорити про невпинний процес інтелектуаліза-
ції української поезії, що спирався на всебічний художній аналіз суспільних явищ, їх 
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філософське осмислення з позицій етико-естетичного ідеалу свого історичного часу і 
географічного простору [1, 86]. 

Значно ширші творчі обрії відкриває перед митцем жанр філософської поеми. В 
українській поезій ХІХ – початку ХХ століть філософська поема відігравала першо-
рядну роль як жанр непересічно інтелектуальний, естетичний зміст якого визначала 
глибина і динаміка думки [11, 107]. Багаті виражальні можливості цього жанру, на 
думку А. Каспрука, дозволяли порушувати і вирішувати проблеми великого суспіль-
ного змісту, відтворювати цілісну картину духовного життя своєї доби в найхарактер-
ніших рисах [4, 137]. За цими ознаками до жанру філософської поеми І. Бетко залічує 
такі твори на біблійну тематику, як «Марія» Т. Шевченка, «Смерть Каїна» і «Мойсей» 
І. Франка, «Одержима», «Вавилонський полон», «На руїнах», «Йоганна, жінка Хусова», 
«На полі крові» Лесі Українки, «Терновий вінок» О. Маковея, «Перший музика» 
В. Щурата, «Мойсей безумний» М. Голубця. 

До складу групи ліричних жанрів входять твори малої поетичної форми. Саме в 
ліриці рецепція Біблії найбільш яскраво виявляє тенденцію до взаємодії традицій-
ного з новаторським. Біблійний контекст визначає видову приналежність того або того 
ліричного жанру як медитативно-зображального. Саме до даного різновиду лірики 
дослідники відносять псалом, молитву, пророцтво, інвективу, філософську медитацію, 
ліричну сповідь [1, 110]. 

Ірина Бетко вважає, що молитва як літературний жанр є відгалуженням медитатив-
ної лірики. Вона зазнала впливу двох різновидів культурного тексту – сакрального й 
художнього. Українська поетична молитва ґенетично пов’язана з жанрами християн-
ської літургії – псалмом, гімном, ектенією. Її жанровий зміст не зводиться до елемен-
тарного прохання чи скарги. В центрі уваги поетичної молитви – художнє відображення 
психологічного процесу сповідальності, досягнення індивідом духовної єдності з Абсо-
лютом [1, 118–119].

Висновки. Символізація – це один із найважливіших засобів художнього осмис-
лення дійсності. «У процесі роботи над твором автор намагається виразити сутність 
глибини зображуваних явищ дійсності, тих глибин, які заздалегідь недоступні без-
посередньому чуттєвому сприйманню і можуть бути охоплені суб’єктом сприйняття 
тільки упорядковано, через смислову аналогію й через відповідні емоційні пережи-
вання» [3, 20]. У цьому контексті виразно простежується зв’язок між символом і міс-
тикою, а отже – містикою і літературою. Попри багате розмаїття літературних жанрів, 
які по-різному репрезентують цей зв’язок (гімн, молитва, заклинання, проклін, при-
сяга; гебрейський псалом, буддійська джатака, тамільські пурани, суфійська притча; 
містичні поеми та видіння, містерії і міраклі тощо), в українській літературі в рецепції 
біблійних сюжетів і мотивів у різні періоди домінували жанри ліро-епосу, філософська 
поема і медитативна лірика.
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РОМАНТИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ФІЛОСОФСЬКА ТЕМАТИКА
 КАЗКИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

 
У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

філософського сенсу казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» та символіки її образів. 
Стаття акцентує увагу на найхарактерніших рисах творів Сент-Екзюпері, а саме – вдалому 
переплетенні ідей романтизму, реалізму та модернізму; філософічності, алегоричності та сим-
волічності його прози. Розкрито багатогранність світобачення письменника, висвітлено його 
думки та ідеї щодо суті речей, віри у великий духовний та інтелектуальний потенціал людства. 
На основі узагальнення досліджень розкрито та обґрунтовано проблему казкового та реального 
у творчості Антуана де Сент-Екзюпері.

Ключові слова: казка, романтичні традиції, філософський сенс, образ-символ.
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THE ROMANTIC TRADITIONS AND PHILOSOPHICAL SUBJECT MATTER 
OF ANTOINE DE SAINT-EXUPERY’S TALE «THE LITTLE PRINCE»

The article highlights and analyzes the views of Ukrainian and foreign scholars on the philosophical 
sense of Antoine de Saint-Exupery’s tale «The Little Prince» and the symbolism of its imagery. The 
article focuses on the successful interplay of Romanticism’s Realism’s and Modernism’s ideas as well 
as the philosophical, allegorical and symbolic aspects of his prose that constitute the most typical 
characteristics of Saint-Exupery’s oeuvre. The complexity of the writer’s world view including his beliefs, 
existential ideas and faith in humanity’s great spiritual and intellectual potential is revealed. Based on 
the previous studies the issue of fact and fi ction in Antoine de Saint-Exupery’s works has been revisited 
and scientifi cally substantiated.

Key words: tale, romantic traditions, philosophical sense, image-symbol .
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ФИЛОСОФСКАЯ ТЕМАТИКА
СКАЗКИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на 
философское значение сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и символику её пер-
сонажей. Статья акцентирует внимание на наиболее характерных чертах сочинений Сент-Эк-
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зюпери, а именно – умелому переплетении идей романтизма, реализма и модернизма; философич-
ности, аллегоричности и символичности его прозы. Подчёркнута многогранность мировоззрения 
писателя, освещены его мысли и идеи о сути вещей, о вере в большой духовный и интеллектуаль-
ный потенциал человечества. Раскрыто и обосновано проблему сказочного и реального в творче-
стве Антуана де Сент-Экзюпери.

Ключевые слова: сказка, романтические традиции, философское значение, образ-символ.
Лит. 9.

Постановка проблеми. Антуан де Сент-Екзюпері – людина, яка за життя стала 
легендою, – мала, за словами одного з його вчителів, «воістину універсальний талант». 
Він був мислителем, поетом, ученим, пілотом, конструктором, винахідником. Сент-Ек-
зюпері знайшов своє покликання в авіації і в літературі. Захоплення авіаційним ремес-
лом стало для нього джерелом поетичного натхнення, благодатним грунтом для його 
письменницького таланту. 

 Очевидним є те, що світоглядні позиції Антуана де Сент-Екзюпері реалізувались 
у його літературних творах. До найсуттєвіших рис, що притаманні прозі письменника, 
належать філософічність, алегоричність та символічність. На прозі Екзюпері позна-
чився вплив філософських ідей Паскаля, Тайяра де Шардена, Фіхте та інших світогляд-
них концепцій того часу.

Щодо тематики прози, то варто зауважити, що у Сент-Екзюпері звучать як теми, 
до яких уже зверталися в минулому (наприклад, дитинство), так і теми, що з’явилися 
лише в ХХ столітті (наприклад, антивоєнна тема). Існують також теми та ідеї, що дещо 
випереджають сучасників Екзюпері і справжньої актуальності набувають лише у наш 
час (наприклад, екологічна тема, ідея глобалізації) [4, 146].

Стаття акцентує одну з найхарактерніших рис творів Антуана де Сент-Екзюпері, а 
саме – вдале переплетення казкового та реального в його художній системі, що й чинить 
твори письменника цікавими, як для дорослих, так і для дітей. Твір «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Екзюпері надійно ввійшов у шкільну програму із зарубіжної літе-
ратури. Однак в українському літературознавстві є не так багато праць, присвячених 
висвітленню мистецького світобачення Антуана де Сент-Езюпері, зокрема аналізові 
художньої своєрідності його знаменитої казки, що й вказує на актуальність даної статті.

Аналіз досліджень. Відомостей про життєвий і творчий шлях Сент-Екзюпері не 
так вже й багато, хоча чимало дослідників звертались до його творчої спадщини. Серед 
них Андре Моруа у своїх «Літературних портретах», Марсель Міжо у праці «Сент 
Екзюпері», що вийшла у Москві в 1965 році. Але важливу роль у дослідженні твор-
чого шляху письменника займають його автобіографічні твори «Планета людей», яку 
автор-льотчик почав писати, вирвавшись із пазурів смерті, ще в лікарні. Ще одну сто-
рінку творчого шляху письменника відкривають й такі його автобіографічні твори, як 
«Південний поштовий», «Маленький принц», «Нічний політ», «Лист заручникові» й 
інші. У них відображені не тільки філософські роздуми автора, а й його почуття та 
переживання, коли у фашистських таборах знаходився його товариш Леон Верт. Екзю-
пері змальовує також свою дружбу з Анрі Гійомом, пише про захоплення відважним 
льотчиком Жаном Мермозом [5, 73].

Мета статті – висвітлити романтичні традиції та філософський зміст творів Анту-
ана де Сент-Екзюпері, зокрема особливості поєднання елементів казки та реальності у 
творі «Маленький принц»; розкрити філософську тематику казки та символіку її обра-
зів.
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Виклад основного матеріалу. Казка «Маленький принц» характеризується 
виразними романтичними традиціями. По-перше, це вибір саме фольклорного 
жанру – казки. Романтики звертаються до жанрів усної народної творчості не випад-
ково. Фольклор – це дитинство людства, а тема дитинства в романтизмі є однією з 
ключових тем [8]. 

Німецькі філософи-ідеалісти висунули тезу – людина рівна Богу в тому, що вона 
може, подібно Всевишньому, продукувати ідею і реалізовувати її в дійсності. А зло в 
світі відбувається тому, що людина забуває про те, що вона подібна до Бога. Людина 
починає жити тільки заради матеріальної оболонки, забуваючи про духовні прагнення. 
Тільки дитяча душа і душа Художника не схильні до меркантильних інтересів і, відпо-
відно, до Зла. Звідси у творчості романтиків простежується культ дитинства.

Але головна трагедія «дорослих» героїв Сент-Екзюпері не тільки в тому, що вони 
підпорядковані матеріальному світу, скільки в тому, що вони «розгубили» всі духовні 
риси і стали безглуздо існувати, а не жити в повному розумінні цього слова [3, 43–44].

Оскільки «Маленький принц» – це філософський твір, то автор ставить глобальні 
теми в узагальненому вигляді. Він розглядає тему Зла в двох аспектах: з одного боку, – 
це «мікрозло», тобто зло всередині окремо взятої людини. Це змертвіла і внутрішня 
спустошеність жителів планет, які уособлюють собою всі людські вади. І не випадково 
мешканці планети Земля характеризуються через жителів планет, побачених Малень-
ким принцом. «Земля – планета непроста! На ній сто одинадцять королів (в тому числі, 
звичайно, і негритянських), сім тисяч географів, дев’ять тисяч ділків, сім з половиною 
мільйонів п’яничок, триста одинадцять мільйонів честолюбців – разом близько двох 
мільярдів дорослих» [6, 89]. («La Terre – la planète n’est pas facile! Il y a cent onze rois 
(y compris, bien sûr, et Negro), sept mille géographes, neuf mille sept homes d’affaires, 
et un demi-million p’yanychok, les 311.000.000 ambitieux – avec environ deux milliards 
d’adultes»).

Цим автор підкреслює те, наскільки дріб’язковий і драматичний сучасний йому 
світ. Але Екзюпері зовсім не песиміст. Він вірить у те, що людство, подібно до Малень-
кого принца, збагне таємницю буття, і кожна людина знайде свою дороговказну зірку, 
яка буде освітлювати його життєвий шлях.

Другий аспект теми зла можна умовно назвати «макрозлом». Баобаби – це персо-
ніфікований образ зла взагалі. Одне з трактувань цього метафоричного образу пов’я-
зано з фашизмом. Сент-Екзюпері хотів, щоб люди дбайливо викорчовували у собі зло 
«баобабів», що загрожували розірвати планету на частини. «Стережіться баобабів!» – 
закликає письменник. Він сам ілюстрував казку, і коли дивишся на корені цих дерев, 
які обплутали маленьку планету, мимоволі згадуєш знак фашистської свастики. Сама 
казка була написана тому, що це була «річ невідкладна». Письменник часто повторював, 
що насіння лежить в землі до пори до часу, а потім проростає, і з насіння кедра – виро-
стає кедр, а з насіння терну – терен. Потрібно, щоб проростали добрі насінини. «Адже 
дорослі спочатку були дітьми…». Люди повинні зберегти і не розгубити на життєвому 
шляху все те світле, добре й чисте в душі, що зробить їх нездатними до зла і насильства 
[7, 74].

Тільки людина з багатим внутрішнім світом, яка прагне духовного самовдоскона-
лення, має право називатися Особистістю. На жаль, мешканці маленьких планет і пла-
нети Земля забули про цю просту істину.

Вперше тему особистості і натовпу у філософії виділив німецький філософ-роман-
тик І. Фіхте. Він доводить, що всі люди діляться на обивателів (натовп) і художників 
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(особистість), за їхнім відношенням до матеріального (зло). Конфлікт між особистістю 
і натовпом важко піддається розв’язанню.

Дорослі ніколи не зрозуміють принца-дитини. Вони чужі один одному. Обивателі 
сліпі та глухі до поклику серця, пориву душі. Їх трагедія в тому, що вони не прагнуть 
стати Особистістю. «Серйозні люди» живуть у власному, штучно створеному світі, від-
городившись від решти (у кожного своя планета!) і вважають його справжнім сенсом 
буття! Ці безликі маски ніколи не дізнаються, що таке справжня любов, дружба. З цієї 
теми випливає основний принцип романтизму – принцип двох світів [1, 43–47].

Тільки Художник здатний побачити сутність – внутрішню красу і гармонію навко-
лишнього світу. Ще на планеті ліхтарника Маленький принц зауважує: «Коли він 
запалює ліхтар – начебто ще народжується одна зірка або квітка. А коли він гасить 
ліхтар – наче зірку чи квітку. Гарна робота. Це по-справжньому корисно, тому що 
красиво». ( «Quand il allume une lampe – même s’il est né d’une étoile ou une fl eur. Et 
quand il paie les lumières – comme une étoile ou une fl eur. Bon travail. C’est vraiment utile 
aussi beau»).

Людська праця повинна мати сенс, а не просто перетворюватися в механічні дії. 
Будь-яка справа корисна лише тоді, коли вона внутрішньо чудова.

У розмові з географом зачіпається ще одна важлива естетична тема – ефемерність 
прекрасного. «Краса недовговічна», («La beauté n’est pas brève») – гірко зауважує голов-
ний герой. Тому Сент-Екзюпері закликає нас якомога дбайливіше ставитися до пре-
красного і постаратися не розгубити його на важкому життєвому шляху.

Але найголовніше про прекрасне Маленький принц дізнається від Лиса. Зовні гарні, 
але порожні всередині троянди не викликають ніяких почуттів у дитини-глядача. Вони 
мертві для нього. Головний герой відкриває істину для себе, автора і читачів – чудове 
лише те, що наповнене глибоким змістом.

Непорозуміння, відчуженість людей – це ще одна важлива філософська тема. 
Сент-Екзюпері не просто зачіпає тему непорозуміння між дорослими і дитиною, а тему 
самотності в космічному масштабі [6, 97].

Змертвіла людська душа призводить до самотності. Людина судить про інших по 
«зовнішній оболонці», не бачачи головного в людині – її внутрішньої моральної краси: 
«Коли дорослим кажеш: «Я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах 
герань, а на даху голуби», вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба ска-
зати: «Я бачив будинок за сто тисяч франків», – і тоді вони вигукують: «Яка краса!»

Люди роз’єднані і самотні (навіть коли перебувають разом) через нездатність зро-
зуміти, полюбити іншого і подружити з ним: «Де ж люди? – Знову заговорив нарешті 
Маленький принц. – У пустелі все-таки самотньо… – Серед людей також самотньо, – 
відповіла змія». Самотнім, ніким не зрозумілим відчуває себе і автор. Його самотність 
серед людей близька до самотності Маленького принца. Істинне обдарування людини, 
її талант під силу зрозуміти лише людям з відкритим і чистим серцем. Саме тому так 
легко і швидко Маленький принц знаходить друга в особі автора, саме тому принц розу-
міє автора без слів і готовий відкрити другу всі схованок власного серця [2, 39].

Одна з ключових філософських тем казки «Маленький принц» – тема буття. Вона 
ділиться на реальне буття – існування і ідеальне буття – сутність. Реальне буття тимча-
сове, минуще, а ідеальне – вічне, незмінне. Сенс людського життя полягає в тому, щоб 
осягнути, максимально наблизитися до сутності [8, 95].

Дорослі люди з Землі та з планет-астероїдів розчинені в реальному бутті і не праг-
нуть осягнути сутність вічних цінностей. А душа автора і маленького принца не скуті 
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льодом байдужості, омертвілістю. Тому їм відкривається справжнє бачення світу: вони 
дізнаються ціну справжньої дружби, любові та краси. Це тема «пильність» серця, 
вміння «бачити» серцем, розуміти без слів.

Маленький принц не відразу осягає цю мудрість. Він залишає власну планету, 
не знаючи простої істини: те, що він буде шукати на різних планетах, виявиться так 
близько – на його рідній. Маленький принц осягає цю мудрість, а разом з ним вона 
відкривається і пілотові-оповідачеві, і читачеві. Разом з маленьким героєм ми заново 
відкриваємо для себе те головне в житті, що було приховано, але що становить єдину 
цінність для людини. Маленький принц дізнається, що таке дружба.

Написані в традиції романтичної філософської казки образи глибоко символічні. 
Ми можемо тільки вгадувати, що хотів сказати ними автор, і трактувати кожний образ 
залежно від особистого сприйняття. Основними образами-символами є Маленький 
принц, Лис, Троянда і пустеля.

Маленький принц – це символ людини – мандрівника у всесвіті, який шукає прихо-
ваний сенс речей і власного життя.

Пустеля – це символ духовної спраги. Вона прекрасна, бо в ній ховаються джерела, 
знайти які людині допомагає тільки серце.

Оповідач терпить аварію в пустелі – такою є одна з сюжетних ліній в повісті, її 
фон. По суті, казка і народилася в пустелі. Казки, які ми знаємо і любимо, народилися 
в лісі, в горах, на березі моря – там, де живуть люди. У казці Сент-Екзюпері лише 
пустеля і зірки. Чому? Давно помічено, що людина, потрапивши в екстремальну ситуа-
цію, перебуваючи на межі життя і смерті, немов заново переживає, переосмислює своє 
життя, дає їй суворі оцінки, намагаючись виявити в ній найцінніше. Людина по-новому 
сприймає і саме життя: що в ній головне, а що випадкове. Оповідач опиняється сам на 
сам з мертвою пустелею, пісками. Побачити, що правдиве у житті, а що хибне, йому 
допомагає Маленький принц, прибулець з «планети дитинства». Тому значення цього 
образу в творі особливе – він подібний до рентгенівського променю, який допомагає 
людині побачити те, що приховано від поверхневого погляду. Тому тема дитинства з її 
не затьмареністю погляду, кришталево чистою і ясною свідомістю і свіжістю почуттів 
займає центральне місце у повісті. Воістину – «вустами дитини говорить істина» [9, 
62].

Герої казки, пройшовши тернистий шлях, здобули свою зірку, і автор вірить в те, що 
й читач знайде свою далеку зірку. Казка «Маленький принц» сприймається як роман-
тична мрія, не зникла зовсім серед людей. Немов саме дитинство раптом підійшло і 
стало поруч в тиху годину повної самотності, запитало, з цікавістю дивлячись на розби-
тий літак: «А що це за штука?» – І повернуло дорослій людині ту безстрашну прямоту 
суджень та оцінок, яка буває у дітей [7, 126].

Висновки. В якості підсумкового узагальнення слід підкреслити, що «Маленький 
принц» не просто казка-притча в традиційному вигляді, а модернізований, пристосо-
ваний до проблем нашого часу її варіант, що містить безліч деталей, натяків, образів, 
взятих з реалій ХХ століття [6, 93].

Вже сам жанр «казки», до якого звертається митець, підкреслює особливість, незви-
чайність, можливо деяку нереальність, але лише для того, щоб на простих, на перший 
погляд, прикладах, проникнути у світ речей дуже важливих, без яких несила жити і 
творити людині за законами добра та краси, гармонійної довершеності. Однак цей жанр 
має ще одне надзвичайно важливе значення – доторкання до творчості народу, себто до 
тих ідей, понять, над якими не владний час, до тих розумінь, які переростають вершини 
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різних часів. Саме така особливість жанрового вибору митцем створює необхідність 
більш пильнішого його прочитання, розуміння. 

«Добре бачить тільки серце, найголовнішого очам не видно», – вчить нас Малень-
кий принц. Казка викликає у душах читачів цілий спалах почуттів, примушує замисли-
тися над людськими вчинками і вадами. І хоч вона закінчується сумно, але залишає по 
собі не тільки сум, а й прагнення до прекрасного, світлого, чим наділяє людину дитин-
ство. «Доступна практично всім поколінням людей, суспільним верствам, етносам, 
цивілізаціям», казка прилучає своїх шанувальників до вічності, невимушено навчаючи 
їх. Екзюпері ніби змушує читача змінити кут зору на звичні явища. Він підводить до 
розуміння очевидних істин: не можна ховати зірки в банку і безглуздо їх перерахову-
вати, потрібно берегти тих, за кого ти відповідаєш , і прислухатися до голосу власного 
серця. Все просто і водночас складно.

Важливо, щоб цю істину запам’ятали діти і не пройшли повз основне – треба бути 
вірним у коханні і дружбі, не можна бути байдужим до того, що відбувається у світі, 
не можна пасивно ставитися до зла, кожен відповідає не тільки за свою долю, але й за 
долю іншої людини. Ця розумна і глибока історія звернена не тільки до дітей. Образ 
Маленького принца постає в казці уособленням найбільш гуманних сторін людської 
особистості. Його пригоди на різних планетах – в тому числі і на Землі – це шлях до 
подолання самотності і пізнання необхідності любові, прихильності, відповідальності 
за своїх близьких.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА: 
АКТУАЛІЗАЦІЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БЕРЛІНСЬКОЇ

ГАЗЕТИ «УКРАЇНСЬКА ДІЙСНІСТЬ»)

У статті вперше в сучасному українському літературознавстві розглянуто публіцистику 
Володимира Бірчака часу боротьби за відновлення української державності, оприлюднену в 1940 – 
1943 роках у берлінській газеті «Українська дійсність» («Ukrainische Wirklichkeit» – друкований 
орган «Української Громади в Німеччині»). Акцентовано увагу на значенні доробку публіциста 
для формування української нації, державницьких поглядів молодого покоління поневоленого краю. 
Виявлено чинники, які зумовили глибину розуміння ситуації Володимиром Бірчаком.
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NATIONAL IDEA IN THE JOURNALISM OF VOLODYMYR BIRCHAK: 
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NEWSPAPER «UKRAINIAN REALITY»)

The article is the fi rst attempt in the modern Ukrainian literary studies to consider the journalism of 
Volodymyr Birchak during the struggle for the restoration of Ukrainian statehood, published in 1940 – 
1943 in the Berlin newspaper «Ukrainian reality» («Ukrainische Wirklichkeit» – the print agency of the 
Ukrainian Community in Germany). The attention is paid to the meaning of the work of the publicist for 
the formation of the Ukrainian nation, the state views of the younger generation of the enslaved land. 
Factors that determined the depth of understanding of the situation by Volodymyr Birchak are identifi ed.

Key words: journalism, national consciousness, national idea, statehood of Ukraine.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ВОЛОДЫМЫРА БИРЧАКА: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ (ПО МАТЕРИАЛЛАМ БЕРЛИНСКОЙ

ГАЗЕТЫ «УКРАИНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»)

В статье впервые в современном украинском литературоведении рассмотрено публицистику 
Володымыра Бирчака времен борьбы за восстановление украинской государственности, опубли-
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кованную в 1940 – 1943 годах в берлинской газете «Украинская действительность» («Ukrainische 
Wirklichkeit» – печатный орган «Украинской Громады в Германии»). Акцентировано внимание на 
значении наследия публициста для формирования украинской нации, государственных взглядов 
молодого поколения порабощенного края. Выявлены факторы, которые обусловили глубину пони-
мания ситуации Володымыром Бирчаком.

Ключевые слова: публицистика, национальное сознание, национальная идея, государствен-
ность Украины.

Лит. 17.

Постановка проблеми. Публіцистика В. Бірчака (1881–1952), чиє життя тісно 
пов’язане з Галичиною та Закарпаттям, – це вияв однієї з найяскравіших граней його 
літературного обдарування, яка сьогодні залишається малодослідженою. Дописи автора 
пройняті щирим патріотизмом і вболіваннями за долю поневоленої України, роздуми 
про шляхи організації українського життя аргументовані глибокими знаннями історії, 
праць відомих філософів, а також особистим досвідом боротьби за свободу і незалеж-
ність Української держави. Нині, коли в денаціоналізованій Україні триває визвольна 
війна з російським агресором, статті В. Бірчака знову набувають актуальності і заслу-
говують популяризації.

Аналіз досліджень. Досі немає всеохопного дослідження літературного чи публі-
цистичного доробку В. Бірчака. Окремі публікації В. Габора, В. Іваня, О. Мишанича, 
М. Мушинки, Р. Офіцинського та інших присвячені життю та діяльності В. Бірчака 
в роки «Молодої музи» (1906–1914), педагогічній та пластовій роботі на Закарпатті, 
обставинам його арешту і мученицької смерті в комуністичній катівні. 

Мета статті – повернути в науковий обіг знову актуальну публіцистичну спадщину 
В. Бірчака років Другої світової війни, наголосити на значенні його доробку для фор-
мування української нації, державницьких поглядів молодого покоління поневоленого 
краю. 

Виклад основного матеріалу. Геніальність В. Бірчака полягала в його здатності 
настільки точно схопити і проаналізувати важливі моменти суспільно-політичного 
життя періоду боротьби за відновлення Української держави, що навіть нині, по 77-ми 
роках від часу публікації його статей «на злобу дня», ці спостереження і роздуми зали-
шаються актуальними – змінюються прізвища фігурантів і топоніми, але незмінними 
залишаються наміри, вчинки та їхні наслідки для вирішення українського питання. 
В. Бірчак мав рацію, вважаючи, що за неймовірно короткий час ми жили б у націо-
нальній Українській державі з усіма її атрибутами: школою, мовою, літературою, куль-
турою, політикою, якби українськість запроваджували нині так само фанатично-напо-
легливо, як її викорінюють. Час показав, що настирливості ворогів українства треба 
віддати належне: всі «колишні» загарбники нашої держави знову прагнуть стати «тепе-
рішніми», так само гостро, як і в часи плідної діяльності В. Бірчака – відомого пись-
менника, одного з засновників літературного угруповання «Молода муза», літературоз-
навця, публіциста, професора Ужгородської гімназії, доцента Кам’янець-Подільського 
університету, редактора часописів «Народ» (Ужгород, 1920–1921), «Українське слово» 
(Ужгород, 1932–1938), «Українська дійсність» (Берлін, 1940–1943), громадського, полі-
тичного, пластового діяча – стоїть проблема порятунку української мови як синоніма 
державності, душі нації. 

Питання правомірності існування української національної ідеї перед публіцистом 
не стояло. Вихований у галицькій родині греко-католицького священика І. Бірчака, де 
панував культ освіти, шляхетності, доброчинності, національної свідомості, Володи-
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мир вірив у те, що Україна відновить власну незалежність, незважаючи ні на що. Коло-
ніальний статус Батьківщини гнітив В. Бірчака, який після поразки національно-ви-
звольних змагань у 1918–1920 рр. виїхав з Галичини до Відня, а відтак опинився на 
Закарпатті. Але світоглядні засади невтомного державника не дозволяли йому лише 
нарікати. В. Бірчак постійно перебував у пошуку шляхів вирішення найважливішого 
українського завдання – відновлення суверенітету нашої Батьківщини. Саме галицькі 
емігранти привезли з собою в Карпатську Україну свіжий струмінь національного від-
родження, не останнє місце серед них посідав В. Бірчак. Про їхні «битви» за звільнення 
українців Закарпаття від чужих впливів, про навчання молодого покоління, створення 
українських підручників і гімназій, про особисті поневіряння у пошуках шматка хліба 
написано чимало. Сам В. Бірчак найбільше надій покладав на молодих. Він рішуче 
протистояв денаціоналізації студіюючої молоді, боровся ще з 30-х років ХХ ст. проти 
виховання з українських школярів Закарпаття «мадяронів» чи калічення дитячої свідо-
мості граматикою російської мови Є. Сабова. Цілий пласт публіцистики В. Бірчака в 
«Українському слові» був присвячений проблемам шкільництва. Величезного значення 
письменник надавав справі пропаганди серед молоді української національної ідеї. 
Але існувало чимало проблем, пов’язаних із вихованням інтелектуальної еліти нації 
на Закарпатті. Вони стосувалися відкриття українських гімназій і видання українських 
підручників. Роль В. Бірчака у запровадженні живої української мови на одвічно укра-
їнських землях була дуже відчутною. Сам професор писав із цього приводу: «Тутешня 
кацапська «Русская земля» у кожнім числі займається мною, перед роком була спеці-
яльна депутація в през[идента] Масарика, щоби мене усунути, бо я взяв монополь на 
установлення «язика подкарпатско-русского», та я мимо всего сиджу [працюю. – С. Н.], 
а ще й від того часу сиджу сильніше» [4, 16]. 

У публіцистичних творах В. Бірчак основну увагу зосереджував на важливих скла-
дових української національної ідеї, на проблемах національного порятунку, виживання 
і поступу. Величезної ваги надавав темі духовної та культурної спадковості, національ-
ній освіті, економічному розвиткові поневоленого краю, ефективності зовнішньої полі-
тики, вмінню шукати однодумців серед цивілізованих країн, чиї національні інтереси 
не суперечать інтересам українців.

Важливою передумовою формування національної свідомості та державницького 
мислення завжди була українськомовна освіта. Проти викладання українською мовою 
в наших школах, університетах виступали і тоді, і тепер всі колишні загарбники укра-
їнських земель. І сьогодні бачимо їхню спілку: проти нового закону про українську 
освіту шантажем, погрозами протестують Угорщина, Румунія, Польща і навіть Мол-
дова, не кажучи вже про країну-агресора – Росію. Подібним протестам у 1943 році був 
присвячений великий «уривок зі споминів» В. Бірчака під заголовком «Боротьба за 
український університет у Львові» [1]. Один із найважливіших моментів цієї боротьби 
В. Бірчак описав як активний учасник тих подій. Автор оповідав про віче, яке студенти 
провели 19.ХІ.1901 року всупереч забороні ректорату, і про сецесію з університету. 
Серед промовців віча письменник згадував Є. Косевича, В. Старосольського і В. Пачов-
ського. Протест проти виключення з університету п’ятьох активістів руху призвів до 
сецесії українських студентів. Покинути Львівський університет вирішили 520 юна-
ків [17, 62]. В. Бірчак писав про підтримку громадськості, яка зібрала 20.000 корон на 
допомогу студентам, про розуміння з боку українських професорів М. Грушевського, 
О. Колесси, К. Студинського, С. Дністрянського. Митрополит А. Шептицький за власні 
кошти протягом року утримував студентів-богословів, які мусили виїхати зі Львова до 
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інших вишів Австрії [17, 62]. В. Бірчак згадував, що найнесподіванішою була моральна 
підтримка студентів-москвофілів. Вони не визнавали «самого існування українського 
народу», але також постановили собі «на знак протесту покинути Львівський універ-
ситет». Автор розповів про річне перебування студентів у Краківському університеті, 
після чого всі зрозуміли: «Не можна було вести боротьбу за український університет у 
Львові, сидячи в Кракові, Відні, Празі...» Багато хто повернувся до Львова. Молодь охо-
пило почуття депресії через те, що сецесією не вдалося зрушити справу з місця. Значно 
пізніше, в 1920 році, приятель В. Бірчака І. Панькевич знайшов архівні документи, які 
свідчили про те, що царська Росія надіслала Австрії ультиматум, в якому погрожувала, 
що розцінюватиме заснування українського університету у Львові як «casus belli» (при-
від до війни). Справа українського університету, дійшов висновку В. Бірчак, не була, 
як здавалося, «місцевою», лише львівською, а загальноєвропейською, міждержавною 
справою (яка дивовижна схожість із нинішніми «танцями біснуватих» навколо укра-
їнськомовної освіти в Україні!). Попри все сецесія мала багато позитивних наслідків. 
Найперше те, що студенти-галичани «побачили світ», налагодили стосунки з інтеліген-
цією Відня, Праги і Кракова, ходили в театри, придивлялися до культури чужих народів. 
Це, на думку автора споминів, був безцінний життєвий досвід. 

По-особливому сприймаємо нині, коли Україна знову кривавиться в боях із москов-
ськими загарбниками, статтю В. Бірчака з далекого 1940-го року «На день 1-го листо-
пада (Слово на Академії Української Громади в Празі)» [5]. У ній звучить заклик пам’я-
тати всіх полеглих за Україну вояків: «Згадаймо їх нині. І тих, що згинули в бою. І тих, 
що згинули у ворожих таборах-тюрмах. І тих, яких розстріляно ззаду, що ніби утікали, і 
тих, що згинули опісля на волі з голоду, замерзлі. Згадаймо нині тих всіх борців, щирих 
друзів» [5]. Не знав ще тоді В. Бірчак, що і йому вготована мученицька смерть у радян-
ській катівні у м. Тайшеті Іркутської області, що і його споминатимемо в числі міль-
йонів безвинно убієнних тоталітарною системою українців-державників. У цій статті 
публіцист розповідав, як у 1918 році брав участь у створенні ЗУНР і як довелося пере-
жити «упадок» Української держави. Письменник спонукав робити висновки з поми-
лок, але не зациклюватися на невдачах, бо важливіше те, що «зуміли галицькі українці в 
боях з поляками зорганізувати правильну армію, вони зуміли завести правильну управу 
краю при помочі виключно українських сил», склали «іспит з державности». Роздуму-
ючи про поразку, В. Бірчак акцентував на величезному позитивному досвіді українців, 
на їхній здатності злучити ланки «розірваного ланца боротьби за волю», поєднати тра-
диції давніх і сучасних визвольних змагань, «жити тими самими […] ідеями зберегти 
волю і державність, якими жили, за які вмирали наші давні предки з-перед сотень літ». 
На думку автора статті, «найважливішим тріумфом дня 1-го листопада» стало для укра-
їнської нації «велике почуття лучби духа предків з нами, велике почуття зв’язку між 
вчора, нині й завтрашнім днем». В. Бірчак мав переконання, що «культуру нації можна 
пізнати по любові і поважанні, з якими відноситься молодь до своїх учителів, до своїх 
попередніх поколінь». Він наголошував, що «найважливішою силою, на якій має опер-
тися наша держава», є національний характер, бо українські лицарі у всі часи «не гірше 
лицарів Греції та Риму чи якого-небудь іншого державного народу по-лицарськи боро-
лися, доки не принесли в жертву Батьківщині те, що мали найцінніше – своє життя». 
Публіцист був упевнений, що 1-го листопада 1918 року в душах українців «розпалено 
вогонь», який ми мусимо у бурі і зливи, на лютих вітрах живити жертовною працею, 
любов’ю до рідної землі, почуттями вдячності минулим поколінням вояків і відпові-
дальності перед нащадками – поки не відновимо Українську державу. 
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Аби підготуватися до цього надзавдання, вважав В. Бірчак, українцям належить 
більше вчитися, більше читати, ретельніше обсервувати життя, здобувати фах, сприй-
мати об’єктивну критику, ставати конкурентоспроможними, позбутися фразерства і 
ненависті – цих двох темних, деструктивних сил, які мусимо замінити творчими дум-
кою і працею. Цими ідеями пройнята стаття «Фраза й ненависть» [8], опублікована в 
6-му числі «Української дійсності» за 1941 рік. Автор допису наголошує, що тільки 
великі мужі мали творчі ідеї та здатні були згуртувати довкола себе людей для їхньої 
реалізації. А конструктивна праця громади пришвидшила б відновлення української 
державності.

Аби рухатися в майбутнє, нація мусить знати свою історію. Цій тезі присвячена 
публікація В. Бірчака «Я не одинокий, є з ким в світі жить!» [9]. Автор скеровує 
читача до творчості Т. Шевченка (до поем «Великий льох», «Кавказ», «Гайдамаки»), 
який силою свого генія показав надзвичайно тісний зв’язок невирішених у минулому 
політичних питань із сучасними проблемами в Україні. Звертаючись до цілої україн-
ської нації, а найбільшою мірою до привладних осіб, В. Бірчак зазначає, що глибоке 
почуття відповідальності Кобзаря перед тінями героїв нашої історії випливає з великої 
моральності поета, яку варто наслідувати кожному національно свідомому українцеві, 
пам’ятаючи, що «духове життя вище від матеріального», що творити добро краще, ніж 
робити зло, що «служба для загального добра вища від особистих справ», і будь-які 
«політичні програми, не виведені із вічних засад моральности, не оперті на здобутках 
людського думання, на філософії, мусять зів’янути, як рослини без глибшого коріння».

У 20-му числі «Української дійсності» за 1941 рік В. Бірчак оприлюднив звернення 
«До Українського Громадянства в Протектораті і в Німеччині», яке починалося сло-
вами: «На наших очах пишеться велика книжка мучеництва українського народу. Що 
тільки були прогнані дикі орди комуністів з українських земель, як хвилева радість 
нас усіх була розбита вістками про тисячки українських жертв, які комуністи за собою 
полишили. Тисячки українців – закатованих в тюрмах у Львові, Самборі, Луцьку, Дубні, 
Кам’янці-Струмиловій, Буську, Станиславові, Чорткові, Крем’янці, Умані…» [10]. Далі 
автор звернення інформує про «загальне зубожіння, загальне виголодження, яке відби-
лося на здоровлі української нації, загальний брак одежі, брак середників найпершої 
потреби і загальне пригноблення». В. Бірчак спонукає українську еміграцію не зали-
шати сам на сам із бідою сплюндровану, зубожілу, обдерту, голодну Україну, а пожер-
твувати, як це робили німці та чехи для своїх співвітчизників, гроші, харчі, одяг, взуття: 
«Це ж йде річ про збереження життя наших земляків – частини української нації». 

Борці за незалежність України після поразки часто не могли знайти себе в мирному 
житті в еміграції, де опинилися, рятуючись у 1920 році від московської орди в Галичині, 
а в 1939 році – від угорських загарбників у Карпатській Україні. В. Бірчак всіма засо-
бами намагався відновити їхній бойовий дух, віру в перемогу над одвічними ворогами. 
Бездержавність України таврувала кожного емігранта. Держава покликана захищати 
своїх громадян, але де ж вона, омріяна Українська держава?! Над цим В. Бірчак роз-
мірковував у статті «Про пізнавання людей» [13]. Йому ж належала серія дописів про 
видатних діячів Карпатської України. Своїми публікаціями В. Бірчак виховував повагу 
і вдячність закарпатців до всіх працівників на українській ниві, незалежно від місця 
їхнього проживання. У роки Другої світової війни В. Бірчака по-особливому хвилювало 
питання майбутньої організації державницького життя в Україні. Він переймався під-
готовкою кваліфікованих кадрів, патріотичним вихованням молоді, наводив приклади 
безкорисливого служіння нації серед видатних діячів української науки, літератури чи 
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політики. Так, ювілянтові, який понад усе поставив свій національний обов’язок, при-
свячена публікація «Розмова з професором Дмитром Дорошенком (з нагоди 60-ліття)» 
[6], в якій В. Бірчак висловив захоплення «невичерпним джерелом енергії» вченого-па-
тріота, автора двотомового «Нарису історії України». Стаття побудована у формі дотеп-
ного діалогу ювіляра з В. Бірчаком. Усяку помпезність відразу відкинув сам Д. Доро-
шенко, сказавши, що «волів би мати сьогодні тільки 50 чи навіть тільки 40 літ». До того 
ж він вважав: «Коли про кого пишуть статті з нагоди його шістдесятиліття, то ці статті – 
перші некрологи» [6]. Тому відомий учений погодився розповісти про свій рід, а не про 
себе самого, щоб не вийшла «непотрібна хвальба», та все одно стаття містить цікаві 
факти з життя ювіляра. В. Бірчака з Д. Дорошенком єднала тісна співпраця в редакції 
«Української дійсності» – обидва були активними кореспондентами часопису. Крім того, 
Д. Дорошенко доручив саме В. Бірчакові коректу своєї «Історії України 1917 – 1923». 
Це теж було визнанням ерудованості і сумлінності В. Бірчака, який у 1930 році писав до 
Я. Гординського: «Я тепер трохи спрацювався, вів поспішну коректу «Історії України 
1917 – 1923» Д. Дорошенка, другий том. Але вже стою нині при індексі. Усіх 33 аркуші, 
обнімає ІІ том час Скоропадського. Через ту коректу й нічого собі не робив, а тут вже за 
плечима вакації» [4, 54 зв.].

В. Бірчак ніколи не шкодував добрих слів для своїх працьовитих сучасників. Допис 
публіциста під заголовком «75-ліття проф. О. Колесси» [14] приурочений до ювілею 
«поета-лірика, ученого, політика й громадянина-організатора українського життя» 
О. Колесси, який залишив після себе чималий список цінних розвідок про Т. Шевченка, 
І. Франка, Ю. Федьковича, Б. Залевського, а в 1907 році був обраний послом до австрій-
ського парламенту, де гідно «боронив права своїх виборців». Важливою заслугою 
ювілянта стала безпосередня причетність до відкриття у Відні Українського Вільного 
Університету, який згодом перенесли до Праги. Автор перелічив усі видатні заслуги 
перед українським народом «майстерного організатора… наукових ділянок» суспіль-
ного життя – О. Колесси.

Із 70-літтям В. Бірчак віншував у статті «Щоб таких хоч тисячка!» [15] уродженця 
села Доброгостова Самбірського повіту (нині Дрогобицький район Львівської області) 
в Галичині – професора І. Боберського. Ювіляр був вимогливим учителем німецької 
мови і «організатором українського тіловиховання» – готував «провідників вправ і 
учителів руханки», яких перед 1902 роком ще не було. І. Боберський, як і В. Бірчак, 
воював у лавах Січових стрільців. Потім емігрував у Югославію, багато працював і 
не вимагав нічого для себе. «Щоб таких організаторів… було у нас хоч тисячка!» – 
підсумовував автор статті. Подібні розповіді про сумлінних, невтомних у праці людей, 
справжніх патріотів, мали великий вплив на молоде покоління, наочно показували, які 
випробування здатні пройти українські діячі, чого від них можна навчитися, що варто 
наслідувати.

Як це буває в житті, так і в газеті «Українська дійсність», писані В. Бірчаком при-
вітаннями з нагоди ювілеїв чергувалися з посмертними згадками. Публіцист схилявся 
перед світлою пам’яттю шанованих людей. Про силу духу, інтелект мужів-патріотів 
писав у статтях «Пам’яті Б. Лепкого» [12], «М. Драгоманов в правдивому освітленні» 
[11], «Василь Пачовський» [2]. У цих публікаціях автор закликав пам’ятати неоцінен-
ний вклад у розвиток української нації, її науки і культури тих діячів, що вже відійшли 
у вічність. У 9-му числі «Української дійсності» за 1940 рік публіцист вмістив «Спо-
мини про І. Франка (В 25-літню річницю смерти)» [7], а в 10-му числі за той же ж рік 
опублікував цікаву розвідку під назвою «Еволюція постаті борця у творах І. Франка» 
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[3], присвячену надзвичайно важливій проблемі для бездержавної нації, яка бореться 
за власну свободу і незалежність – проблемі проводу і роздумам І. Франка про неї в 
поемах і повістях різних періодів творчості. 

На чужині В. Бірчак ще гостріше осягнув важливість оптимістичного світосприй-
няття, необхідність збереження сили духу, віри в невідворотність гідного життя укра-
їнців на звільненій від окупантів рідній землі. Пафосом незнищенності української 
нації пройняті всі його статті того періоду, коли кожен українець-патріот усвідомлю-
вав складність боротьби за звільнення Батьківщини від німецько-фашистських і росій-
сько-комуністичних окупантів. У тональності тодішніх газетних публікацій переважала 
ненависть до різношерстих ворогів нашої державності. Комуністична Росія пильно сте-
жила за кожним кроком В. Бірчака. Це докладно описав В. Іваньо у статті «Справа за 
номером 16» [16]. Особливо у роки Другої світової війни «енкаведисти» переслідували 
В. Бірчака, поки нарешті схопили в 1945 році, незважаючи на чехо-словацьке громадян-
ство, і знищили, засудивши за «націоналізм» на 20 років сталінських таборів і 5 років 
«поразки у правах»… У 1952 році від нелюдських тортур В. Бірчак помер.

Висновки. Публіцистика В. Бірчака досі не втратила актуальності, бо наснажена 
національною ідеєю, без якої неможливе будівництво незалежної Української дер-
жави. Національно-патріотичне виховання молоді було однією із найважливіших справ 
усього плідного життя В. Бірчака. Його публіцистика є свідченням активної громадян-
ської позиції, причетності до всіх культурних, наукових, суспільно-політичних проявів 
життя Закарпаття. Жоден публіцист краю не приділяв стільки уваги вихованню моло-
дого покоління, як це робив В. Бірчак. Письменник критикував тугодумство і заско-
рузлість, відмерлі традиції, розпікав бюрократів, бездарних фінансистів, протистояв 
наклепам москвофільських часописів. Публіциста непокоїло все, що компрометувало 
український лад і служило пропагандою ворожих ідей. В. Бірчак виховував шанобливе 
ставлення до української мови, грамотності, професіоналізму. Бездержавність вважав 
тавром на чолі кожного українця. В. Бірчак закликав дбати про українські школи, видав-
ництва, пам’ятати видатних діячів культури і науки, знати історію України та оптимі-
стично дивитися в майбутнє. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бірчак В. Боротьба за український університет у Львові: (Сецесія з Львівського універси-

тету: Уривок із споминів) / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1943. – Чч. 12–13.
2. Бірчак В. Василь Пачовський: [Посмертна згадка] / В. Бірчак // Українська дійсність. – 

1942. – Ч. 12.
3. Бірчак В. Еволюція постаті борця в творах І. Франка / В. Бірчак // Українська дійсність. – 

1941. – Ч. 10.
4. Бірчак В. Листи до Ярослава Гординського / В. Бірчак // ЦДІА у Львові. – Ф. 384. – Оп. 1 – 

Од. зб. 27. – 82 арк.
5. Бірчак В. На день 1-го листопада: (Слово на Академії Української Громади в Празі) / 

В. Бірчак // Українська дійсність. – 1940. – Ч. 1.
6. Бірчак В. Розмова з проф. Дмитром Дорошенком: (З нагоди 60-ліття) / В. Бірчак // Україн-

ська дійсність. – 1942. – Чч. 10–11.
7. Бірчак В. Спомини про І. Франка: В 25-літню річницю смерти / В. Бірчак // Українська 

дійсність. – 1941. – Ч. 9.
8. Бірчак В. Фраза й ненависть / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1941. – Ч. 6.
9. Бірчак В. «Я не одинокий, є з ким в світі жить!» / В. Бірчак // Українська дійсність. – 

1941. – Ч. 7.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Íîâàê Ñ. Íàöiîíàëüíà iäåÿ â ïóáëiöèñòèöi Âîëîäèìèðà Áið÷àêà...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 215

10. В. Б. До Українського Громадянства в Протектораті і в Німеччині / В. Бірчак // Українська 
дійсність. – 1941. – Ч. 20.

11. В. Б. Драгоманов в правдивому освітленні / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1942. – 
Ч. 32.

12. В. Б. Пам’яті Б. Лепкого / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1941. – Ч. 13.
13. В. Б. Про пізнавання людей / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1942. – Чч. 26–27.
14. В. Б. 75-ліття проф. О. Колесси / В. Бірчак // Українська дійсність. – 1942. – Ч. 20.
15. В. Б. Щоб таких хоч тисячка!: (З нагоди 70-ліття проф. Івана Боберського) / В. Бірчак // 

Українська дійсність. – 1943. – Ч. 25.
16. Іваньо В. Справа з номером 16: [Про В. Бірчака] / В. Іваньо // Карпатський край. – 1991. – 

26, 29 листопада; 3, 10 грудня.
17. Ревера Б. Відображення руху за український університет у Львові на сторінках галицької 

преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Б. Ревера // Збірник праць Науково-дослідного центру пері-
одики. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 58–74.

REFERENCES
1. Birchak V. Borotba za ukrainskyi universytet u Lvovi: (Setsesiia z Lvivskoho universytetu: 

Uryvok iz spomyniv) / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1943. – Chch. 12–13.
2. Birchak V. Vasyl Pachovskyi: [Posmertna zghadka] / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1942. – 

Ch. 12.
3. Birchak V. Evoliutsiia postati bortsia v tvorakh I.Franka / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 

1941. – Ch. 10.
4. Birchak V. Lysty do Yaroslava Hordynskoho / V. Birchak // TsDIA u Lvovi. – F. 384. – Op. 1 – 

Od. zb. 27. – 82 ark.
5. Birchak V. Na den 1-ho lystopada: (Slovo na Akademii Ukrainskoi Hromady v Prazi) / V. Birchak 

// Ukrainska diisnist. – 1940. – Ch. 1.
6. Birchak V. Rozmova z prof. Dmytrom Doroshenkom: (Z nahody 60-littia) / V. Birchak // 

Ukrainska diisnist. – 1942. – Chch. 10–11.
7. Birchak V. Spomyny pro I. Franka: V 25-litniu richnytsiu smerty / V. Birchak // Ukrainska 

diisnist. – 1941. – Ch. 9.
8. Birchak V. Fraza y nenavyst / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1941. – Ch. 6.
9. Birchak V. «Ia ne odynokyi, ye z kym v sviti zhyt!» / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1941. – 

Ch. 7.
10. V. B. Do Ukrainskoho Hromadianstva v Protektorati i v Nimechchyni / V. Birchak // Ukrainska 

diisnist. – 1941. – Ch. 20.
11. V. B. Drahomanov v pravdyvomu osvitlenni / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1942. – Ch. 32.
12. V. B. Pamiati B. Lepkoho / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1941. – Ch. 13.
13. V. B. Pro piznavannia liudei / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1942. – Chch. 26–27.
14. V. B. 75-littia prof. O. Kolessy / V. Birchak // Ukrainska diisnist. – 1942. – Ch. 20.
15. V. B. Shchob takykh khoch tysiachka!: (Z nahody 70-littia prof. Ivana Boberskoho) / V. Birchak 

// Ukrainska diisnist. – 1943. – Ch. 25.
16. Ivano V. Sprava z nomerom 16: [Pro V. Birchaka] / V. Ivano // Karpatskyi krai. – 1991. – 26, 29 

lystopada; 3, 10 hrudnia.
17. Revera B. Vidobrazhennia rukhu za ukrainskyi universytet u Lvovi na storinkakh halytskoi presy 

(kinets XIX – pochatok XX st.) / B. Revera // Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky. – 
Lviv, 2001. – Vyp. 9. – S. 58–74.

Статтю подано до редакції 28.09.2017 р.



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017216

УДК 821.111(94)- 316.7
Ілона РИБА,

асистент кафедри англійської філології 
Маріупольського державного університету 

(Україна. Маріуполь) ilonaryba92@gmail.com

ГЕТЕРООБРАЗ ДИКУНА В РОМАНІ Р. ФЛЕНАГАНА «БАЖАННЯ»

Дана стаття висвітлює авторське бачення образу дикуна у творчості австралійського 
письменника Річарда Фленагана на прикладі роману «Бажання». Зазначений гетерообраз подано 
у співставлені з автообразом «цивілізованої людини». Висвітлено визначні риси обох образів в 
романі, визначено вплив біографічних деталей на авторську візію. Змальовуючи образи «дикунів» 
тасманського племені у зівставленні з найвидатнішими представниками європейського конти-
ненту, автор наголошує на сутнісних відмінностях між двома суспільствами, що перебувають 
на різних щаблях свого розвитку, порушуючи філософське питання про те, який з них необхідно 
вважати дійсно цивілізованим.

Ключові слова: бінарна опозиція, національний стереотип, гетерообраз, автообраз, цивілі-
зація, дикість.
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THE HETERO-IMAGE OF A SAVAGE IN THE NOVEL «WANTING» 
BY R. FLANAGAN

The article expounds the author’s vision of the image of a savage in the creative works of an 
Australian writer Richard Flanagan on the basis of his novel «Wanting». The above mentioned image 
is studied as a part of a binary opposition to the image of a «civilized person». We have highlighted the 
distinguishing features of the both images in the novel and defi ned the infl uence of biographical details 
upon the author’s vision. Drawing the images of «savages» from a Tasmanian tribe in comparison to the 
fi nest representatives of the European continent, the author underlines the major differences between the 
two societies which are so different in their level of development and touches upon the philosophical issue 
of what we should see as truly civilized behavior.

Key words: binary opposition, national stereotype, heteroimage, autoimage, civilization, savagery.
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ГЕТЕРООБРАЗ ДИКАРЯ В РОМАНЕ Р. ФЛЭНАГАНА «ЖЕЛАНИЕ»

Данная статья освещает авторское видение образа дикаря в творчестве австралийского 
писателя Ричарда Флэнагана на примере романа «Желание». Указанный гетерообраз исследован 
в оппозиции к образу «цивилизованного человека». Освещены определяющие черты обоих обра-
зов в романе, определено влияние биографических деталей на авторское видение. Рисуя образы 
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«дикарей» тасманского племени в сопоставлении с выдающимися представителями европейского 
континента, автор отмечает сущностные различия между двумя обществами, находящимися 
на разных ступенях своего развития, затрагивая философский вопрос о том, какое из них необхо-
димо считать действительно цивилизованным.

Ключевые слова: бинарная оппозиция, национальный стереотип, гетерообраз, автообраз, 
цивилизация, дикость.

Лит. 8.

Постановка проблеми. У статті досліджується авторське бачення гетерообраза 
дикуна у творчості австралійського письменника Річарда Фленагана на прикладі роману 
«Бажання». Фленаган, який є нащадком британських каторжан, котрих вивозили до ост-
рова Тасманія під час колонізації, у своїх романах досліджує вплив європейських при-
бульців на культуру корінних племен. Увага до цієї теми в якості предмета дослідження 
зумовлено тим, що в епоху глобалізації питання національної ідентичності знаходяться 
в центрі уваги дослідників всіх сфер гуманітарного знання, в тому числі і літературоз-
навців. У цей час особливо актуальною стає тема колонізації та проблема збереження 
унікальних, зникаючих культур, яка і цікавить Річарда Фленагана.

Аналіз досліджень. Дослідження національного образу невідривно пов’язане з імаго-
логічними студіями, серед найвидатніших представників яких слід зазначити українських 
вчених В. Будного та М. Ільницького, а також таких зарубіжних дослідників, як А. Діма, 
Х. Дісерінк, Д. Дюрішин, Дж. Лірсен. Теоретико-методологічною основою даної роботи 
послужили також дослідження в області культурних архетипів Ю. С. Степанова, а саме 
його трактування бінарної опозиції «свій-чужий». 

Мета дослідження – за допомогою імагологічного аналізу зівставити гетерообраз 
дикуна та автообраз європейця з метою виявлення сутнісних рис обох образів.

Виклад основного матеріалу. У своєму романі «Бажання» Річард Фленаган звер-
тається до історії своєї батьківщини, австралійської Тасманії, описуючи процес завою-
вання її східної частині, землі Ван-Дімен, європейцями і їх вплив на життя і культуру 
аборигенів.

Вихідним для даного дослідження є концепт «свої – чужі», що визначається 
Ю. С. Степановим як «противопоставление, которое, в разных видах, пронизывает всю 
культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, 
народного, национального мироощущения» [5, 472]. 

Розмежування «свого – чужого» існувало споконвіку не тільки як просторово-тери-
торіальна межа, але і як різниця в системі вірувань і культур [4, 6]. 

Образ «іншого», часто вельми далекий від реальності, має не менше історико-куль-
турне значення, ніж сама дійсність. Їм багато в чому керуються у своїй практичній 
діяльності люди, від яких залежить хід історії. Образи «іншого» в літературі органі-
зовують схеми сприйняття іншого життєвого досвіду і ставлення до них. Створювані 
творчою уявою автора, що спирається на сформовану культурну традицію, вони почи-
нають відігравати активну роль у формуванні ментanьності сучасників і навіть наступ-
них поколінь [7, 199–200]. 

Протиставлення звуженого, поверхового портрета чужинця ідеалізованому автоо-
бразу характерне для всіх націй у процесі самоусвідомлення, переживання драматич-
них історичних колізій чи консолідації для вирішення політичних проблем[1, 371].

Маргерита Швидерська, спираючись на роботи Ж.-М. Мура, виділяє два взаїмодо-
повнюючі типи репрезентації іноземця в літературному творі. Ці образи вона позначає 
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як alter та alius. Alter – один з взаємодоповнюючих образів «чужих», він (або вона) пре-
зентує ідеологію певної соціальної групи, нації чи культури. Alius – це також чужинець 
чи іноземець, але він (або вона) знаходиться поза рамками певної соціальної групи, 
нації чи культури, тобто є маргіналом. Персонажі, що належать до категорії alter ство-
рюються автором, як позитивні чи негативні етнічні (національні) стереотипи, у той час 
як персонажі типу alius виконують, в першу чергу, символічну чи містичну функцію в 
художньому творі. Вони представляють собою руйнівнику силу, яка ставить під сум-
нів ідеологію певної етнічної групи чи нації. Як зазначає дослідниця, обидва ці типи 
«чужого» слід інтерпретувати не лише в рамках художнього твору, але у ширшому, 
загальнокультурному контексті [8]. 

Згідно з класифікацією Швидерської «дикарі» у романі Фленагана є саме alius, адже 
для англійців вони постають в образі руйнівной сили, що не піддається ніяким впливам 
цивілізації і не хоче відмовитись від своїх «диких» звичок.

Звернемося до визначення «дикості». У більшості соціологічних праць дикість роз-
глядається, як один зі ступенів розвитку людського суспільства, за яким слідують вар-
варство та цивілізація. 

Всі народи проходять історичний шлях від дикості до варварства, бо дикість і вар-
варство – це архаїчні основи будь-якого сучасного цивілізованого народу. Тому дикість 
і варварство є історично необхідні способи людського зародження та існування, в яких 
більш важливу роль відіграє природний початок, і без яких сучасна цивілізація повисає 
в уяві як порожня абстракція [3]. 

За визначенням М. Г. Курбанова, дикість метафорично уособлює загальнолюдське 
дитинство. У стані дикості елементи культури у період її виникнення є жорстко детер-
мінованими, стихійними, примітивними. Дикість проявляється, як правило, у вигляді 
панування натури над культурою [3].

Монтеск’є (1689 – 1755) припускав, що трьома головними стадіями соціального 
розвитку були полювання або дикість; скотарство або варварство; цивілізація. Концеп-
ція отримала поширення в 19-м столітті через відмінності, проведеного в еволюцій-
ної теорії між простими / примітивними і складними / сучасними товариствами. Тим 
самим передбачалося, що «дикість» супроводжувалася жахливої відсталістю, вкрай 
протилежної цивілізованим манерам, моралі, інтелекту і смаку привілейованих класів 
Європи. Крім зневажливого відтінку, термін страждав неточністю. Прості суспільства 
зовсім не були «дикунами» в тому сенсі, в якому це розуміли європейці, але саме це 
визначення використовувалося у політичних цілях в Епоху колонізації [2].

У своєму романі Фленаган ставить перед читачем питання: що є дикістю з мораль-
ної точки зору? Чи можна вважати дикою людину лише з тієї причини, що вона не нале-
жить за походженням до однієї з європейських національностей? Чи можна мати пере-
ваги над іншими у силу свого походження? Та найголовніше – чи залишились дикуни 
серед цивілізованих народів?

Фленаган багато уваги приділяє опису способу життя туземних племен. Цих людей 
відрізняє темний колір шкіри та одяг, який, у більшості випадків складається зі шкір 
кенгуру або інших місцевих тварин, а у жінок доповняється намистами: «оно состоит 
из сотен крошечных ярко-зеленых ракушек, нанизанных на длинную нить из жил 
поссума» [6, 62].

Їх раціон (який, якщо поміркувати, нічим кардинально не відрізняється від їжі євро-
пейців) складали місцеві ягоди, рослини, молюски та дичина. Вдень вони звикли полю-
вати та ловити рибу, а вночі – розпалювати костри та танцювати під відкритим небом. 
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Національний танець – корроборі – який наслідує рухам різних тварин, теж нео-
дноразово згадується автором. Саме він, на думку колонізаторів, є одним з проявів 
«дикості», адже він кардинально відрізняється від звичних для них вальса, кадрилі, 
котильона. Рухи туземців здаються їм занадто відвертими, більш того, непристойними, 
їм навіть не спадає на думку, що їх танці також можуть здатися австралійцям смішними 
або незграбними.

Для вандіменців танець – це вираження їх свободи та єднання з природою, може 
саме тому рухи Маттіни, однієї з головних героїнь роману, здаються колонізаторам 
такими магічними та прекрасними. Піддаються впливу цього танцю і «цивілізовані» 
люди. Так, Джордж Робінсон, відправлений у Ван-Дімен «нести цивілізацію», якого 
туземці назвали «Хранителем», під час однієї зі спроб наладити контакт з місцевими 
жителями, приєднуються до їхніх нічних танців, вимазує лице вугіллям та навіть знімає 
з себе одяг і, несподівано для самого себе, відчуває найкраще почуття у світі:

«В эту ночь вселенная наполнила его до остатка, и он был открыт всему миру, и 
людям, и самому себе. Ничего подобного он не испытывал прежде, зависнув над зем-
лей, между звездами и горами, между лесами и огнем. Кружилась голова – какой стран-
ный и одновременно пьянящий танец! В нем не было никакого особого смысла. Все это 
находилось за пределами понимания. Но зато пусть на мгновение, единственный раз в 
своей жизни Робинсон почувствовал, что отпущен на свободу, за пределы собственного 
«я»« [6, 27].

Інші звичаї, як, наприклад, спалення покійних та звичай наносити собі тілесні ушко-
дження, сумуючи за ними, теж розцінюються як дикі та жорстокі. Але чи не дикістю є 
просьба леді Джейн мати вдома череп покійного короля Таутерера, щоб показувати його 
гостям та друзям?

Релігійною системою корінних жителів Тасманії є анімізм. Вони вірять, що світ 
навколо населених різноманітними духами природи, померлі також залишаються зі сво-
їми нащадками у вигляді духів. Важливу роль у релігійних уявленнях туземців відіграє 
роура – диявол, якого символізує собою чорний лебідь. У романі роура є передвісником 
біди, з’являючись у поворотні для героїв моменти: вперше чорний лебідь опускається 
на кришу домівки, в якій помирає король племені Таутерер, що символізує загибель ста-
рого способу життя на острові. Вдруге ту ж саму птицю подають до столу губернатору 
серу Джону та його жінці леді Джейн, яка вирішує вдочерити туземну дівчинку. Втретє 
сер Джон одягає костюм чорного лебедя до маскараду, після якого він силою відніме 
честь у тієї ж дівчинки.

Будь-яка релігія, що відрізняється від християнства, вважається завойовниками за 
варварську, отже перше, чому вони починають навчати туземців після захоплення їх 
територій – катехізис та біблейські притчі. Не зважаючи на те, що змінити вікові уяв-
лення та світосприйняття людей силою майже неможливо. Тому туземці швидко вивча-
ють правильні відповіді катехізису та вміло декларують їх перед білими поселенцями, 
але вночі продовжують розмовляти про духів та танцювати навколо вогнища.

Зустрічаємо й описи місцевості, у якій живуть племена, яка постає то ворожою, то 
незбагненно привабливою для прибулих європейців: «это белое песчаное побережье, 
усыпанное бурыми валунами, эти мясистые гигантские кельпы, торчавшие из воды, 
этот неприветливый и непроходимый лес, тянувшийся вдали бесконечной стеной» [6, 
36];

«– У него было целое царство, состоявшее из высоких гор и бурных рек, – говорил 
Хранитель, пока слуги уносили второе блюдо – жареные кусочки валлаби. – Сильван-



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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017220

ские леса, божественной красоты песчаное побережье на западе Земли Ван-Димена – 
все это тоже было его» [6, 121].

Також зазначається, як виглядали самі поселення:
«Деревня состояла из нескольких соломенных куполообразных хижин – именно 

такие жилища строили аборигены в западной части острова. Каждая из хижин могла бы 
вместить до двадцати человек, но племя Таутерера состояло всего из тридцати» [6, 82].

Звісно ж, жити у таких оселях, спати майже що на підлозі, без покривал, без при-
стойного одягу, – це варварство. Тому англійці вирішують наділити цих нещасних усіма 
благами цивілізації: столами, стільцями та ліжками з ковдрами, «нормальним» посу-
дом, житлом, подібним до того, що строять в Англії, одягом, у якому не соромно з’яви-
тися перед людьми. Як легко здогадатися, усі ці предмети спочатку приносять туземцям 
лише незручності, але згодом вони все ж таки навчаються ними користуватись. Най-
більшою проблемою стає одяг, адже все, що сковує рух, є для аборигена обмеженням 
його свободи. Вони звикають і до нього, але немалою ціною.

Англійці, що приїжджають на землю Ван-Дімен, повністю змінюють життя корін-
них племен. Вони вивозять їх з рідних місць до своїх, тільки що відстроєних поселень, 
одним рухом перекреслюють увесь їх життєвий устрій, змінюють їх богів, руйнують їх 
традиції та спогади. Все це називається цивілізацією, але чи не занадто велика за неї 
ціна? До того ж, прикриваючись красивими лозунгами, більшість колонізаторів пере-
слідують свої особисті цілі: для когось це жага до збагачень, для інших – спроба втекти 
від проблем та незгод на Вітчизні, для леді Джейн – це можливість реалізувати свої 
амбіції, і майже ніхто з них насправді не думає про людей, чиї життя вони так легко 
зламали. Не зайвим буде й згадати про те, що Ван-Дімен був потрібен, перш за все, як 
місце, куди б можна було відправити на корисні роботи каторжан та інших маргіналів, 
небажаних для англійського суспільства.

Під впливом «цивілізації» туземці, які вже позбавлені свого минулого та не можуть 
уявити майбутнє, що їх очікує, становляться пасивними, замкненими, починають 
пиячити, багато хто з них у відповідь на нав’язування чужої релігії навіть вирішують 
поклонятися дияволу, але більшість просто гине від невідомих хвороб, а може й від 
розбитого серця.

Хранитель мабуть єдиний зі всіх героїв роману визнає поразку своїх амбіцій і сумує 
за втраченим світом, яких був зруйнований колонізаторами: «Когда дело было доведено 
до конца, он даже и не понял, что произошло. Закончился один мир, зародился другой, 
и больше не было того старого мира, по которому он бродил очарованный. Вместо этого 
он застрял в поселении Вайбалена, где его ждала череда новых ужасов, которым не 
было конца» [6, 120].

Він згадує загиблого короля племені, порівнюючи його з легендарними прави-
телями та завойовниками Середньовіччя, і доходячи висновку, що, мабуть, у цьому 
«дикуні» було аж ніяк не менше величності та хоробрості.

Навіть сам острів відторгає завойовників, їх будівлі та речі швидко розрушу-
ються, виходять із ладу, у той час як культура племен існувала тут віками: «У острова 
вообще была странная особенность – здесь все становилось зыбким еще до того, как 
стать реальностью или не стать ею вообще. Было оно или не было? Также и этот дом – 
будучи построенный всего тридцать лет назад, он уже стал олицетворением увядающей 
роскоши» [6, 148].

Занепад культури туземців Фленаган показує на прикладі дочки Таутерера, Матінни. 
Народжена вже після прибуття колонізаторів, дівчинка росте одразу у двох культурах, 
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які вигадливо змішуються у її свідомості. Однак, коли леді Джейн переймається мате-
ринською любов’ю до цієї маленької дикунки, та вирішує її вдочерити, це стає поворот-
ним моментом життя дівчинки.

Спочатку Матінна з радістю сприймає нове оточення, так, наприклад, дім губерна-
тора здається їй справжнім палацом: 

«Оказавшись тут после долгого и утомительного плавания, она смотрела на дом и 
не замечала ни сырости внутри, ни потрескавшейся и наспех замазанной штукатурки, 
ни отслаивающихся в комнатах обоев, ни перекошенных, как будто подмигивающих 
ей окон. Для нее это был дворец – ровно такой, как описывал его Хранитель» [6, 137].

Матінна – кмітлива та допитлива дівчинка. Вона тягнеться до знань, задає сотні 
питань про все на світі, писання здається їй магічним ритуалом, який вона мріє освоїти. 
Але замість того, щоб розвивати її природні здібності та інтереси, леді Джейн вирі-
шує за провіреною системою засадити її за підручники латини, катехізис та вишивання. 
Вона майже не спілкується з дівчинкою, перекладаючи процес навчання на вчителів, та 
старається нічим не виражати свою ставлення до неї, вважаючи, що надмірна чуйність 
та потурання лише зіпсують Матінну. Тож не дивно, що така система виховання не 
приносить ніяких плодів.

До того ж, еротичні схильності сера Джона навряд чи можна вважати за «цивілізо-
ваний» вплив. А коли губернатора та його жінку відправляють назад до Лондону, він 
наполягає залишити дівчинку на острові, мотивуючи це тим, що вона не зможе при-
стосуватись до північного клімату, насправді ж побоюючись, що злочин, який він скоїв 
проти Матінни, може згодом стати відомим.

Тубілку відправляють у інтернат для сиріт, в якому разом знаходяться діти туземців 
та каторжан, в якому дітлахи страждають від холоду та нестачі їжі, де їх б’ють за най-
меншу провину, а в разі хвороби навіть не виписують ліки. Директор цього інтернату 
висловлює неприкриту ненависть до туземців:

«– Это всего лишь животные инстинкты, – пояснил директор. – Инстинкты, отто-
ченные многими поколениями. Ну не станем же мы повторять глупые ошибки Руссо и 
ставить знак равенства между цивилизованностью и животным коварством. Ни в коем 
случае. Вы спросите почему? Если гладить таких детей по головке, они могут долго 
притворяться. Но здесь мы неоднократно убеждались, на какой чудовищный обман они 
способны. Поскольку в них не заложена способность к саморазвитию, очень быстро 
начинается регресс» [6, 250].

І знову автор питає читача: чи не дикість так відноситись до людини?
Саме в цьому місті Матінна стає справжньою дикункою – розлюченою, жорстокою, 

вона майже не розмовляє з іншими дітьми, відмовляється від їжі, харчуючись лише 
комахами, яких ловить сама. Тож, коли леді Джейн все ж вирішує забрати дівчинку та 
приїжджає за нею, ця дика, брудна та худорлява істота вже зовсім не похожа на її кохану 
Матінну. Тому дівчинка залишається там на декілька довгих років.

Коли п’ятнадцятирічну Матінну вертають до її рідного поселення, вона вже не може 
пристосуватись до життя з одноплемінниками. Звикнувши до життя у домі губернатора, 
вона зверхньо ставиться до інших туземців, жадаючи іншої долі, але білі поселенці 
не приймають її до себе через її походження. Вона опускається вже нижче та нижче у 
суспільстві, доки не вмирає від руки п’яного одноплемінника. Прихід цивілізації стає 
справжньою трагедією для цієї дівчинки.

На фоні того, що коїться на острові, життя у Лондоні насправді здається цивілізо-
ваним та пристойним. Автор обирає найкращих людей нації для свого оповідання – 
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наряду з сером Джоном, який у свій час загинув у експедиції до північного полюсу і 
став справжнім національним героєм, леді Джейн, яку поважають навіть у Букінгем-
ському палаці, Фленаган зображує також Чарльза Діккенса, одного з найвидатніших 
письменників та культурних діячів Вікторіанської епохи.

Діккенс, який несподівано захопився ідеєю перетворити на п’єсу історію про експе-
дицію сера Джона, призваний являти собою ідеал духовності та високої моральності:

«Мы покажем, как умеют погибать англичане – сохраняя благородство, а не прев-
ращаясь в варваров. Мы покажем, как в любой ситуации наши самые лучшие качества 
берут верх над низменными инстинктами» [6, 15].

Саме Діккенс висловлює визначення «дикості», з яким погоджуються всі інші 
англійці в романі:

«Мы все страдаем от непомерных аппетитов и желаний. Но только варвар пойдет на 
все, лишь бы удовлетворить их» [6, 16].

Але навіть цей видатний чоловік не може стримати всіх своїх бажань. Він, який так 
звеличував сімейне життя та вірність поміж подружжям, у зрілому віці покине жінку 
та вісім дітей заради молодої актриси, у яку, чи не вперше в житті, закохається усім 
серцем.

Сер Джон говорив, що це земля Ван-Дімена, дика земля, змушує людей проявляти 
свої найпотаємніші, найнижчі та найтемніші інстинкти. Але, як зазначає Річард Флена-
ган, навіть не ступаючи на дикі землі можна бути дикуном. Дикість є в кожному з нас, 
і цивілізація лише у певній мірі стримує її, а кожен може піддатися спокусі, випустити 
на волю свої тайні бажання.

Висновки. За допомогою імагологічного аналізу виявлено сутнісні риси образу 
дикуна, до яких відносяться певний спосіб життя, поведінка, культурні цінності, зов-
нішній вигляд та інші. Особливість авторської візії полягає в тому, що він розглядає 
дикість не як нижчу (у порівнянні з цивілізацією) ступінь розвитку, а як філософську 
категорію, яка не має відношення до національних чи історичних особливостей. Флена-
ган стверджує, що дикість у певній мірі притаманна кожному з нас, у якому б суспіль-
стві ми не знаходились, і здатність стримувати її цілком залежить від моральних яко-
стей людини.
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ТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У ПОВІСТІ ГАЛИНИ ЖУРБИ «РЕВОЛЮЦІЯ ІДЕ»

У статті здійснена спроба проаналізувати проблеми пробудження національної свідомості 
та утвердження національної ідентичності серед волинського селянства в 20–30 роки ХХ сто-
ліття. Через призму специфіки побудови художнього світу повісті Галини Журби «Революція іде» 
простежено резонансність виявів особистісно-психологічної домінанти письменниці та сти-
льової домінанти її прози. Водночас, наводяться приклади мовно-стильового забарвлення бага-
тоголосся її персонажного світу, і майстерно віднайдених ключових образів-метафор. Проде-
монстровано поліфонічність та стереофонічність мозаїчної картини світу, створеної Галиною 
Журбою, що включає як координатну пряму глухе волинське село Незабитівку, де пульсує відлуння 
київських та всеукраїнських подій. 

Ключові слова: національна ідентичність, стиль, стильова домінанта, особистісно-психо-
логічна домінанта. 
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THE TOPIC OF NATIONAL IDENTITY IN THE SHORT NOVEL 
«THE REVOLUTION IS COMING» BY HALYNA ZHURBA

The rise of national consciousness and establishment of national identity among Volhynian peasantry 
in the 1920-1930s are analyzed in the article. The manifestations of the author’s individual and 
psychological dominant ideas and stylistic dominants of her prose are studied in terms of specifi c nature 
of the artistic world in the short novel «The Revolution Is Coming» by Halyna Zhurba. The examples of 
linguistic and stylistic colouring of the characters’ world polyphony and of the skillfully defi ned image 
metaphors are provided. The authors demonstrate the polyphony and stereophonism of the mosaic world 
view in the remote Volhynian village of Nezabytivka, created by Halyna Zhurba and refl ecting the echo of 
the Kyivan and Ukrainian nationwide events. 
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ТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ПОВЕСТИ ГАЛИНЫ ЖУРБЫ «РЕВОЛЮЦИЯ ИДЕТ»

Статья пытается анализировать проблемы пробуждения национального сознания и утвер-
ждения национального самосознания среди крестьянства Волыни в 20–30 годы XX века. Через 
призму специфики формирования художественного мира повести Галины Журбы «Революция 
идет» прослежено резонансность проявления личностно-психологической доминанты писатель-
ницы и стилевой доминанты ее прозы. В то же время, наводятся примеры окраски языкового 
стиля многоголосия мира ее персонажей, и искусно найденных ключевых образов-метафор. Про-
демонстрировано полифоничность и стереофоничность мозаичной картины мира, созданной 
Галиной Журбoй, которая включает как координатную прямую глухую волынскую деревню Неза-
бытивку, где пульсирует эхо украинских и киевских событий. 

Ключевые слова: национальная идентичность, стиль, стилевая доминанта, личностно-пси-
хологическая доминанта. 

Лит. 11.

Постановка проблеми. Проблема художнього мислення письменника – одна з цен-
тральних у літературознавстві, адже вона є головним системотворчим і стилетворчим 
чинником. Ще в запропонованій свого часу В. Виноградовим концепції «образу автора», 
яка знайшла органічне продовження і в праці французького дослідника Е. Геннекена, 
реалізувалась ідея про те, що особистість автора обов’язково знаходить своє відобра-
ження у його творах. Наукові ідеї В. Виноградова, пов’язані з проблемою образу автора, 
знайшли розвиток у працях багатьох літературознавців другої половини ХХ століття 
й оформились у концепцію «художнього мислення автора» (О. Семенець, Г. Клочек). 
Літературознавець Г. Клочек вибрав систему категорій аналізу «художнього мислення», 
серед яких і «спрямованість художнього мислення». Дослідник підкреслює: «Спря-
мованість художнього мислення прямо співвідноситься зі спрямованістю особистості 
письменника» [6, 69]. Спрямованість особистості, що, у свою чергу, пов’язана з таким 
рядом важливих психологічних понять, як інтерес, потреба, мотивація, домінанта, ідея, 
виконує роль головного системотворчого чинника. Таким чином, художньо-образна 
система літературного твору також є реалізацією мотивів творчої діяльності автора: 
«Виражальна система письменника – це матриця, у якій відображено всі домінанти і 
моменти письменницької спрямованості, його цільові настанови» [6, 72].

Аналіз досліджень. Тема цього дослідження вмотивована необхідністю прочитання 
творчої спадщини Галини Журби, яскравої і несправедливо забутої письменниці, проза 
якої й досі залишається явищем мало вивченим. Літературознавчі дослідження цієї прози 
не чисельні: розділ з монографії С. Андрусів [2, 8–14], статті Ф. Погребенника та В. Шев-
чука. У дослідженні С. Андрусів заявлені й реалізовані підходи до вивчення принципів 
художньої реалізації національної ідентичності, однак основна увага сконцентрована 
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переважно на першій повісті – «Зорі світ заповідають». Найновішим дослідженням твор-
чості Галини Журби на даний час є розділ монографії Н. Мафтин «Західноукраїнська та 
еміграційна проза 20–30-х років ХХ століття: парадигма реконкісти» [10, 277–302]. 

Мета нашого дослідження – прослідкувати специфіку художньої реалізації про-
блеми утвердження національної свідомості серед волинського селянства 20–30 років 
у повісті Галини Журби «Революція іде» та вияскравити чільні риси художнього мис-
лення письменниці.

Виклад основного матеріалу. Хоча Галина Журба не прагнула долучитися до будь-
яких літературних угрупувань, проте твори цієї авторки «цілком відповідали загальній 
меті західноукраїнського письменства, меті, що об’єднувала митців різних ідейних ске-
рувань: утверджувати духовний образ України, національний Космос, сакральні укра-
їнські міфологеми, а відтак зводити міцні підмурівки «держави слова» держави духу» 
[10, 278]. Саме мотиваційною настановою утверджувати українську національну іден-
тичність зумовлений вибір письменницею і наративної стратегії, і епічного розлогого 
мислення, й усієї композиційної та образної системи її повістевої дилогії.

Уже на першій сторінці повісті письменниця змальовує традиційне українське село, 
але робить це своєрідно, використовуючи персоніфікацію: «Село спочиває. Кожухом 
білим накрилося, приплющило вії, покурює люльку. […] Село покурює люльку, дрімає. 
Ніщо його не штовхне з дрімоти. […] Село байдуже здвигнуло плечима, розплющило 
ліниво око. […] Село розплющилося, стрепенулося, насторожило вуха. Ніздрі ловлять 
дух з простору» [4, 5–6]. Таке «активне використання метафори, зокрема її різновиду – 
персоніфікації» Н. Мафтин вважає однією з особливостей авторського стилю Галини 
Журби. Адже творячи символічний образ волинського села, що прокидається з зимо-
вого сну, письменниця «проектує» образну заданість паралельного символічного ряду: 
національна революція, покликана розбудити свідомість українського селянства, зніве-
льовану в імперській системі буття, асоціюється з весною.

Персонажний світ повісті деталізується дещо пізніше – на перших же сторінках твору 
письменниця змальовує схвильовану юрбу. Галина Журба глибоко передає емоційний 
та психологічний стан натовпу, його розгубленість, напругу, прагнення та сподівання – 
«Щось тремтить у повітрі, мов електрика» [4, 17]. У поліфонії голосів з юрби виразно зву-
чать окремі репліки персонажів, що переростають у промови. Багатьох переповнювало 
бажання висловитись, серед них і Сопрон. Спочатку його не слухали, та коли прозвучали 
такі зрозумілі кожному селянину слова: «А як тепер кажуть, вийшла якась слобода, то най 
наділять землі» [4, 18]. Так прокидається свідомість народу, свідомість тих самих людей, 
які ще вчора мовчки терпіли будь-яку наругу та знущання. Одне – єдине слово – Укра-
їна – якимось дивним чином пробудило їх, стрепенуло, сповнило вірою в себе, викликало 
давнє бажання – висловити все, що накипіло на серці: «Важке, як оливо, слово, що висіло 
у всіх на думці й збиралося над площею, мов залізна крапля, – капнуло» [4, 19]. Вдало 
знайдений письменницею мікрообраз – слово, мов залізна крапля, сконденсовує в собі 
чільну проблему твору. Закладений в семантиці цього образу потенціал як енергія стилю 
й енергія архітектоніки твору вказує й на початок чогось важливого й грандіозного, що 
так довго було незворушним, і яке тепер спинити буде неможливо: початок самоусвідом-
лення. Недаремно «земля» й «Україна» лунає чітко над багатоголоссям юрби.

Галина Журба змальовує персонажів, які по-різному сприйняли історичні зміни в 
країні та в селі, по-своєму переживають їх відповідно до власних поглядів та пере-
конань. Вирізняється епізодично згаданий персонаж – Ігор Славутич. Прізвище, яким 
наділила його авторка, вказує на її власну симпатію до нього. Гемінь одразу вгледів 
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у ньому однодумця, хоча й дивувався, бо вперше бачив «українця студента»: «Була в 
ньому дивна простота, сполучена з панською вибагливістю. Говорив весь час виключно 
по-українськи, зі спокійною гідністю, і якось непомітно присилував усіх майже перейти 
на цю мову» [4, 76]. Молодий телеграфіст, дивлячись на цього юнака, зрозумів, що 
перед ним яскравий представник раси, «яку не встигли з’їсти москалі ні поляки і яка ще 
залишилася нам» [4, 77]. Такі риси свідчать про глибоке козацьке коріння, адже саме в 
«українському козацтві знаходять віртуозний вираз і національна вдача, і буяння вільної 
індивідуальності» [7, 82]. Молода людина без комплексу раба, сповнена власної гідно-
сті, – такими хотіла бачити письменниця справжніх українців. 

Зміни відбуваються й у світогляді родини Паліїв: Григорій збирається до Києва на 
Всеукраїнський Національний Конгрес – його делегували однополчани, а його донька 
Дарка знає, що батько поїхав «Україну вибирати». Дитина також сповнена світлих 
мрій – хоче ходити до школи та навчатись рідною мовою. 

Персонажний світ повісті – поляризований: адже не всім до вподоби зміни, прине-
сені весною й революцією. На фоні свідомого національного піднесення письменниця 
показує й таких перешиванців, як Праскева Миколаєвна Рудікова і Муся Мамалиженко, 
яка нізащо не визнає себе українкою. Були й такі, кого слово «Україна» дратувало і обу-
рювало: «Я пятьдесять сім годов прожив на світі й не чув про Україну» [4, 81]. Особливо 
загострювались суперечки, коли мова заходила про «оддєлєніє» від Росії. Суддя Куляпкін, 
агітуючи за «вселюдські права», обурювався: «Вимагати автономії для цілого «юга Рас-
сії», це значить згубити Росію. Знищити загальне діло» [4, 84]. Інший персонаж, що ратує 
за «православний народ в аднаво Бога» [4, 88] – Митрофан Зєвакін. Та у відповідь чує 
лагідні та спокійні слова Палія: «Ну, поглянь, Митрофане, на себе і на мене, хіба-ж ми 
подібні? І виговор, і вдача, і хвігура навіть зовсім інша» [4, 87–88]. На рівні поведінкової 
моделі персонажів Галина Журба підкреслює усвідомлення ними, ще вчора затурканими 
темними селянами, тієї «інакшості», що вирізняє їх від чужинців зайд, а спокійна й врів-
новажена відповідь Григорія є прямим доказом того, що «Така суто чоловіча риса харак-
теру, як хоробрість, в українців має невойовничий, неагресивний кшталт (…), передовсім 
пов’язана з утвердженням власної гідності, надзвичайно важливого моменту української 
екзистенції» [1, 114]. Зєвакін же «стояв озлоблений, чужий. Уперше відчув свою чужість 
серед цих людей і вони так само» [4, 89]. Ще більшу лють викливають у Митрофана 
розмови про національну школу та армію: «Как? По-хахлацкі чтоб па школам учілі? Да 
ти-ль с ума сашол? Войско хахлацкоє чтоб било? Іш чєво захатєл! А гдєже па-твоєму 
твая-то земля?» [4, 91]. Слово «український» він ігнорує, а вживає лиш принизливе «хах-
лацкій» і ніяк не погоджується визнати Київ, Полтаву, Житомир та Одесу українськими 
містами. В образі Митрофана чітко проявляється риса, що на думку багатьох дослідників 
«закорінена в російській душі»: схильність до месіанства як «спроби «ощасливити» світ, 
привнести істину в життя», як потреби вселюдського «переобустройства», відмови від 
індивідуалізму заради планетного «всеєдинства» [3, 63]. Зєвакін прожив серед україн-
ських селян більше тридцяти років, і раптом, коли в їхній свідомості почало прокидатись 
почуття національної ідентичності, коли вони відчули себе народом, що має право на 
власну землю, мову, культуру і традиції, при чому жодним чином не ущемляє права пред-
ставників інших націй, які завжди жили поруч, його зневага, лють і ненависть до україн-
ців вибухає лайкою й погрозами: «Всьо хахлацкоє плємія пєрєрєжем. Понял? Пастой! Ми 
вам Україну дадім; мать тваю!..» [4, 91–92]. У різко поляризованому персонажному світі 
повісті авторка дає читачеві можливість розпізнати за характером не тільки представни-
ків різних соціальних кіл, а й певної етнічної ментальності.
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На стильовому вияві художнього мислення Галини Журби виразно позначилось 
тяжіння письменниці до філософського всеохоплюючого осмислення буття. Тому обра-
зи-персонажі повісті виписані майстерно, у всій багатогранності людського характеру, 
причому подані в динаміці розвитку: «Відомо, що духовне багатство особистості – у 
багатстві, передусім якісному, творчому, її реальних зв’язків із світом. Це закон будови 
багатогранного характеру» [11, 42]. 

Такими ж справжніми і надійним, як український чорнозем, постають Лозецький і 
Палій. Ці чоловіки уже зазнали внутрішніх змін, наповнились духом свободи та нама-
гаються зронити зерна національного духу в свідомість своїх земляків. Зміни, що від-
буваються з ними, подані в багатоплощинності людського характеру, адже «різнома-
нітні властивості характерів поєднуються в безмежній кількості комбінацій, химерно 
змінюються, домінують в одних і пригасають в інших ситуаціях, невпинно формуються 
внаслідок взаємодії особистості з навколишнім середовищем» [13, 33]. Така багато 
вимірність і динаміка образів-характерів є в художньому творі запорукою художності.

Прикметною рисою наративної організації повісті, що виявляє специфіку худож-
нього мислення Галини Журби, є поліфонія й стереофонічність – твір значною мірою 
побудований на антитетичності «мовних партій» представників двох таборів. По-різ-
ному відбуваються розмови в селянській хаті й у панському будинку. Якщо селяни з 
надією дивляться в завтрашній день – то панів день завтрашній лякає, вони сповнені 
ненависті до тих, хто вітає народження Української держави. 

Зображаючи графа, який вдає, що завжди дбав про селян, допомагав їм й надалі прагне 
зберегти ті «добросусідські стосунки», письменниця показує його справжнє ставлення до 
селян: «…такі, які були сотні років тому. Спокійна худоба. Такими все будуть» [7, 34]. 

Прикметно, що народження вільної особистості із вчорашнього раба Галина Журба 
пов’язує якраз із пробудженням національної свідомості. Безногий Петро з мили-
цею, що «нагадував Луку євангеліста з іконостасу», пригрозив товариству милицею й 
«прохрипів через зуби»: «До України зась всякому заволоцькому сміттю. Недуже так, 
панове!» [4, 104]. Панство отетеріло і «немов електричний струм замертвив усе. З роз-
ложеними картами в руках, поглядаючи остовпіло на себе, сиділи всі біля столу» [4, 
104]. І в тому, що акцент зроблено на враженні, виявляється спорідненість художнього 
мислення письменниці з імпресіонізмом, в основі якого використання вражень, що вті-
люють «естетичне ставлення письменника до зображуваної дійсності» [8, 82]. Адже 
стиль є «діалектичною єдністю композиційно-схематичного плану і того принципу, 
якому підкоряється композиційно-схематичний план» [9, 240].

Галина Журба вдало використовує в оформленні поліголосся й діалектизми. Навіть 
прочани, що повертаються з святих місць, висловлюють свою позицію щодо державності 
України – по дорозі обговорюють наболіле. Ця «діалектична єдність» на рівні персо-
нажного світу виявляється й на лексичному рівні у використанні місцевої говірки: «Буде 
Україна і без антономії. Мо’ ще лучча буде. Думає, велике цабе його антономія, чи там 
хведерація. Ще його ця антономія занудить» [4, 137]. Адже використання лек сичних осо-
бливостей місцевої говірки з художньою метою є одним із майстерних прийомів психо-
логізації характеру в прозі, бо «такі незвичайні граматичні й лексичні форми посилюють 
підтекстове значення слів, нерідко поглиблюють символічність оповіді» [8, 236]. 

Завдяки використанню у мові персонажів (чи в передачі плину думок) вдало знай-
дених порівнянь, що набувають символічного звучання, авторці вдається передати най-
тонші відтінки почуттів, пов’язані з утіленням сподівань на державність: коли з’явився 
універсал Центральної Ради, Гемень читав його текст «вимовляючи богомільно кожне 
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слово як-би прочитував текст євангелія» [4, 149]. Таке порівняння універсалу з єванге-
лієм, святим письмом, що передає ставлення до цього документа молодого телеграфіста, 
підсилює вагу та історичне значення універсалу як переломного моменту в житті не 
тільки одного села, а цілого народу. Цим порівнянням Галина Журба переносить увагу 
на внутрішній світ персонажу. Гемень мріє «вступити до війська, бути добрим вояком, 
гнати ворогів України і десь в радіснім захваті накласти головою» [4, 159]. Кожна думка 
героя психологічно вмотивована, тому «проекції його свідомості в минуле, сучасне й 
майбутнє створюють цілісний правдивий образ вну трішнього світу людини» [8, 258]. 

Яскрава мовна характеристика всього кількома штрихами підкреслює поляризацію 
персонажного світу на мітингу. Репліки чоловіка з «семітським обличчям», акушерки 
Полєтаєвої та «набундюченого» панича з двору: «Прічом здєсь національность?» [4, 179]; 
«Ето подлость Я пратєстую! Я… нє пазволю…» [4, 180]; «А кєди-то та Україна била? За 
цара Гороха, чи за круля Попеля?» [4, 181], сповнені нахабства, ненависті та презирства до 
всього українського, спрацьовують на створення колективного портрету сатирично-гроте-
скового забарвлення паразитуючих на праці українських селян примітивних, однак пихатих 
своїм «аристократичним походженням», прихильників «єдіной і нєдєлімой».

Психологічно-особистісна домінанта й домінанта художнього мислення письмен-
ниці резонансні. Саме художньою проекцією такої «авторської особистісної актив-
ності» є у повісті образ телеграфіста Геменя. Характер цього молодого чоловіка – «це 
відображена в світлі авторського ідеалу людина» [11, 43]. Гемень – молода людина, 
що, не тільки чудово орієнтується у вирі політичних подій, а й свідомо займає активну 
позицію, веде роз’яснювальну роботу серед неграмотних земляків і всім своїм єством 
вітає державність України. Схожий шлях – «процес національного самоусвідомлення» 
пройшла в Києві (1912 – 1913 рр.) і Галина Журба: вона чітко визначила своє майбутнє.

Наративна й композиційна стратегія художнього мислення Галини Журби визнача-
ється й широтою охоплення подій: авторка зосереджує увагу не тільки на житті україн-
ського села. Перипетії пов’язані з долею головного персонажа – Григорія Палія – дають 
змогу показати «час і простір» української національної революції багатовимірно.

Висновки. У створеній Галиною Журбою мозаїчній картині часопростору наці-
ональної революції, що включає як координатну пряму глухе волинське село Неза-
битівку, де пульсує відлуння київських та всеукраїнських подій, значну роль зіграла 
зорієнтованість письменниці на епічне зображення дійсності. При цьому картина світу, 
творена Галиною Журбою, є поліфонічною й стереофонічною: знахідкою авторки стала 
й наративна стратегія, і мовно-стильове забарвлення поліголосся її персонажного світу, 
і майстерно віднайдені ключові образи-метафори, що допомагають глибинно розкрити 
процес національного самоусвідомлення волинського селянства. Вважаємо, що повість 
Галини Журби «Революція іде» – це художній літопис великих випробувань народу, 
відродження його національного духу, утвердження національної ідентичності. Пись-
менниці вдалося дати цілісну картину цього процесу завдяки резонансності власної 
особистісно-психологічної домінанти та домінанти художнього мислення, що полягає 
якраз у етнопсихологічному закорінені художнього мислення письменниці. 
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ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ

Сучасна початкова освіта характеризується системними змінами у структурі та змісті. 
Переосмислення пріоритетів навчання, ролі учня як суб’єкта навчально-виховного процесу, а 
також суспільні зміни зумовлюють нетрадиційні підходи до вирішення багатьох суспільних про-
блем. У статті розкрито проблему готовності учителів початкової школи до впровадження осо-
бистісно- орієнтованого навчання на інтегрованих уроках. Інтегративна цілісність уроку потре-
бує наявності однакового рівня спільності взаємодіючих елементів спільної мети для всіх процесів 
взаємодії, спрямованої на досягнення кінцевого результату. Методика – це найбільш мобільна 
частина кожного уроку, тому що методи, прийоми і засоби навчання використовуються на уроці 
в різних співвідношеннях, послідовності і взаємозв’язку.

Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, інтегрований урок, учитель початкової 
школи

Літ. 10.

Viacheslav BORYSOV, 
PhD hab. (Pedagogical), Professor, Donbass Institute of Engineering and Management 

PWNZ «Academician Yuriy Bugay International Scientifi c and Technical
University» (Ukraine, Kramatorsk)

Svitlana BORYSOVA, 
PhD, Associate Professor, Donbass State Pedagogical University

(Ukraine, Kramatorsk)

READINESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INTRODUCING 
PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION AT INTEGRATED LESSONS

Modern primary education is characterized by systemic changes in structure and content. Re-thinking 
the priorities of learning, the role of the student as a subject of the educational process, as well as social 
changes, lead to non-traditional approaches to solving many social problems. The article deals with 
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К 
ВНЕДРЕНИЮ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ

Современная начальное образование характеризуется системными изменениями в структуре 
и содержании. Переосмысление ценностей обучения, роли ученика как субъекта учебно-воспита-
тельного процесса, а также общественные изменения обусловливают нетрадиционные подходы 
к решению многих общественных проблем. В статье раскрыто проблему готовности учителей 
начальной школы к внедрению личностно ориентированного обучения на интегрированных уро-
ках. Интегративная целостность урока требует наличия одинакового уровня общности взаи-
модействующих элементов общей цели для всех процессов взаимодействия, направленного на 
достижение конечного результата. Методика – это наиболее мобильная часть каждого урока, 
так как методы, приемы и средства обучения используются на уроке в различных соотношениях, 
последовательности и взаимосвязи.

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, интегрированный урок, учитель 
начальной школы.

Лит. 10.

Постановка проблеми. Традиційна система навчання виходила з позицій наявно-
сті навчальних предметів і ґрунтувалася на ієрархічній структурі: керівництво вчителя, 
підлеглість учня. Вона була одноманітна за змістом, переважно неваріативна, плану-
вання змісту завжди лише централізоване; базові плани ґрунтуються на єдиних для всієї 
країни стандартах. Переваги традиційного навчання (організаційна чіткість змісту, впо-
рядковане, логічно правильне подання навчального матеріалу) потопають у негативних 
проявах: шаблонна побудова навчального змісту, перевантаження наочними матеріа-
лами, обмеженість самостійності й відсутність індивідуального змісту тощо. Така тра-
диційна система відповідала своєму часові. Але настали інші часи. Відбулося рефор-
мування багатьох сфер життя. Розуміння значення освіти, необхідності реформування 
її системи, вихід на вищу якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському 
просторі – це охопило сьогодні всю Європу, увесь світ. Україна також не стоїть осто-
ронь у цьому питанні. 

Аналіз досліджень. Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного 
навчання розкриті в дослідженнях Л. С. Виготського, В. В. Давидова, В. П. Зінченка. 
Сутність інтеграції як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види роз-
криті в працях С. У. Гончаренка, М. С. Вашуленка, В. П. Тименка. Дидактичні можли-
вості інтеграційних занять багатокомплектного змісту початкової освіти досліджували 
такі вчені як Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Є. О. Лодатко, О. Я. Савченко, В. П. Тименко 
та інші.

Розробка і удосконалення змісту освіти – один із пріоритетних напрямів педагогіч-
них пошуків. Це обумовлює створення нових стандартів початкової школи, програм, 
підручників, пошук оптимальних методів і форм навчання.
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Мета статті висвітлити практичну складову готовності учителів початкової школи 
до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках.

Виклад основного матеріалу. Щоб поліпшити якість навчально-виховного про-
цесу недостатньо шукати відповідь на питання «Чого навчати?». Більш важливим 
є питання «Як навчати?». Сьогодні вчитель початкової школи «….має вільний вибір 
форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, 
прийомів і засобів реалізації змісту освіти» [3]. Сучасна школа, як і суспільство зага-
лом, переживає складний період реформування, коли здійснюється рішучий поворот 
до особистості школяра. Така школа повинна поважати власну гідність кожного учня, 
його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі умови для 
самовизначення, самореалізації та розвитку особистості учня.

Суть професійної педагогічної діяльності вчителя початкової школи сьогодні поля-
гає в закономірності перетворення практики з позиції «розумної роботи», яка змінює 
дійсність. В основі інтегрованого уроку лежить певним чином інтегрований зміст. Інте-
грація шкільного змісту може бути повною або частковою. Цікаво, що характерною 
рисою початкової школи більшості зарубіжних країн стало навчання за інтегрованими 
уроками. Інтегровані уроки – це уроки, які об’єднують блоки знань із річних навчаль-
них предметів, що за навчальним планом викладаються як окремі навколо однієї теми 
з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприймання, мислення, почуттів 
учня, що дає змогу пізнавати нове з різних сторін, досягати цілісності знань. Метою 
навчальних занять, побудованих на інтегрованому змісті, є створення передумов для 
різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування системного виник-
нення уяви, позитивно- емоційного ставлення до пізнання. Урок в сучасних умовах 
повинен носити творчий характер. Потрібно запозичувати все найкраще в досвіді вчи-
телів, самому шукати можливі, більш ефективні підходи пояснення нового матеріалу 
і повторення вивченого матеріалу. Засвоєння знань, формування умінь і навичок на 
уроці – це нелегкий процес. Виникають різні задачі, шляхи, способи і форми вивчення 
навчального матеріалу, що призводить до багатогранності видів уроку, до різних його 
варіантів [2, 16]. Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного світогляду 
про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; – підвищення якості засво-
єння сприйнятого матеріалу; – створення творчої атмосфери у колективі учнів; – вияв-
лення здібностей учнів та їх особливостей; – формування навичок самостійної роботи 
школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, 
опорними схемами; – підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; – ефек-
тивна реалізація розвивально-виховної функції навчання [4, 49]. Елементами змісту 
інтегрованих уроків є знання уміння і навички – лінійні та пересічні; – досвід творчої 
діяльності; – досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності – світу, суспільства, 
людини. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів до 
усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на 
запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх 
знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній 
дитині, висновки та пошукові відкриття [10, 49]. Інтегрований урок об’єднує блоки 
знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформа-
ційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу 
пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. Такий урок потрібно 
спрямовувати на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відобра-
жених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Він забезпечує форму-
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вання в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання 
навколишнього світу у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості і сприяє поглибленню та 
розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування.

Саме особистісно орієнтовані технології ставлять сьогодні в центр усієї шкільної 
освітньої системи особистість дитини, забезпечення сприятливих та безпечних умов її 
розвитку, реалізації творчого потенціалу. За словами Джона Дьюї, «дитина – це сонце, 
навколо якого обертаються усі навчальні засоби. Дитина – початок, центр і кінець 
усього». Розв’язання проблеми побудови та запровадження особистісного підходу 
не слід розглядати спрощено, як таке, для якого достатньо лише взяти вже існуючі в 
науці принципи та знання про особистість, її розвиток, засоби стимулювання й штучно 
об’єднати їх у певну сукупність теоретико-практичних понять і методів. Фактично ж 
з огляду на стан дослідження проблеми особистості у сучасній педагогіці та психо-
логії майже всі необхідні й можливі психолого-педагогічні компоненти особистісного 
підходу потребують дальшого сукупного суттєвого опрацювання або корекції у різних 
аспектах і узгодження одне з одним у цілісному контексті [1]. Сучасні вимоги до фор-
мування особистісного підходу поступово визначалися у дослідженнях таких відомих 
психологів, як К. О. Альбуханова-Славська, В. В. Давидов, В. О. Моляко, В. В. Сто-
лін та інші. У 70–90-ті роки питання необхідності особистісного підходу у психології 
та педагогіці неодноразово порушувались у працях В. О. Сухомлинського, І. С. Кона, 
В. Петровського, Б. О. Федоришина, Ш. О. Амонашвілі, C. Л. Рубінштейна, О. М. Леон-
тьєва, С. І. Подмазіна та інших, а подальший розвиток отримало у розробках І. Д. Беха, 
В. Г. Кременя, О. Я. Савченко. Особистісний підхід доцільно розглядати як важливий 
психолого-педагогічний принцип, як методологічний інструментарій, основу якого ста-
новить сукупність вихідних концептуальних уявлень, цільових установок, методико-діа-
гностичних та психолого-технічних засобів, які забезпечують більш глибоке розуміння, 
пізнання особистості дитини і на цій основі – її розвиток в умовах існуючої освітньої 
системи. Він утверджується як ключовий психолого-педагогічний принцип організації 
навчально-виховного процесу, від якого багато в чому залежить ефективність перео-
рієнтації освіти на розвиток особистості школярів [1; 4; 5]. Упродовж останніх років 
значно зріс інтерес до особистісного підходу саме у практичній педагогіці. Враховуючи 
складність розробки такого підходу, дослідники вважають за доцільне здійснювати його 
побудову на шляху переходу до нього від інших, більш розроблених підходів. Існує 
лише один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні – зробити навчання сфе-
рою самоутвердження особистості. Особистісно орієнтована освіта реалізується через 
діяльність, яка має не тільки зовнішні атрибути спільності, а й своїм внутрішнім зміс-
том передбачає співпрацю, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх 
особистісних функцій. Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром 
якого є особистість дитини, її самобутність та самоцінність: суб’єктивний досвід кож-
ного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [1]. Особистісно 
орієнтована система навчання спирається на такі вихідні положення: – пріоритет інди-
відуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія суб’єктного дос-
віду, що склався задовго до впливу спеціально організованого навчання в школі; – при 
конструюванні та реалізації освітнього процесу потрібна особлива робота вчителя для 
виявлення суб’єктного досвіду учня; – взаємодія двох видів досвіду учня повинна від-
буватись не по лінії витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, 
а шляхом їх постійного узгодження, використання всього того, що накопичене учнем у 
його власній життєдіяльності; – розвиток учня як особистості відбувається не тільки 
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шляхом оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, пере-
творення суб’єктивного досвіду, як важливого джерела власного розвитку; – головним 
результатом учіння повинно бути формування пізнавальних здібностей на основі ово-
лодіння відповідними знаннями та уміннями Перед сучасною початковою школою сто-
їть завдання сприяти становленню дитини як неповторної індивідуальності, розвивати 
її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Традиційна ж 
методика переважно спрямовує учнів на запам’ятовування програмового матеріалу та 
його відтворення. Особистісно орієнтоване навчання – це цілісна психолого-педаго-
гічна концепція, що охоплює різні сторони навчального процесу. Виховання навичок 
спілкування та співпраці, навчання учня початкової школи вчитися потребує докорін-
ної зміни змісту діяльності вчителя. Його визначальною метою стає організація спіль-
ного пошуку розв’язання завдання (а не «донести», «пояснити» й «показати» учням). 
О. Я. Савченко зауважує, що головними дійовими особами на уроці мають бути окремі 
діти, групи та клас у цілому. Учитель стає невидимим диригентом, який вчасно вміє 
почути, помітити, підправити, підтримати кожного виконавця, залучити до співпраці 
[9]. Завдання особистісно орієнтованого навчання – навчити дітей самостійно мірку-
вати, дискутувати, відстоювати свої думки, ставити запитання, бути ініціативними в 
набутті нових знань.

Уроки, побудовані на особистісно орієнтованій взаємодії, дають змогу здійснити 
індивідуальний підхід, стимулюють пізнавальну активність учнів, навчають школярів 
визначати шляхи здобуття ґрунтовних знань, умінь і навичок. Готуючись до проведення 
уроків за особистісно-орієнтованою технологією, учитель має проаналізувати зміст 
навчального матеріалу, визначити види діяльності учнів, підготувати завдання на вибір 
або завдання для групової роботи, враховуючи обсяг навчального матеріалу й рівень 
складності відповідно до навчальних можливостей учнів. Головне завдання вчителя 
забезпечити кожному учневі можливість виявити себе як суб’єкта навчально-пізнаваль-
ної діяльності. В особистісно орієнтованих технологіях велика увага надається емоцій-
ній культурі вчителя, його голосу, інтонації, мовленню. Спілкування і співпраця учнів 
на уроці – один з основних принципів формування особистості в системі особистіс-
но-орієнтованого навчання.

Уроки, побудовані на інтегрованому змісті, створюють передумови для різнобіч-
ного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування систематичного мислення, 
збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Але інтегровані уроки 
не повинні перевантажувати дітей враженнями, вони не повинні бути множиною окре-
мих картин, а повинні існувати для однієї мети. Для цього необхідно завчасно проаналі-
зувати календарне планування і відібрати ті питання з програми, які близькі за змістом 
або метою використання [5, 7].

Групі вчителів початкової школи (25 осіб), які проходили курси підвищення квалі-
фікації було запропоновано проаналізувати річне календарне планування для 3 класу, 
зіставивши матеріал навчальних програм з різних предметів [7], встановити інтегра-
тивні зв’язки навчальних дисциплін та обрати можливі варіанти побудови інтегрова-
них уроків. Наступним кроком пропонувалося узгодити час вивчення певних понять, 
оскільки зінтегровані теми у кожного предмета повинні бути в річному плануванні роз-
міщені у невеликому часовому інтервалі одна від одної. Ми звертали увагу вчителів 
початкової школи, що це важлива умова проведення інтегрованих занять. Далі пропо-
нувалося, врахувавши ці чинники, скласти орієнтовний перелік інтегрованих уроків та 
відповідних тем, що синтезуються.
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У 15 осіб з групи виникли певні утруднення при встановленні інтегративних зв’яз-
ків навчальних дисциплін. У своїх пропозиціях 15 учителів початкової школи проігно-
рували предмет «Інформатика», а 5 з них – «Основи здоров’я» і «Я у світі». Зазначимо, 
що певні навчальні предмети початкової школи дійсно мають свої особливості інтегру-
вання, але виключення предметів , на наш погляд, з процесу інтегрування є неприпу-
стимим.

Учитель початкової школи сьогодні повинен враховувати, що: «Сприйняття світу 
учнями 6–10 років за своєю суттю є цілісним як цілісне і саме довкілля. Потреба подо-
лати протиріччя між розподілом освітнього процесу на окремі предмети, з одного 
боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття дитиною довкілля, з іншого, потребує 
активного запровадження інтегрованих уроків. У межах таких уроків вивчається підпо-
рядкований одній темі матеріал із різних навчальних предметів. Методика таких уроків 
розробляються вчителями на міжпредметній основі з урахуванням дидактичної доціль-
ності, а їх змістова і структурна цілісність забезпечується добором об’єкта вивчення. 
Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального об’єму інфор-
мації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів» 
[3].

Найбільш вдалими, під час обговорення результатів роботи, учителі початкової 
школи визнали інтегративні зв’язки навчальних дисциплін: 

– українська мова – літературне читання;
– математика – трудове навчання, інформатика;
– Я у світі – трудове навчання, інформатика, природознавство.
Процес встановлення зв’язків і подальша робота, довели що процес «конструю-

вання» вимагає від вчителя початкової школи неабияких творчих зусиль. 
Предмет «Трудове навчання» з одного боку присутній у двох позиціях найбільш 

вдалих зв’язків, а з іншого боку, як визнають учителі, зазнає критики з боку батьків, 
суспільства. Варто зазначити, що окремі вчителі початкової школи предмет «Трудове 
навчання» намагаються наблизити за змістом і методикою до занять в системі позаш-
кільної освіти, мотивуючи це тим, що він не оцінюється за бальною системою протягом 
всієї початкової школи. 

Висновки. Змістовні та цілеспрямовані особистісно-орієнтовані інтегровані уроки 
вносять у звичайну структуру шкільної освіти оригінальність, сприяють формуванню 
у учнів початкової школи цілісної картини світу, дозволяють систематизувати знання 
і сформувати уміння соціальної взаємодії. Подальший розвиток проблеми вбачаємо у 
детальному аналізі позитивних та негативних результатів використання інтегрованого 
навчання в початковій школі.
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У статті зроблено спробу охарактеризувати методику вивчення іноземної мови на плат-
формі «e-learning» з проекцією на її спільні та відмінні ознаки у порівнянні з «традиційною» мето-
дикою. Шляхом Е-навчання досягається розуміння особливостей використання цифрових засобів 
масової інформації у мовній комунікації, що призводить, у свою чергу, до розвитку комунікативної 
компетенції. З огляду на іманентні характеристики, зокрема, можливість персоналізації темпів 
роботи, вибір бажаної послідовності завдань, підвищення почуття безпеки, роль електронного 
навчання може посилюватись у контексті професійних потреб, навчання дорослих, а також 
соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями.
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The article attempts to characterize the method of learning a foreign language on the E-learning 
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В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье предпринята попытка охарактеризовать методику изучения иностранного языка 
на платформе «e-learning» с проекцией на ее общие и отличительные признаки по сравнению с 
«традиционной» методикой. С помощью применения электронного обучения достигается пони-
мание особенностей использования цифровых средств массовой информации в языковой комму-
никации, что приводит, в свою очередь, к развитию коммуникативной компетенции. Учитывая 
имманентные свойства, в частности, возможность персонализации темпов работы, выбор 
желаемой последовательности задач, повышения чувства безопасности, роль электронного обу-
чения может усиливаться в контексте профессиональных потребностей, обучения взрослых, а 
также социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.
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языковая компетенция.
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Постановка проблеми. Засвоєння та застосування мови в ситуації аудиторного 
заняття, з одного боку, та дистанційне навчання з використанням цифрових носіїв – 
з іншого, характеризують як спільні, так і відмінні ознаки. Диференційні ознаки зале-
жать, власне, переважно від учасників цих процесів. У цьому зв’язку варто наголосити: 
шляхом Е-навчання досягається розуміння особливостей використання цифрових засо-
бів масової інформації у мовній комунікації, що призводить, у свою чергу, до розвитку 
комунікативної компетенції. При цьому таке навчання постає сукупністю розмаїтих 
форм і механізмів навчального середовища, а не набором інструкцій, що керують цими 
процесами. У сучасних формах дистанційного навчання переважають цифрові медіа. 
Проте ці засоби інформації не є винятково сферою організованих форм навчання, адже 
чималий відсоток здобувачів освіти використовують їх самостійно та за власною ініці-
ативою. 

Аналіз досліджень. Як показує аналіз емпіричних досліджень щодо порівняння 
e-learning з іншими формами навчання, вчені вказують на стійку залежність між фор-
мами використання цифрових мультимедійних технологій та способами оптимізації 
навчання [3, 52]. У контексті використання новітніх технологій у процесі навчання 
варто акцентувати увагу на таких гіпотезах стосовно зв’язку між вивченням мови та 
підвищенням мовної компетенції, як а) феномен інтермови, б) »гіпотеза редактора» 
(«monitor hypothesis»), в) інтерактивна гіпотеза («interaction hypothesis»), г) »гіпотеза 
вхідного матеріалу» («input hypothesis»), ґ) »гіпотеза вихідного матеріалу» («output 
hypothesis»), д) »гіпотеза навчальної здатності» («teachability hypothesis») [2, 40]. У 
цьому плані доцільним видається осмислення наступного аспекту: якою мірою дидак-
тичні моделі, які використовуються з відповідною методологією в навчанні іноземної 
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мови, застосовуються в дистанційному навчанні на основі цифрових засобів інформа-
ції. Підґрунтям для такого зіставлення може послужити проект «E-lektoraty» («Електро-
нні курси»), який був реалізований у Центрі відкритої медіальної освіти при Варшав-
ському університеті.

Мета статті полягає в спробі охарактеризувати методику вивчення іноземної мови 
на платформі «e-learning» з проекцією на її спільні та відмінні ознаки у порівнянні з 
«традиційною» методикою.

Виклад основного матеріалу. Вивчення іноземної мови – це процес, який сприй-
мається індивідуально. У свою чергу, це призводить до появи так званої інтермови, 
яка розвивається під впливом навколишнього середовища, а також при обробці мов-
ної інформації. Інтермова охоплює ознаки як рідної, так і іноземної мов. Зміни інтер-
мови відбуваються через процеси та стратегії, що відбуваються в свідомості людини, 
яка засвоює іноземну мову. Примітно, що наявність викладача не має вирішального 
значення для розвитку інтермови. У цьому плані можна стверджувати, що конструкти-
вістська модель навчання іноземної мови значною мірою суголосна гіпотезі інтермови.

Опанування іноземної мови пов’язане з двома типами процесів: несвідоме засво-
єння та усвідомлене навчання. Гіпотеза редактора відводить процесу навчання лише 
обмежену роль у розвитку мовної комунікації, власне, на рівні забезпечення можли-
вості автокорекції вже сформульованих висловлювань [5, 107]. Однак, у цьому контек-
сті не можна забувати про соціальний характер вивчення іноземної мови. Адже мовна 
комунікація є єдиним середовищем, що уможливлює цей процес. Взаємодія між його 
учасниками зумовлює динаміку засвоєння мови, а відтак постає її обов’язковим атрибу-
том. Таким чином, при осмисленні специфіки навчання або ж вивчення іноземної мови 
увага зосереджується на процесах, які відбуваються не в межах окремих суб’єктів, а 
в соціальних мережах, створених цими суб’єктами. Свідченням істотної ролі колек-
тивної свідомості є значення імпліцитних знань у рецепції мови. Суб’єкти, що беруть 
участь, приміром, у первинній мовній інтеракції, не повинні володіти всіма лексемами 
й структурами, які будуть надалі застосовані. Під час комунікативного акту його учас-
ники можуть отримати необхідну інформацію з асоціативних словників інших осіб за 
допомогою так званих соціоафективних стратегій. Цей аспект опанування іноземної 
простежується, зокрема, в інтерактивній гіпотезі, а також у дидактичній теорії конек-
тивізму [6].

Методи навчання іноземної мови ґрунтуються на специфічному підході до так 
званого вхідного матеріалу, тобто інформації мовою мети, з якою контактує суб’єкт. 
Принаймні, з часу формулювання гіпотези вхідного матеріалу вважається, що ефек-
тивність рецепції мови та мовної інтеракції пов’язана з відмінністю між наповненням 
асоціативного словника особи, яка опановує певну мову, та формою, обсягом і змістом 
інформації, з якою суб’єкт має справу у своєму середовищі. Для кожного суб’єкта існує 
інша індивідуальна відмінність між інтернаціоналізованими знаннями та інформацією, 
яку він може обробити [2, 40].

Обґрунтування зв’язку між навчанням та вивченням мови надає гіпотеза вихідного 
матеріалу. Згідно з цією гіпотезою особи, які опановують іноземну мову, використову-
ють її також для продукування мовлення. Особливо цей чинник проступає в ситуації, 
коли суб’єкт намагається реалізувати намір особистого спілкування і констатує, що не 
володіє необхідними лінгвістичними засобами (лексичними одиницями) для його реа-
лізації. Відтак з’являється прагнення набути ці засоби [5, 108]. Йдеться про основний 
механізм розвитку стратегій усного та письмового продукування. Висловлювання учас-



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Âîëüñêi Ï., Çèìîìðÿ I. Ðîëü òà îñîáëèâîñòi äèñòàíöiéíîãî íàâ÷àííÿ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 241

ників процесу вивчення іноземної мови завжди є гіпотезами, які вимагають перевірки 
з боку партнера інтеракції. Тільки зворотна інформація, яка є складовою цієї взаємо-
дії, впливає на модифікацію гіпотези з огляду на розширення асоціативного словника 
новими лексемами. Гіпотеза вихідного матеріалу дає також можливість дійти наступ-
ного висновку: розвиток металінгвістичних знань пов’язаний з особистим продуку-
вання мовлення. Це означає, що, приміром, граматичні правила, які фактично вплива-
ють на організацію наступних висловлювань, повинні поставати з рефлексій про вже 
реалізовані раніше висловлювання.

Усі проаналізовані процеси та механізми відбуваються однаково як у ситуації 
вивчення мови в аудиторії, так і в умовах використання медійних засобів.

Дидактичний досвід і представлення цієї проблеми в ЗМІ засвідчують: дистанційне 
навчання й надалі не користується абсолютною підтримкою в суспільстві. Крім того, у 
дослідженнях, присвяченій цій проблематиці, можна знайти численні теорії, які пов’я-
зують з використанням цифрових носіїв у навчальному процесі різні негативні фактори 
[7, 293]. Зокрема, називаються такі чинники:

- дистанційне навчання є більш складним, ніж навчання в класі чи аудиторії;
- аргументація щодо більшої ефективності системи «e-learning» лише для курсів з 

поглибленим вивченням іноземної мови;
- міфологізація ефективності дистанційного навчання через ненадійний інструмен-

тарій;
- визначення високої ефективності матеріально-орієнтованих навчальних моделей;
- переконання стосовно переваги форми над змістом, тобто письма над мовленням;
- дистанційне навчання охоплює виключно засвоєння знань про мову, а не розвиток 

комунікативних компетенцій;
- мультимедійні технології обмежують можливості автентичної комунікації;
- основою для взаємодії може бути лише фізична присутність вчителя/викладача.
Крім цих факторів, певну роль відіграють також такі риси особистості, як техно-

фобія, низький рівень навичок роботи з мультимедійними засобами, негативний досвід 
використання цифрових технологій.

Висвітлені позиції окремих педагогів на практиці постають змішаними формами 
між експертними та суб’єктивними теоріями. Їхня модифікація є надзвичайно трудо-
місткою й має більшу динаміку в осіб з певною конфігурацією характеристик (висока 
самооцінка, відкритість, низький рівень тривожності, високий рівень сприйняття інак-
шості, критичне мислення, високий рівень емпатії, позитивне ставлення до самостій-
ного вивчення іноземних мов).

Дослідження специфіки е-навчання, що проводяться насамперед у США, дає під-
стави дійти цілої низки висновків щодо планування мовних курсів. Зокрема, стверджу-
ється, що:

- особи, які вивчають мову онлайн, краще засвоюють матеріал, ніж ті, які беруть 
участь у тому ж курсі в аудиторії,

- поєднання онлайн-викладання з навчанням у класі є більш корисним і плідним, 
ніж лише навчання онлайн,

- перевага онлайн-навчання полягає у можливості присвячення більше часу вирі-
шенню завдань,

- ефективність онлайн-навчання значною мірою залежить від навчальних та піз-
навальних уподобань учнів/студентів,

- відеоматеріали та вікторини не є запорукою покращення якості навчання,
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- результати навчання можуть бути покращені шляхом впровадження елементів, 
що сприяють виробленню самооцінки,

- групове онлайн-навчання підвищує якість взаємодії, але не впливає безпосеред-
ньо на результат,

- найменший відсоток відмови від курсів іноземної мови спостерігається при 
дотриманні пропорції: 30 % – аудиторна робота, 70% – дистанційно [3, 37–48].

Оскільки комунікаційна діяльність сприяє розвитку мовної майстерності, доцільно 
базувати онлайн-навчання на формулюванні прагматичних цілей. Йдеться про цілі 
різного типу, які реально досягаються за допомогою використання іноземної мови: 
здатність представляти себе, написання автобіографії, участь у співбесіді, розуміння 
прогнозу погоди та ін. Їх можна поділити на чотири основні групи з проекцією на про-
дукування мовлення, рецепцію, інтеракцію, а також мовне посередництво [1, 59–95].

Для ефективності комунікаційної діяльності необхідні лінгвістичні, соціолінгві-
стичні, прагматичні компетенції. Однак, інтенсивний розвиток компетенцій, тобто 
наповнення ментального словника, системи граматичних правил тощо, відбувається 
в результаті комунікаційної діяльності. Натомість декларативні знання безпосеред-
ньо не впливають на мовні навички. Так, приміром, читання чи слухання пов’язані з 
використанням подібних рецептивних стратегій. Обидва процеси вимагають викори-
стання стратегій, зорієнтованих на а) очікування щодо тексту (планування слухання чи 
читання), б) конструювання значення тексту на основі вказівок, що отримуються під 
час його сприйняття, а також в) тестування та перевірку гіпотез. Відтак заняття, прагма-
тична ціль якого полягає у діяльності на основі вміння читання або розуміння слухання, 
зазвичай складається з трьох фаз. По-перше, має місце підготовка до сприйняття тексту, 
що полягає в активізації необхідних знань про світ, лінгвістичних знань (наприклад, 
ключових слів), інтересу до тексту. Наступний крок – презентація тексту, що містить 
відповідні завдання, спрямовані на розвиток навичок розуміння. Третя фаза передба-
чає перехід до дій, що уможливлюють використання нового тексту у подальшому про-
дукуванні мовлення. У свою чергу, при монологічному мовленні та письмі важливо 
окреслити ситуацію, намір комунікації та тип тексту. Створення, зокрема, письмового 
тексту вимагає певної автоматизації застосування мовних одиниць та засвоєння кому-
нікаційних стратегій.

Прагматичні цілі можна розділити на низку груп з огляду на комплекс завдань і 
вправ, які ведуть до розвитку навичок та компетенцій. Інструментом, що служить для 
управління інформаційними ресурсами та навчальними матеріалами, а також координа-
ції спілкування в рамках платформи «e-learning», нерідко виступає платформа електро-
нного навчання. Якщо тип завдання не зустрічається часто на платформі через технічні 
чи організаційні причини, то його можна ввести в аудиторну складову курсу. Наступні 
приклади стосуються особливостей викладання німецької мови для дорослих. Струк-
тура курсу опирається на перелік тем, що міститься в документі «Загальноєвропейські 
Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» («Common European 
Framework of Reference for Languages») та його німецькому відповіднику – «Profi le 
Deutsch» [4, 33].

Вид мовленнєвої діяльності «Читання» складається з наступних компонентів:
1. Прийоми, що передують читанню (2–3 завдання):
- концентрація уваги на тематиці тексту (діаграма, графік, ілюстрація) у сполуці з 

активізацією загальних знань про відповідну галузь;
- активація лексикону (асоціативні карти, лексичні ігри);
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- повторення відомої граматичної структури.
2. Прийоми, що супроводжують читання (2–3 завдання):
- розвиток стратегій загального розуміння;
- розвиток стратегій вибіркового розуміння;
- розвиток стратегій деталізованого розуміння.
Ці завдання стосуються матеріалу з характеристиками автентичного тексту з надан-

ням особливої ваги графікам, ілюстраціям тощо.
3. Завдання для розвитку продуктивної ефективності на основі поданого тексту (2–3 

завдання):
- лексичні;
- граматичні;
- контрольоване письмо.
4. Письмове комунікативне завдання (приміром, створення подібного тексту).
Вид мовленнєвої діяльності «Слухання» також охоплює чотири компоненти.
1. Прийоми, що передують слуханню (2–3 завдання):
- концентрація уваги на тематиці тексту (фрагмент звукозапису, короткий фільм, 

анімація, діаграма, графік, ілюстрація) у сполуці з активізацією загальних знань про 
відповідну галузь;

- активація лексикону (асоціативні карти, лексичні ігри);
- повторення відомої граматичної структури.
2. Прийоми, що супроводжують слухання (2–3 завдання):
- розвиток стратегій загального розуміння;
- розвиток стратегій вибіркового розуміння;
- розвиток стратегій деталізованого розуміння.
Ці завдання стосуються записів із характеристиками автентичного тексту з надан-

ням особливої ваги надмірності інформації, фоновим шумам тощо.
3. Завдання для розвитку продуктивної ефективності на основі поданого тексту (2–3 

завдання):
- вправи для вимови;
- лексичні;
- граматичні.
4. Усні або письмові завдання стосовно інтерпретації тексту:
- відповіді на запитання;
- реферування.
Вид мовленнєвої діяльності «Мовлення», у свою чергу, складається з шістьох ком-

понентів:
1. Повторення лексичного, граматичного матеріалу, соціокультурних правил, загаль-

них знань, вправ для вимови (3–4 завдання);
2. Введення тексту презентації як моделі висловлювання (для рівня B 1 – Erzählung, 

Kurzreferat, Kurzvortrag). Доступний переклад. Темп мовлення повинен бути помірко-
ваним, вимова – чітка.

3. Індуктивне введення правил граматики, словотворення та ін.
4. Завдання репродуктивного характеру (2–3).
5. Контрольовані завдання (1–2).
6. Усне комунікативне завдання – самостійне створення та представлення виступу.
Навчальний аспект «Усна інтеракція» також охоплює шість компонентів:
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1. Повторення лексичного, граматичного матеріалу, соціокультурних правил, загаль-
них знань, вправ для вимови (3–4 завдання).

2. Введення тексту презентації як моделі висловлювання (для рівня B 2 – informelles 
Gespräch, Diskussion). Доступний переклад. Темп мовлення повинен бути поміркова-
ним, вимова – чітка.

3. Індуктивне введення правил граматики, словотворення та ін.
4. Завдання репродуктивного характеру (2–3), доповнення висловлювання одного з 

учасників розмови.
5. Контрольовані завдання (1–2), що містять інформаційні прогалини (виконується 

в парах або групах).
6. Усне комунікативне завдання – самостійне створення та представлення виступу; 

виконується на основі завантаженого звукового файлу. Виступ проектується на роль у 
діалозі.

Наступний вид діяльності – «Письмо»:
1. Повторення лексичного, граматичного матеріалу, соціокультурних правил, загаль-

них знань, орфографічні вправи (3–4 завдання).
2. Введення тексту презентації як моделі письмового висловлювання (для рівня 

B 1 – Tagebuch, Versuchsbeschreibung, Leserbrief, persönlicher Brief). Доступний пере-
клад.

3. Індуктивне введення правил граматики, словотворення та ін.
4. Завдання репродуктивного характеру (2–3) – лексичні та граматичні.
5. Контрольовані завдання (1–2).
6. Письмові комунікаційні завдання – самостійне створення тексту у форматі .doc/.

docx та завантаження його на платформу. Викладач виправляє текст за потреби.
Останні два види діяльності – «Письмова інтеракція» та «Посередництво» – склада-

ються з шести елементів. У випадку письмової інтеракції – це:
1. Повторення лексичного, граматичного матеріалу, соціокультурних правил, 

загальних знань (3–4 завдання).
2. Введення тексту презентації як моделі письмового висловлювання (для рівня 

B 1 – Leserbrief-Antwort der Redaktion, Anfrage-Absage, persönliche Korrespondenz per 
SMS, E-Mail, Chat). Доступний переклад.

3. Індуктивне введення правил граматики, словотворення та ін.
4. Завдання репродуктивного характеру (2–3), доповнення висловлювання одного з 

учасників інтеракції.
5. Контрольовані завдання (1–2), що містять інформаційні прогалини (виконується 

в парах або групах з використанням чату).
6. Письмові комунікаційні завдання – отримання інформації про певну тему, пошук 

рішення (виконується за допомогою чату або зовнішнього комунікатора).
Натомість «Мовне посередництво» може охоплювати декілька варіантів (усне, 

письмове, в межах іноземної мови, з залученням іноземної та рідної мови):
1. Повторення лексичного, граматичного матеріалу, соціокультурних правил, 

загальних знань (3–4 завдання).
2. Введення автентичних текстів, що складають основу посередництва. Подаються 

тексти, які є прикладами вдалого посередництва (наприклад, німецький текст та його 
адекватний іншомовний відповідник).

3. Індуктивне введення правил граматики, словотворення та ін.
4. Завдання на переклад закритого типу.
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5. Завдання на переклад напіввідкритого типу.
6. Переклад або перефразування тексту, перетворення тексту з одного типу на інший. 

Завдання полягає в завантаженні текстового файлу, який перевіряється викладачем.
Таким чином, методологію курсів електронного навчання доцільно розширювати з 

метою більш ефективного використання існуючих інструментів та їхньої адаптації до 
викладання іноземних мов. 

Висновки. Дискусія про електронне навчання зосереджена як на теоретичних (зв’я-
зок між «традиційним» та дистанційним навчанням), так і на практичних (планування 
навчання, вибір інструментів для досягнення відповідних результатів) аспектах. З 
огляду на іманентні характеристики, зокрема, можливість персоналізації темпів роботи, 
вибір бажаної послідовності завдань, підвищення почуття безпеки, роль електронного 
навчання може посилюватись у контексті професійних потреб, навчання дорослих, а 
також соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями.
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ЗАСАДИ НІМЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
В ОКУПОВАНІЙ СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 1941–1944 рр.:

НА МАТЕРІАЛАХ ДРОГОБИЧЧИНИ1

У статті на основі документальних матеріалів, які стосуються території Дрогобицької 
області УРСР, автори роблять спробу проаналізувати засади освітньої політики нацистської 
окупаційної адміністрації у Східній Галичині впродовж 1941–1944 р. Охарактеризовано систему 
управління сферою освіти в краї, підходи окупаційних властей до формування структури освіти, 
мережі навчальних закладів, змісту навчально-виховного процесу.

Ключові слова: освітня політика, дистрикт Галичина, Дрогобицька область УРСР
Літ. 32.
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THE BASICS OF GERMAN EDUCATIONAL POLICY 
IN THE OCUPIED EAST GALICIA 1941–1944: 

ON THE MATERIALS OF DROHOBYCH REGION

In the article, based on documentary materials concerning the territory of Drohobych region of the 
Ukrainian SSR, the authors attempt to analyze the principles of educational policy of the Nazi occupation 
administration in the Galician district during 1941–1944. The system of management of the fi eld of 
education in the province, approaches of the occupation authorities to the formation of the educational 
structure, network educational institutions, content of the educational process are characterized in the 
article. The centralized nature of formation of education management authorities, which was introduced 
from Germany, but experienced in Poland between two world wars are shown in the article.

The article describes the factors that determined the specifi cs of the German educational policy in 
Eastern Galicia: it was interpreted by the Germans not as an occupied territory, but as a region directly 
subordinated to the Reich; most of this territory belonged once to the Austro-Hungarian Empire, so, Nazi 
Germany considered itself its successor; the Ukrainians, who constituted the majority of the population 
of Eastern Galicia (70%), had deep traditions of national-cultural life. Therefore, the occupants 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фон-
ду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф77/80 – 2017.
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allowed Ukrainians to have not only primary but also secondary schools, and teacher’s seminaries. The 
occupation power was favorable to the Polish population in Galicia, but did not create Polish-language 
gymnasiums, did not allow the activities of cultural and educational organizations.

Key words: educational policy, district Galicia, Drohobych region of the Ukrainian SSR.
Ref. 32.

Николай ГАЛИВ,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории Украины Дрогобычского 

государственного педагогического университета имени Ивана Франко
(Украина, Дрогобыч) halivm@yahoo.com

Сергей ОЛЕНИЧ,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник  Дрогобычского 

государственного педагогического университета имени Ивана Франкa 
(Украина, Дрогобыч) olenych_s@gmail.com

ОСНОВЫ НЕМЕЦКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОККУПИРОВАННОЙ ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЧИНЕ 1941–1944 гг.: 

НА МАТЕРИАЛАХ ДРОГОБЫЧЧИНЫ

В статье на основе документальных материалов, касающихся территории Дрогобычской 
области УССР, авторы делают попытку проанализировать принципы образовательной поли-
тики нацистской оккупационной администрации в Восточной Галичине в течение 1941–1944 гг. 
Охарактеризовано систему управления сферой образования в крае, подходы оккупационных 
властей к формированию структуры образования, сети учебных заведений, содержания учеб-
но-воспитательного процесса.

Ключевые слова: образовательная политика, дистрикт Галичина, Дрогобычская область 
УССР

Лит. 32.

Постановка проблеми. Державна політика в освітній сфері займає вагоме місце 
у системі політично-адміністративної, культурної, економічної діяльності держави. 
Завдяки освіті вона має можливість впливати на формування світогляду, цінностей, 
інтелектуального та творчого потенціалу суспільства, а відтак визначати сучасність 
і майбутнє. Освітня політика держави тісно пов’язана з її ідеологію, тактичними і 
стратегічними цілями, тож з’ясування особливостей, характерних проявів державних 
заходів в освітній сфері дає змогу виявити не лише зовнішньодекларативні, але й 
латентні, імпліцитні завдання певного політичного організму щодо населення. При-
кладом цього є поліетнічне населення Східної Галичини, щодо якого нацистська 
Німеччина здійснювала специфічну освітню політику, намагаючись поєднати власні 
стратегічні завдання й інтереси окремих національних громад, зокрема українців та 
поляків.

Аналіз досліджень. Впродовж минулих трьох десятиліть побачила світ низка 
цікавих праць, що стосуються стану освіти окремих регіонів України періоду німець-
кої окупації 1941–1944 рр. Серед них слід назвати роботи Н. Антонюк [3], М. Бистрої 
та П. Доброва [4], М. Галіва [5], В. Гінди [6], К. Курилишина [12], О. Луцького [13], 
В. Офіцинського [17], Г. Стефанюк [21–23] та ін. Значну увагу окресленій проблематиці 
присвячують польські вчені, зокрема В. Бонусяк [26], Ґ. Грицюк [26], Й. Красуський 
[28], Є. Крул [29], П. Маєвський [30], П. Матусяк [31], Й. Свєбода [32], чеська дослід-
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ниця Б. Єржабкова [27]. У їхніх працях у загальних рисах окреслювалися засади освіт-
ньої політики нацистів на окупованих землях. 

Мета статті – на основі матеріалів, які стосуються терен Дрогобицької області, 
проаналізувати засади освітньої політики нацистської окупаційної адміністрації у Схід-
ній Галичині впродовж 1941–1944 р.

Виклад основного матеріалу. 22 червня 1941 р. розпочалася німецько-радянська 
війна, і менш ніж через місяць територія Дрогобицької області була повністю окупо-
вана. Деякий час тривала адміністративна невизначеність, під час якої влада в реґіоні 
належала, з одного боку, військово-польовим комендатурам вермахту, з іншого – Дрого-
бицькому обласному проводу ОУН-Р на чолі з Андрієм Шукаткою-»Шрамом», повіто-
вим проводам та створеним українською громадськістю у перші дні війни Українським 
національним радам. Однак таке двовладдя тривало недовго: 1 серпня 1941 р. Східну 
Галичину на правах окремого дистрикту було приєднано до Краківської Генеральної 
губернії (далі – ГГ) під керівництвом Ганса Франка.

Як відомо, адміністративний поділ дистрикту Галичина початково включав повіти 
(крейси) та округи (бецірки). Терени колишньої Дрогобицької області ввійшли до складу 
Дрогобицького (округа Дрогобич), Самбірського (округи Самбір і Турка), Стрийського 
(округи Жидачів, Стрий, Ходорів) повітів. Колишні радянські Судововишнянський, 
Рудківський та Мостиський райони були включені до Судовишнянського повітового 
комісаріату. Добромильський, Хирівський та Перемишльський райони передано до 
складу Перемишльської округи Краківського дистрикту [1; 2; 10; 11; 18, 80]. Унаслі-
док змін у територіально-адміністративному поділі від 26 березня 1942 р. до дистрикту 
Галичина, крім м. Львова, входило 13 (згодом 11) окружних староств (крейсгауптман-
шафт), зокрема Дрогобич (колишній довоєнний Дрогобицький повіт), Самбір (колишні 
Самбірський і Турківський повіти), Стрий (колишні Стрийський, Жидачівський, пів-
денна частина Бібрського та Долинського повітів). Судововишнянський повітовий комі-
саріат увійшов до складу округи Львів-повіт (Lemberg-Land). До Стрийського кресйга-
уптманшафту із колишнього Бібрського повіту увійши міська гміна Ходорів та сільські 
гміни Бортники, Ходорів Піддністряни, Нові Стрілиська, з колишнього Долинського 
повіту – міська гміна Болехів і сільські гміни Поляниця та Болехів [16]. Від 1 липня 
1943 р., відповідно до декрету державного секретаря Правління ГГ, в дистрикті Гали-
чина запроваджувалися міські та повітові комісаріати: для округи Дрогобич – Борислав, 
для округи Львів-повіт – зокрема, комісаріат Судова Вишня; для округи Самбір – Турка; 
для округи Стрий – Ходорів, Сколе [17]. У другій половині 1943 р. продовжувалися 
адміністративно-територіальні зміни, зокрема ліквідовано Самбірську округу, а пові-
тові комісаріати Самбір і Турка приєднано до Дрогобицької округи. Округа Стрий від 
того часу складалася з повітових комісаріатів Стрий, Ходорів, Сколе, Долина [24].

Керівництво округами (окружними староствами) здійснювали начальники-гаупт-
мани (старости), які перебували на чолі окружних урядів. При окружних староствах 
діяла дуже обмежена самоуправа під назвою Союз громад (гмін-волостей). Повіти і 
міста управлялися комісаріатами – сільськими і міськими – на чолі з відповідними комі-
сарами. На місцевому рівні відновлено адміністративний поділ із польських часів – на 
волості та громади. Міські громади керувалися управами міст на чолі з бургомістрами 
(повністю підконтрольними міським комісарам), а сільські – сільськими управами-уря-
дами на чолі з солтисами.

Освітньою сферою в Галичині керував відділ науки і навчання уряду дистрикту 
(керівник – Антон Гасселіх), який підпорядковувався головному відділу науки і нав-
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чання уряду генерал-губернатора в Кракові (керівник – Адольф Вацке (до 26.10.1942 р.), 
згодом – Людвіг Ейхгольц). Відділ у Львові поділявся на підвідділи для народних, 
вищих і середніх загальноосвітніх професійних шкіл. Підвідділами керували рефе-
ренти-німці, котрим виділено як співробітників українських та польських інспекторів. 
Заступником керівника відділу науки і навчання уряду дистрикту і водночас референ-
том вищих шкіл і польського народного шкільництва був Філіп Курц, референтом укра-
їнського народного шкільництва – Вільгельм Меслін, референтом німецького народ-
ного шкільництва – Альфред Граше, референтом професійних і фахових шкіл – Едвард 
Ліберда. Відділ науки та навчання дистрикту Галичина в царині навчання та виховання 
зберіг за собою лише керівні та контрольні функції. Зокрема, він затверджував про-
грами навчання, визначав завдання та персональний склад шкільних інспекторів, роз-
поділяв виділені урядом ГГ кошти на освіту. Будучи не зацікавленим у стимулюванні 
підвищення інтелектуального рівня місцевої людності, зауважує Г. Стефанюк, згаданий 
відділ не сприяв нормальному розвиткові в Галичині закладів освіти для ненімецького 
населення. Протягом німецької окупації вони функціонували здебільшого завдяки ініці-
ативі компетентних службовців освітньої системи на місцях [22, 23–24]. 

На рівні округи управління здійснював шкільний інспекторат (шульамт) на чолі з 
краєвим шкільним радником (крейсшульрат), що виконував свої функції від імені ста-
рости. Радникові підпорядковувалися два шкільні інспектори – для українських і поль-
ських шкіл. Цікаво, що серед 144 працівників відділу науки і навчання уряду дистрикту 
Галичина переважали поляки, яких налічувалося 89 осіб (німців – 31, українців – 24). 
Натомість в окружних шульамтах галицького дистрикту на 1941/42 навч. рік більшість 
становили українці – 53 особи (німці – 17, поляки – 45) [29, 115, 118]. 

У Дрогобицькій окрузі посаду шкільного радника займав спочатку д-р Штроф 
(Строфф), з 1942 р. – д-р Білау (Bilau), а шкільними інспекторами працювали (станом 
на 28 листопада 1941 р.) Теодор Жагаляк і Альфред Брила [8, 23; 29, 117]. На середину 
1942 р. посада очільника Стрийського шульамту була вакантною, але вже у березні 
1943 р. у львівській пресі згадується окружний шкільний радник Райнгарт. Шкіль-
ництвом Самбірщини керував учитель-фольксдойч Кейпер, а староства Львів-повіт 
(у т. ч. й колишнього Судовишнянського району) – також фольксдойч Фукс [19; 29, 
118]. Шкільним радником Перемишльської округи з листопада 1941 р. став Францішек 
Прейс (Ф. Петрушка), а інспекторами працювали українці Степан Бобеляк та Олексій 
Гілевич [32, 185]. 

Політика окупаційної влади щодо культурно-освітньої сфери ГГ спрямовувалася 
на обмеження відповідних запитів і прагнень, як українців, так і поляків, не кажучи 
вже про євреїв. Однак у цьому державно-адміністративному утворенні були відносно 
сприятливіші умови, ніж в інших німецьких окупаційних адміністративно-територіаль-
них утвореннях. Як слушно зазначають історики, з огляду на географічне положення 
ГГ трактувалася німцями не як окупована територія, а як реґіон, безпосередньо під-
порядкований рейху, а в майбутньому його складова частина. Саме це вже визначало 
її своєрідний статус і відповідно дещо відмінне ставлення німецької влади до проблем 
краю. Крім того, певний вплив на політику німців мав той факт, що більша частина ГГ 
належала колись до Австро-Угорської імперії, головним спадкоємцем якої вважала себе 
нацистська Німеччина [3, 21].

Зважаючи на це, а також помірковану політичну тактику генерал-губернатора 
Г. Франка, німецька адміністрація намагалися забезпечити спокій і стабільність у керо-
ваній ним новітній колонії. Такої ж лінії дотримувався і губернатор Галичини Отто 
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Вехтер. Варто зауважити, що в Галичині були об’єктивно кращі передумови для діяль-
ності українських організацій. Тут, на відміну від західних окраїн ГГ, українці стано-
вили переважну більшість – 70 % населення (приблизно 5 млн. осіб). Згідно із статис-
тичними даними, на 15 вересня 1942 р. в дистрикті Галичина мешкало 4528323 особи, 
з них 3247353 українця (71,7 %). Наведемо цифри, що стосуються трьох округ (Дро-
гобицької, Стрийської та Самбірської), які складали основну частину колишньої Дро-
гобицької області УРСР: 1) окружне староство Дрогобич: рейхснімці – 1001, фолькс-
дойчі – 2435, українці – 129528, поляки – 38697, жиди 12475, інші національності – 65, 
разом – 184201; 2) окружне староство Самбір: рейхснімці – 350, фольксдойчі – 854, 
українці – 128802, поляки – 36549, жиди – 10455, інші національності – 331, разом – 
177341; 3) окружне староство Стрий: рейхснімці – 1241, фольксдойчі – 1489, українці – 
228961, поляки – 34229, жиди – 26399, інші національності – 153, разом – 292472 [15]. 
Всього на три округи рейхснімців – 2592, фольксдойчів – 4778, українців – 487291, 
поляків – 109475, жидів – 49329, інших – 549, разом – 644014. На жаль, наразі невідо-
мою залишається кількість мешканців Судововишнянського повіту окружного старо-
ства Львів-повіт, Перемишльської округи разом з Добромильським повітом та низки 
інших окраїн колишньої Дрогобицької області УРСР.

Національне й громадське життя мало в Галичині глибші і міцніші традиції. Тож 
окупаційна влада змушена була рахуватися з цим фактом і надала українцям можливість 
займати нижчі щаблі адміністрації краю, займатися кооперацією, утворити свої гімназії 
та видавництво, культурно-освітню молодіжну організацію. Народні (початкові) і фахові 
школи, як українсько-, так і польськомовні, були державними [3, 27]. При цьому німецькі 
власті все ж перебували на позиціях колоніалізму й прагнули урізати освітній рівень під-
кореного наслення. У цьому контексті цілком закономірною була поява розпорядження 
відділу науки та навчання уряду дистрикту Галичина: «…забороняється приймати у 
1942–1943 шкільному році до народних шкіл тих дітей, які закінчили 14-й рік життя. 90 % 
учнів 5-х і 6-х класів мусять кинути науку, не покінчивши школи» [7, 9; 22, 21]. Не вельми 
піклувалися окупанти й про фізичне здоров’я місцевих школярів. Наприклад, щеплення 
від тифу та інших хвороб проводили лише серед учнів німецькомовних шкіл [9, 4].

Як відзначає Н. Антонюк, за умов панування тоталітарних режимів, що заперечу-
вали саме існування українського народу, щоб вижити, уникнути духовної деградації або 
цілковитого фізичного знищення, особливого значення набуло збереження і зміцнення 
національних сил шляхом плекання культури, освіти, духовного потенціалу народу, від-
стоювання його самобутності [3, 20]. Цю функцію взяв на себе Український централь-
ний комітет у Кракові. Після приєднання Галичини до ГГ українці організували у Львові 
Український крайовий комітет (голова – Кость Паньківський), що мав такі ж завдання, як 
і УЦК. Відділи УКК створили 16 окружних і 31 повітовий комітет, 46 районних делега-
тур та 9 делегатур на передмістях Львова. Їм було підпорядковано всі громадські, куль-
турно-освітні та інші організації. У березні 1942 р. УКК було ліквідовано. Його функції 
перебрав УЦК. Натомість у Львові почав працювати діловий осередок УЦК, очолюваний 
К. Паньківським, який став водночас і заступником провідника УЦК. І хоча формально 
центральні установи УЦК залишалися у Кракові, Львів став фактично центром його 
діяльності. Сюди перенесено відділи культурної праці і молоді [3, 26].

Під контролем УЦК перебувало дошкілля і позашкілля. Він також мав великий 
вплив і на шкільний процес, хоча школи були державними. Відділ науки і народної 
освіти Правління ГГ видав розпорядження щодо організації шкіл, згідно з яким визна-
чалось, що у місцевостях, де налічувалося 40 українських дітей, створюватиметься 
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державна україномовна школа. Там, де було 20 українських дітей, а решту складали 
польські діти-поляки, навчання української мови тривало три години на тиждень. І 
навпаки, якщо в школі було 20 польських дітей, там уводились три години на тиждень 
польської мови. У школах, де число українських дітей не сягало 40, але було не менше 
20, німецька адміністрація дозволяла відкривати приватні школи, які б утримувались на 
кошти української громади [3, 29 – 30]. Водначас, за директивою генерал-губернатора 
від 19 грудня 1939 р., для відкриття німецької школи в ГГ досить було наявності восьми 
німецьких дітей [22, 24].

В окупованих країнах німецька влада дозволяла відкривати лише народні і профе-
сійні школи. Шкільною політикою не передбачались середні загальноосвітні й вищі 
школи, з навчального процесу усувалися будь-які патріотичні мотиви. З метою заоща-
дження коштів, установлювалася низька заробітна плата вчителів, що відлякувало 
людей від педагогічної праці. Однак для українців ГГ німецька адміністрація зробила 
деякі винятки: дозволила відкрити декілька гімназій, не творила великих перешкод 
для національного виховання в українських школах [3, 30]. До польського населення 
в Галичині окупаційна влада була прихильною, однак не створювала польськомовних 
гімназій, не дозволяла діяльності культурно-освітніх організацій.

По суті, на підкорених теренах гітлерівці намагалися запровадити копію «нової» 
німецької школи. Її основні засади, зокрема, було висвітлено у газетній статті «Реформа 
німецького вселюдського шкільництва» («Краківські вісті», 16.01.1943 р.): «Вся праця в 
школі відбувається у світлі обов’язуючого державного світогляду. Як ціль праці має ста-
вити собі школа: державницьку збройну спільноту з готовністю жертвувати себе для вождя 
і батьківщини. Виховання має бути продержавне, воно має зміцнювати фізичну тугість гро-
мадян, має їх об’єднувати, вирощувати дисципліну, піддержувати і поглибляти вірність та 
вказувати на вимоги життя: потребу посвяти, жертви для спільного добра» [20].

Відділ науки і навчання дистрикту Галичина спирався на загальноприйняті в Третьому 
Рейху та ГГ політичні принципи в освітній сфері, відповідно до яких німецька школа є 
частиною націонал-соціалістичного виховного ладу. Він відкидав ідею так званої «загаль-
ної освіти», а визначав шлях, що «виходить від тіла, охоплює душу та веде до суспільного 
життя» [21, 813]. Однак саме ця школа, як підкреслює Г. Стефанюк, повинна була фор-
мувати не патріотів – українців і поляків, а покірних рабів нацистського режиму, квалі-
фіковану дешеву робочу силу, яку окупаційна влада вербувала на роботу до Німеччини. 
Слід відзначити, що німецькі власті ставили різні завдання перед міськими та сільськими 
школами. Про це свідчить розпорядження губернатора галицького дистрикту О. Вехтера 
від 1 жовтня 1942 р., в якому говорилося, що сільській школі не слід брати для себе за 
зразок міську школу, яка має цілком іншу мету. «Сільська школа має справу виключно з 
селянськими дітьми, які бажають і повинні бути селянами і селянками» [21, 814]. 

Висновки. Отже, на окупованих землях нацисти протягом двох-трьох місяців розбу-
дували адміністративний апарат, зокрема й для управління освітою. У кожній окрузі діяв 
«шкільний уряд» (шульамт) на чолі зі шкільним радником (крейсшульрат), який підпо-
рядковувався і окружному старості, і відділу науки та навчання уряду певного дистрикту. 
Освітня політика німців була спрямована на створення незначної мережі шкіл для місце-
вого українського та польського населення, завдання яких обмежувалося наданням еле-
ментарних та фахових (середнього рівня) знань задля формування підконтрольних владі 
працівників-рабів. Нова освітня система формувалася в умовах тотального терору, харак-
теризуючи який наведемо слова митрополита А. Шептицького із його листа до папи Пія 
ХІІ (29.08.1942 р.): «Сьогодні вся країна погоджується, що німецький режим є, можливо, 
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до більшої міри, ніж більшовицький режим, злим, майже диявольським… Ця система 
брехні, обману, несправедливості, грабунків, карикатури всіх ідей та порядку. Ця система 
надмірного егоїзму до абсурдного, зовсім божевільного національного шовінізму, ненави-
сті всього, що є чесним і гарним… Куди ця система заведене нещасливу німецьку націю? 
Хіба тільки до такої дегенерації, якої історія людства ще не бачила. Вже не менше як рік 
немає дня, в якому не були сповнені страшні злочини, вбивства, крадіжки, конфіскації, 
хабарництво. Жиди є першими жертвами… Звичайно, що маси християн також стали 
жертвами несправедливих вбивств… Режим кріпацтва застосовано до сільського насе-
лення, а також ув’язнення майже всієї молоді і вивезення на працю до Німеччини по 
заводах сільського господарства. Від селян забирається майже все… Це просто немов 
банда розлючених, або скажених вовків накинулася на цей бідний народ» [14, 516 – 517].
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КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ І НАУКОВІ ПІДХОДИ

У статті розглянуто та узагальнено теоретичні засади розвитку коучингових технологій у педа-
гогіці. Коучинг є актуальною педагогічною технологією з опанування знань і впровадження навичок, 
з якої і починається формування коучингової компетентності педагога. Саме тому актуальність 
впровадження концептуальних засад коучингу, як результативного підходу до оптимізації потенціалу 
лідерів у країнах світу має закономірне продовження у різних напрямах професійної підготовки та 
діяльності фахівців в Україні, їх самоактуалізації та особистісної самореалізації. Встановлено, що 
серед педагогічних технологій у системі вищої освіті та зокрема у підготовці педагогів варто орієн-
туватися на ті, що дають змогу майбутнім фахівцям задіяти особистий потенціал і завдяки йому 
формувати готовність та здатність до діяльності, генерувати вміння використовувати всі можливі 
ресурси, коригувати власну діяльність та подальший професійний розвиток. 

Обґрунтовано поняття педагогічного коучингу (ПК), як технології постійного вдоскона-
лення професіоналізму педагогічного працівника, що сприяє ефективній партнерській взаємодії 
суб’єкту освітнього процесу, спрямованої на досягнення ними цілей, забезпечення самостійності 
та ефективності в прийнятті рішень особистісного та професійного характеру.

Ключові слова: коучингові технології, педагогічний коучинг, суб’єкт освітнього процесу, 
партнерська взаємодія, професійна компетентність. 
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COACHING TECHNOLOGIES IN EDUCATION: THEORETICAL-
PRACTICAL ASPECTS AND SCIENTIFIC APPROACHES

In the article the authors consider and generalize the theoretical principles of development for 
coaching technologies in pedagogy. Coaching is an actual pedagogical technology for mastering 
knowledge and introducing skills. From this technology begins the formation of teacher coaching 
competence. Therefore, the actuality of introducing the conceptual foundations of coaching as an effective 
approach to optimizing the potential of leaders in the countries of the world has a natural extension in 
various areas of professional training and activities of specialists in Ukraine, their self-actualization and 
personality self-realization. It is established that among the pedagogical technologies in the system of 
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higher education and in particular in the training of teachers it is necessary to focus on those that enable 
future specialists to use their personal potential. These technologies form readiness and ability to work, 
generate the ability to use all possible resources, adjust their own activities and further professional 
development.The authors substantiate the notion of pedagogical coaching as a technology for continuous 
improvement of the pedagogical worker professionalism, which promotes effective interaction the subject 
of the educational process, aimed at achieving their goals, ensuring independence and effi ciency in the 
making decisions of personal and professional nature.

Key words: coaching technologies, pedagogical coaching, subject of educational process, partner 
interaction, professional competence. 
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КОУЧИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ

В статье рассмотрены и обобщены теоретические основы развития коучинговых техно-
логий в педагогике. Коучинг является актуальной педагогической технологией по освоению зна-
ний и внедрение навыков, с которых и начинается формирование коучинговой компетентности 
педагога. Именно поэтому актуальность внедрение концептуальных основ коучинга, как резуль-
тативного подхода к оптимизации потенциала лидеров в странах мира, имеет закономерное 
продолжение в разных направлениях профессиональной подготовки и деятельности специали-
стов в Украине, их самоактуализации и личностной самореализации. Установлено, что среди 
педагогических технологий, в системе высшего образования и в частности в подготовке педа-
гогов, следует ориентироваться на те, которые дают возможность будущим специалистам 
задействовать личный потенциал и благодаря ему формировать готовность и способность к 
деятельности, генерировать умение использовать все возможные ресурсы, корректировать свою 
деятельность и дальнейшее профессиональное развитие.

 Обосновано понятие педагогического коучинга (ПК), как технологии постоянного совершен-
ствования профессионализма педагогического работника, способствует эффективному парт-
нерскому взаимодействии субъекта образовательного процесса, направленного на достижение 
ими целей, обеспечения самостоятельности и эффективности в принятии решений личностного 
и профессионального характера.

Ключевые слова: коучинговые технологии, педагогический коучинг, субъект образователь-
ного процесса, партнерское взаимодействие, профессиональная компетентность.
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Постановка проблеми. В умовах конкуренції на ринку праці фахівець потребує 
не лише високого кваліфікаційного рівня підготовки. Після закінчення ВНЗ педагог, 
який творчо використовує набуті знання та навички у професійній діяльності, здатний 
самостійно розв’язувати завдання, створювати умови якісної організації навчання та 
проходження практики майбутнім кваліфікованим робітникам є конкурентоспромож-
ним. Рівень сформованості компетентності майбутніх педагогів професійного навчання 
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залежить від якості оволодіння сучасними педагогічними технологіями, уміння мис-
лити і діяти у професійному середовищі інноваційно, ступеня загальної та інформацій-
ної культури, результативності та ефективності використання навичок, набутих у ВНЗ.

Коучинг є актуальною педагогічною технологією з опанування знань і впровадження 
навичок, з якої і починається формування коучингової компетентності педагога. Саме 
тому актуальність провадження концептуальних засад коучингу, як результативного 
підходу до оптимізації потенціалу лідерів у країнах світу має закономірне продовження 
у різних напрямах професійної підготовки та діяльностіфахівців в Україні, їх самоакту-
алізації таособистісної самореалізації.Серед педагогічних технологій у системі вищої 
освіті та зокрема у підготовці педагогів варто орієнтуватися на ті, що дають змогу май-
бутнім фахівцям задіяти особистий потенціал і завдяки йому формувати готовність та 
здатність до діяльності, генерувати вміння використовувати всі можливі ресурси, кори-
гувати власну діяльність та подальший професійний розвиток. 

Не можна не відмітити, що швидкісна популяризація коучингу в останні роки в кра-
їнах СНД спростила розуміння його суті, а у неформальній освіті мають місце підміна 
коучингу бізнес-консультуванням, наставництвом, психологічним консультуванням, 
персональним тренерством. Велика кількість популярних статей та літератури, а також 
хвиля аматорських курсів підготовки спеціалістів з коучингу є, мабуть, відповіддю на 
величезний запит на послуги коуч-спеціалістів [8, 2].

Саме тому в умовах переходу до економіки інноваційного типу перед освітою Укра-
їни постає проблема розвитку коучингових технологій у педагогіці, а інтеграція нашої 
країни у Європейське співтовариство вимагає дослідження становлення та розвитку 
коучингу з метою якісного реформування національної системи освіти.

Аналіз досліджень. Досліджуючи проблему коучингових технологій в педаго-
гіці ми звернулися до праць вітчизняних і зарубіжних дослідників. Наукові ідеї про 
основи управління розвитком освіти розкрито у працях В. Андрущенка, С. Батишева, 
Б. Гершунського, І. Зязюна, І. Ковчиної, В. Кременя, М. Лещенко, В. Лугового, Н. Нич-
кало, В. Олійника,О. Огієнка, О. Романовського, І. Тараненко, О. Щербак та інших 
науковців. Концепцію розвитку особистості педагога у педагогічній підготовці та 
професійній діяльності розглядали науковці І. Бех, Г. Васянович, Н. Ничкало, О. Отич, 
С. Сисоєва, Л. Хомич та ін. Компетентнісний підхід у професійній освіті обґрунтову-
вали й досліджували С. Гончаренко, Е. Зеєр, В. Лозовецька, В. Луговий, О. Овчарук, 
Дж. Равен, О. Рогульська, Ю. Татура, А. Хуторський, Л. Шевчук, В. Ягупов ін. Дос-
від використання сучасних технологій навчання аналізували І. Бендера, С. Гончаренко, 
Р. Гуревич, Г. Дутка, В. Манько, О. Пєхота, І. Стариков, С. Яшанов та ін. 

З проблем коучингу варті уваги роботи зарубіжних авторів, які досліджують тех-
нологію коучингу варто відмітити роботи Тімоті Голві [1], Джона Уітмора [5], Майлза 
Дауні [2; 6; 9], та інших, бо саме в них можна знайти відповіді на актуальні питання 
мобільності та організації навчання на робочому місці, познайомитися з основними 
принципами і моделями коучингу, які сприяють якісному усвідомленню фахівцями 
власних можливостей, підвищенню ефективності та результативності у різних видах 
навчання, підвищення кваліфікації, професійної діяльності та бізнесі. Щодо досліджень 
коучингу в освіті, то серед вітчизняних науковців можемо виокремити праці Т. Борової, 
М. Нагари, І. Петровської та ін.

Однак, нами не виявлено праць, в яких би досліджувалися та дістали розв’язання 
проблеми формування коучингової компетентності педагога, використання коучинго-
вих технологій і у навчання та професійній діяльності.
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Отже виникає необхідність наукової систематизації теоретичних підходів до 
визначення поняття «коучингові технологіі» та подальшого дослдження коучингу з 
метої інтеграції сучасної педагогічної технології у національну систему освіти.

Метою даної статтіє вивчення та узагальнення теоретичних засад розвитку коучин-
гових технологій у педагогіці. Основними завданнями, що постають відповідно до мети, 
є: дослідити різні трактування поняття «коучингові технології» та визначити його суть.

Виклад основного матеріалу. Розвинені країни мають тривалий період станов-
лення та розвитку національних систем освіти. Проте, виклики сьогодення спонукають 
до розгляду низки питань щодо освіти та різних її аспектів, зокрема, освітніх інновацій-
них педагогічних технологій.

Педагогічна технологія розглядається як системний метод створення, застосування 
і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних 
і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм 
освіти (ЮНЕСКО).

Педагогічні технології є галузю педагогіки, зосереджена на вивченні взаємодії 
учасників педагогічного процесу і розробленні інструментарію з метою її оптимізації.

Завдання педагогічних технологій спрямовані на розв’язання таких проблем:
- пошук шляхів підвищення якості навчання, результативності виховання;
- підготовка особистісно орієнтованих навчально-виховних методик;
- популяризація освітніх інновацій у суспільстві;
- пошук оптимальних умов організування праці педагогів;
- розроблення змісту освіти в різних типах навчальних закладів [2].
Освіта – це процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових 

знань, практичних умінь і навичок та пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку 
її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, 
які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї 
особистості [2]. Індивід отримує освіту шляхом навчання, тобто в процесі розумово- 
пізнавальної діяльності засвоєння наукових знань, умінь і навичок.

Інтерес до коучингу як освітньої інновації з’явився в Україні приблизно десять 
років потому. За цей час у науковому обігу з’явився термін «евтагогіка» або «хьюта-
гогіка», який має безпосереднє відношення і до коучингу. Його введено австралійцями 
Стюартом Хассе і Крісом Кеньйоном з Університету Південного Хреста в 2000 році в 
роботі «FromAndragogytoHeutagogy» [6] як учіння про самоосвіту, тобто вчення про те, 
як самостійно вчитися в XXI столітті.

Основний принцип підходу «евтагогіки» свідчить, що учень стоїть у центрі свого 
власного навчання, і його навчання не слід розглядати як педагого-орієнтоване або 
предметно-орієнтоване, воно орієнтоване на учня, тобто учне-орієнтоване. Іншими сло-
вами, в навчанні головну роль відіграє не предмет навчання або педагог, а сам учень, 
який вивчає даний предмет. 

Відомо, що Тімоті Голві, спостерігаючи за спільною роботою тренера та учня у грі 
у теніс, вперше сформулював принципи педагогоцентричного підходу, назвав навчання 
і роботу різними, конкуруючими видами діяльності, що на його думку, є обмежуючим 
фактором. Він звернув увагу, що фахівці, які підвищують кваліфікацію або рівень підго-
товки напружено вирішують, скільки навчання можуть собі дозволити, перш ніж воно 
почне заважати виробничому процесу. ТімотіГолві запропонував не турбуватися про 
перетермінування навчання і повернути цей процес на робоче місце. За допомогою кон-
цепції «Внутрішньої гри» він об’єднав навчання і роботу у єдине ціле.
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Ідея «Внутрішньої гри» Тімоті Голві базується на розумінні, що будь-яке навчання 
сповільнюється, коли рівень занепокоєння учня/працівника є високим, а рівень схва-
лення низьким, при цьому для виконання більшості завдань у учнів досить інтелек-
туальних знань, що дозволяють впоратися з їх рішенням, їм просто важко діяти, спи-
раючись на свої знання череззростаючий тиск і вимогу результатів. На думку Тімоті 
Голв треба змінювати те, як застосовуються набуті знання, при цьому варто довіритися 
природнім процесам і зменшити контроль. Результат застосування нових підходів під 
час навчання гри у теніс показав, що чим більше він довіряв природному процесу як 
тренер, тим простіше було учням довіряти собі і своїй здатності вчитися на досвіді. 
Його досвід застосування трьох принципів: усвідомлення, вибору і довіри показав, що 
вони нерозривно пов’язані між собою і є частинами одного цілого в навчанні і діяльно-
сті. Це розуміння виразилося формулою, яка і визначає Внутрішню гру, а саме: В=П-В

Результат (ефективність)= Потенціал – Втручання (фактори)
Результативність рідко дорівнює потенціалу. Сумніви в собі, навіть незначні, помил-

кові припущення, страх перед невдачами, цього вже достатньо, щоб людині помітно 
знизити свою реальну результативність [1].

Мета «Внутрішньої гри», на думку Тімоті Голві,полягає у зменшенні будь-якого 
втручання в розкриття і втілення повного потенціалу, при цьому існує мета і «Зовніш-
ньої гри». Вона полягає у подоланні зовнішніх перешкоди до досягнення зовнішньої 
мети. Чим гучніше зовнішні виклики, з якими стикається людина, група або організа-
ція, тим важливіше, щоб втручання зсередини зводилося до мінімуму.

Одним з напрямів коучингу, який активно розвивається і ґрунтується на коучинго-
вих підходах Тімоті Голві, Майлза Дауні, є педагогічний, який досліджується у НПУ 
імені М. П. Драгоманова науковцями І. Голіяд, О. Тіщук, Т. Чернова (Інженерно-педаго-
гічний факультет), розроблено авторський курс для майбутніх педагогів професійного 
навчання [4], отримано авторське право. З 2016 року у Міжнародній школі коучингу та 
менторінгу Master Coach Ukraine (Київ, Україна)для бажаючих опанувати спеціа-
лізацію педагог-коуч запроваджено курс «Педагогічний коучинг» з проходженням 
сертифікації [7].

Педагогічний коучинг (ПК) – це технологія постійного вдосконалення професіона-
лізму педагогічного працівника, що сприяє ефективній партнерській взаємодії СОП, 
спрямована на досягнення ними цілей, забезпечення самостійності та ефективності в 
прийнятті рішень особистісного та професійного характеру [1, 107]. 

Програму курсу «Педагогічний коучинг» розроблено для формування у педагогів 
та всіх зацікавлених учасників освітнього процесу професійно важливих особистісних 
якостей таких як: критичне мислення, креативність, мобільність, комунікабельність, 
толерантність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагнення до самопізнання, 
саморозвитку і самореалізації, саморефлексії та ін. Це сприяє якісним змінам в освіті, 
адаптації СОП до нових умов, підвищує рівень професійної компетентності педагогів, 
складовою якої є і коучингова компетентність.

На думку Майлза Дауні, директора по навчальній роботі Лондонської школи 
коучингу, «коучинг може привнести в роботу все найкраще, що властиво людині. Це 
дуже важливо, оскільки все, що ми робимо на робочому місці і поза ним витруює з 
людини людське. Вічна гонитва за ефектом, а не ефективністю, реструктуризацією, 
реінжинірингом і іншими далекосяжними цілями, марна трата людських ресурсів, все 
це виснажує дух, енергію і творчі здібності людини, збіднює його самого і організацію, 
в якій він працює». [2, 17].
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Педагогічний коучинг як технологія особистісного та професійного розвитку фор-
мує унікальний стиль педагога-коуча, який він проектує у відповідності до власних 
запитів та самовдосконалення, сприяє всебічному розкриттю потенціалу СОП, що є 
головним в освітній діяльності.

Коучингові технології у розвитку професійної компетентності педагогів впрова-
джуються у ПТУ № 50 Полтавської області під керівництвом заступника директора 
з навчально-виробничої роботи А. Ківшик, де з 2012 року діє внутрішньо училишна 
та обласна «Школа освітнього коучингу» і проводиться експериментальне дослі-
дження на тему формування коучингової компетентності педагогів у міжкурсовий 
період підвищення кваліфікації [3]. З 2017 року в Україні започатковано конференцію 
«TEACHCOACHING HUB 2017: ПРОСТІР ОСВІТНІХ&ВИРОБНИЧИХ ІННОВА-
ЦІЙ», що відбулася у червні на базі ПТУ-50 м. Карлівка Полтавської області за такими 
напрямами:

- Теорія і практика розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 
у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.

- Педагогічний коучинг у підготовці фахівців.
- Освіта у стилі edutainment.
- Формування креативного мислення учасників навчально-виховного та виробни-

чого процесів засобами інноваційних технологій.
- Інфографіка в освіті.
- Професійна мобільність сучасного педагога.
#TEACHCOACHING HUB – дружній та відкритий простір удосконалення рівня 

професійної компетентності педагогічної спільноти, створений в реальних умовах та 
у стилі коучинг з метою налагодження активних та ефективних комунікацій науковців, 
освітян, партнерів, учнів заради ефективних дій та позитивних змін у житті та профе-
сійній діяльності. 

Отже, на думку Майлза Дауні, який у жовтні 2017 року провів майстер-класи у 
Міжнародній школі коучингу та менторінгу Master Coach Ukraine (Київ, Україна), 
коучинг є важливою справою, бо саме ця технологія може надати сенсу професійній 
діяльності і привнести у роботу педагога все найкраще, що властиве людині. 

Висновки. Дефініція поняття «коучингова технологія» є складною і комплексною, 
не зважаючи на те, що вона розглядається тривалий час різними дослідниками, єдиного 
визнаного терміну, що включав би всі найістотніші ознаки, немає. Крім того, мінливі 
умови формування освіти такого типу диктують свої корективи цього поняття. Це ство-
рює необхідність подальшого розгляду питань щодо коучингових технологій в освіті 
впровадження в Україні зарубіжного досвіду їх дослідження, розвитку та розповсю-
дження [10]. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Голви У.Тимоти Работа как внутрення игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобиль-

ность на рабочемместе / У. Тимоти Голви // Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 – 
252 с.

2. Голіяд І. С. Філософія педагогічного коучингу / І. С. Голіяд, Т. Ю. Чернова // Молодь і 
ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (134) березень 2016. – С. 106–112.

3. Дауни М. Эффективный коучинг: Урокикоучакоучей / М. Дауни // Пер. с англ. – М. : Изда-
тельство «Добрая книга», 2008. – 288 с.

4. Енциклопедія освіти [Текст] / за ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ãîëiÿä I., ×åðíîâà Ò. Êîó÷èíãîâi òåõíîëîãi³ â îñâiòi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 261

5. Ківшик А. І. Розвитокпрофесійної компетентності педагогічних працівників профе-
сійно-технічного навчального закладу: коучинговий підхід : метод. рекомендації / А. І. Ківшик, 
Т. Ю. Чернова. – Хмельницький: ФОП Бідюк, 2015. – 254 с.

6. Педагогічний коучинг:навч.-метод. посіб./ Т. Ю. Чернова, І. С. Голіяд, О. А. Тіщук // [за заг.
редакцією Д. Е. Кільдерова]. – Київ : 2016. – 166 с.

7. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучингкак метод управления персоналом / Джон 
Уитмор. – М. : Альпина Паблишер, 2012.

8. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Ака-
демвидав, 2012. – 224 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua

9. Downey М. Еffectivemoderncoaching: The principles and art of successful busness coaching / 
Мyles Downey. – LID Publish Ltd, 2014/ – 240 с.

10. http://www.mastercoach.com.ua/pedagogicheskij-kouching
REFERENCES

1. Golvi U. TimotiRabotakakvnutrennyaigra: Fokus, obuchenie, udovolstvie i 
mobilnostnarabochemmeste / U. Timoti Golvi // Per. s angl. – M. : Alpina Biznes Buks, 2005 – 252 s.

2. GolIyad I. S. FIlosofi ya pedagogichnogo kouchingu / I. S. GolIyad, T. Yu. Chernova // Molod I 
rinok: schomIsyachniy naukovo-pedagogIchniy zhurnal. – № 3 (134) berezen 2016. – S. 106–112.

3. Dauni M. Effektivnyiy kouching: Uroki kouchakouchey / M. Dauni // Per. s angl. – M. : Izdatelstvo 
«Dobrayakniga», 2008. – 288 s.

4. Entsiklopediya osviti [Tekst] / za red. V. G. Kremin. – K. : Yurinkominter, 2008. – 1040 s.
5. Kivshik A. I. Rozvitok profesiynoyi kompetentnosti pedagogichnih pratsivnikivprofesiyno-

tehnichnogo navchalnogo zakladu: kouchingoviy pidhid : metod. rekomendatsiyi / A. I. KIvshik, 
T. Yu. Chernova. – Hmelnitskiy : FOP Bidyuk, 2015. – 254 s.

6. Pedagogichniy kouching: navch.-metod. posib./ T. Yu. Chernova, I. S. GolIyad, O. A. Tischuk // 
[zazag. redaktsieyu D. E. Kilderova] – K., 2016. – 166 s.

7. Uytmor Dzh. Vnutrenniaia syla lydera : Kouchynhkak metod upravlenyia personalom / Dzhon 
Uytmor. – M. : Alpyna Pablysher, 2012.

8. Chepil M. M. Pedahohichni tekhnolohii : navch. posib. / M. M. Chepil, N. Z. Dudnyk. – K. : 
Akademvydav, 2012. – 224 s. http://www.irbis-nbuv.gov.ua

9. Downey M. Effectivemoderncoaching : The principles and art of successful busness coaching / 
Myles Downey. – LID Publish Ltd, 2014/ – 240 s.

10. http://www.mastercoach.com.ua/pedagogicheskij-kouching
Статтю подано до редакції 20.09.2017 р. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017262

УДК 371:316.32
Iryna DATSKIV,

PhD (Education), Senior Lecturer of International Communications Department
Uzhhorod National University (Ukraine, Uzhhorod) iedatskiv@gmail.com
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The article deals with the current state of vocational education in Ukraine, an attempt was made 
to identify problems and outline the directions for further development to enhance the international 
competitiveness of future specialists in the labour market. The development of social partnership on 
the basis of consolidation of efforts of relevant institutions, local authorities, employers, scientists and 
public associations, the development and the introduction of modern fi nancial support mechanisms 
for vocational education institutions, the correspondence of professional training to the needs of the 
labour market, improving the material and technical base in accordance with the scientifi c-technical and 
technological progress, etc., will promote the achievement of the educational standards of the European 
level in the fi eld of vocational education.
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

У статті розглядається сучасний стан професійної освіти в Україні, здійснено спробу 
виокремити проблеми та окреслити напрями подальшого розвитку для підвищення міжнародної 
конкурентоздатності майбутніх фахівців на ринку праці. Розвиток соціального партнерства на 
основі консолідації зусиль відповідних інституцій, місцевих органів виконавчої влади, роботодав-
ців, науковців і громадських об’єднань, розробка і запровадження сучасних механізмів фінансового 
забезпечення закладів професійної освіти, відповідність фахової підготовки запитам ринку праці, 
вдосконалення матеріально-технічної бази відповідно до науково-технічного і технологічного 
прогресу тощо сприятиме досягненню освітніх стандартів європейського рівня у сфері профе-
сійної освіти.

Ключові слова: професійна освіта, навчання впродовж життя, модернізація, напрями роз-
витку, ринок праці.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается современное состояние профессионального образования в 
Украине, предпринята попытка выделить проблемы и наметить направления дальнейшего раз-
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вития для повышения международной конкурентоспособности будущих специалистов на рынке 
труда. Развитие социального партнерства на основе консолидации усилий соответствующих 
институтов, местных органов исполнительной власти, работодателей, ученых и общественных 
объединений, разработка и внедрение современных механизмов финансового обеспечения учреж-
дений профессионального образования, соответствие профессиональной подготовки запросам 
рынка труда, совершенствование материально-технической базы в соответствии с научно-тех-
ническим и технологическим прогрессом и т.д. будет способствовать достижению образова-
тельных стандартов европейского уровня в сфере профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, обучение в течение жизни, модернизация, 
направления развития, рынок труда.

Лит. 10.

Formulation of the problem. Nowadays the critical situation in Ukraine is due to the 
problem of training skilled personnel that is ready to fulfi ll their professional duties in crisis 
conditions. The aging of labour resources has led to the fact that the age of people involved in 
the production is close to the pension, as a result of the decrease in the training of specialists 
in vocational schools and the lack of vocational guidance work. On the one hand, there is 
a shortage of skilled personnel in a number of professions, on the other hand – there is an 
overestimation in other professions, which stipulates the need to defi ne the policy of vocational 
education in the conditions of market economy, which would be oriented to meet the needs 
of the individual in vocational education providing the labour market with skilled personnel.

Research analysis. In the domestic pedagogical science there has been accumulated 
signifi cant experience in preparing qualifi ed personnel, vocational training and education, the 
formation of personality in the system of vocational education. The problems of the development 
of the vocational education system in the XXI century, the didactics of continuous vocational 
education, the theory and methodology of vocational training, the unemployed population 
training, forecasting of vocational education systems taking into account international trends 
are defi ned by O. Hluzman, S. Honcharenko, Z. Kurlyand, N. Nychkalo etc.

The main conceptual positions, theoretical and methodological approaches to the analysis 
of vocational education have been developed by a number of well-known pedagogical 
scientists (O. Anishchenko, H. Vasyanovich, S. Honcharenko, I. Kozlovska, I. Likarchuk, 
V. Luhovyi, N. Nychkalo, V. Stakhnevych, O. Stepanovych, O. Sukhomlynska). The features 
of vocational education national systems were studied by N. Abashkina, H. Bednarchyk, 
F. Shlyosek, T. Yakymovych.

The subject of the research by a number of scholars was to fi nd out the impact of education 
on the employment and social protection of youth: A. Batyuk, M. Landel, M. Semykina, 
N. Stativka, H. Tovkanets, V. Tulenkov and others.

The purpose of the article is to consider the current state of vocational education in 
Ukraine, to identify problems and outline the ways of its further development in order to 
increase the international competitiveness of future specialists in the labour market.

Presenting the main material. Improving the educational system and the quality of 
professional training of specialists in Ukraine is a drastic socio-cultural problem. Its solution 
is to bring education in line with new socioeconomic requirements and determine the priority 
directions of educational policy. In recent years the quality of labour potential in Ukraine has 
been continuing to deteriorate, there is an aging workforce which creates certain obstacles 
for the normalization of reproduction processes. Moreover, in most cases the quality of the 
labour force does not meet the current requirements for its vocational education, mobility and 
economic activity in general.
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Vocational education should meet the needs of the state in qualifi ed personnel and at the 
same time the needs of the individual in high-quality vocational education, covering various 
segments of the population, especially the following: young people who are studying in 
vocational schools; unemployed citizens who need pre-professional training or retraining; 
senior students who are involved in vocational training, students of higher education 
institutions. The imbalance of professional training and labour market demands the necessity 
of changes in the organization of the vocational education system.

In such a situation we should pay attention to N. Nychkalo’s opinion about the need 
to overcome controversies, in particular, between global and local; general and individual; 
traditions and modernity; promising and immediate tasks; competition and equality of 
person’s opportunities; spiritual and material. The infl uence of globalization and integration 
processes actualizes the problem of competitive manufacturing personnel training with an 
international signifi cance. New views on a person have caused new challenges in all spheres 
of society and above all – in educational [4].

The qualifi ed training of competitive personnel is possible only through the use of courses 
and curricula that are constantly adapting to the current and future needs of society. The 
excellence of curricula is one of the main factors in ensuring a high quality education which 
must not be confi ned to simple cognitive learning, but also help students acquire skills and 
competence in business communication, acquire creative and critical analysis, independent 
thinking and work in society.

Youth is considered to be the most problematic component of the national labour market. 
High level of unemployment among young people is dangerous because socio-economic and 
demographic consequences. According to M. Semykina, «the unresolved problem of youth 
employment leads to an increase in unemployment and lower living standards, the spread of 
passive (dependence), unregulated (shadow employment) and destructive (criminal) behavior 
patterns, as well as encourages labour migration, causes psychological changes (changes in 
the hierarchy of value orientations)» [7, 220].

Thus, the reforming of vocational education requires the modernization of the whole 
system of national education and the approximation of educational traditions to the world level. 
The fi nal goal of modern reforms should be the achievement of a new qualitative training of a 
specialist, who is competitive in the domestic and world labour market. Qualitative vocational 
education can only be considered if it covers almost all young people and will provide them 
with the necessary professional competence to enter the labour market.

It should be noted that in the Global Competitiveness Index of World Economic Forum, 
in 2014 Ukraine has ranked 76-th out of 144 countries rising to 8 positions. A year ago the 
country lost 11 positions, falling down to 84-th among 148 countries [9].

The last 10 years are the time of a quick reorientation of most national educational systems 
from socialization in a national culture to the development of a common educational policy 
for training young professionals for living and working in a market-oriented competitive 
global economy. The search for talents and the requirement for new competences, including 
job skills, are at the forefront. The main goal of professional education is to empower people 
through the development of their abilities, to improve the professional relevance of acquired 
education, to provide better opportunities for orientation and adaptation in the working 
environment.

On the basis of the research of the organizational aspect of modern vocational education 
systems, T. Yakymovych distinguishes between the following types of interaction between 
theoretical and practical training: parallel (theoretical training takes place in educational 
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institutions simultaneously with the manufacturing training at an enterprise), consequent 
(professionally directed theoretical training takes place in educational institutions, after this – 
specialization in an enterprise), concentric (highly specialized theoretical and manufacturing 
training is conducted at the enterprise) [10].

In conditions of market economy, information and technological progress, the state needs 
a comprehensive system of continuous vocational education that corresponds to national 
interests and world economic development trends, provides training of skilled workers and 
junior specialists who are capable of lifelong learning, raising their level of qualifi cation, 
obtaining, if necessary, another a profession. According to the world trends, national 
vocational education is shifting to lifelong learning [3].

Thus, the system of vocational education involves the development of social partnership 
through the consolidation of the efforts of relevant institutions, local authorities, employers, 
academics and public associations [5]. Therefore, the successful functioning of vocational 
education institutions of all levels requires the investigation of the labour market conditions 
for the training the necessary quantity of highly skilled, competitive specialists who will 
meet these needs. Forecasting the labour market needs of qualifi ed professionals should be 
crucial in improving employment, as there is a steady demand for skilled workers. V. Kremen 
proposes to work out the mechanism of multi-channel and multilevel fi nancing, preferential 
taxation of enterprises which provide fi nancial and material support for the development of 
vocational education and training in order to prevent the reduction and eventual closure of 
vocational education institutions [6].

The promotion of educational tasks is intended to update the content of vocational 
education on the basis of competences accumulation, the development of a national system 
of qualifi cations, the intellectualization and the scientifi c provision of vocational education, 
the computerization of the educational process and the implementation of scientifi c and 
technological achievements. The process of improvement should be advanced, constantly 
changing, should take into account the dynamic changes in science, economics, production 
technology and be oriented on the latest technologies [8, 11].

Over the past decades the concept of «human capital» (G. Becker, J. Minser, L. Turou, 
T. Schultz) has been effectively applied in practice in the countries with a developed market 
economy, which defi nes the investment nature of the costs on education and training of workers 
and proves that the investment in education, vocational training and employee mobility will 
signifi cantly increase the value and the cost of labour forces and bring a signifi cant income. It 
is important that vocational education is one of the investments types that a person can make 
for raising his capital [2].

The impact of education on economic indicators determines its economic value. At the 
level of an individual – these are indicators of the labour payment, at the enterprise level – 
total income, profi tability, at the state level – national income. In addition, the economic 
value of education is also determined by the population employment. The tendencies, the 
peculiarities of the development of various stages of labour potential formation in the 
conditions of the transformational economy have been analyzed in A. Krykliy’s researches. 
The scientist has developed the original methods of planning and determining the socio-
economic effi ciency of continuing vocational training. If we take into consideration the 
dynamics of technological and structural changes, business strategy, innovation processes, 
organizational improvements, the saturation of labour market, supply and demand in 
individual specialties in programs and content of professional training we will get a resource 
of economic value of education [1].
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Consequently, taking into account the current state and existing problems in vocational 
education of Ukraine, we will outline the following ways of its development:

1. Strengthening the participation of employers and entrepreneurs in determining the 
content of education, assessing the quality of vocational education and attracting non-
traditional teaching staff like entrepreneurs, engineers, managers, lawyers who will bring 
students closer to the realities of their future specialty.

2. The importance of developing and implementing modern fi nancial support mechanisms 
for vocational education.

3. The peculiarities of the organization of the educational process in getting new specialty 
are supposed to be improved. The possibility of a cross-entry on the basis of a bachelor’s 
diploma has opened up wider ways for additional qualifi cations employment for the youth. 
However, it is worth mentioning about the imbalance between general education and 
professional knowledge and skills. The new unifi ed curricula and discipline programs which 
take into account the aspects mentioned above are to be developed.

4. The need for qualitative training of skilled workers with an inclination to continuous 
learning, mobility and fl exibility.

5. Further development of vocational education in Ukraine is impossible without the 
achievement of educational standards of the European level considering national peculiarities.

Conclusions. The modernization of the domestic vocational education system, which 
would enable competitiveness in the modern labour market and ensure the social protection 
of a person in a changing world, requires the solution of a number of contradictions: between 
the low quality of training and the need for highly skilled specialists willing to work in a crisis 
economy; the discrepancy of the material and technical base of vocational education with the 
scientifi c and technological development and the fi nancing of the functioning of professional 
educational institutions; the imbalance between the popularity of some specialties and the real 
needs of the economic sectors on them etc. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

У статті йде мова про формування професійної компетентності майбутніх працівників 
туристичної індустрії на заняттях з іноземної мови професійного спрямування. Автор здійснює 
спробу розглянути можливі засоби та методи навчання іноземній мові, які сприяють підвищенню 
стандартів викладання мови професійного спрямування, покращенню процесу засвоєння учбового 
матеріалу, а також наводить приклади завдань з англійської мови, розроблених для студентів 
першого курсу. Використання сучасних технологій у процесі навчання допомагає студентам 
досягти високого рівня комунікативної компетенції іноземної мови.

Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, стандарти ринку праці, фор-
мування професійної компетентності, розвиток комунікативних здібностей, ефективні методи 
навчання. 
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В статье идет речь о формировании профессиональной компетентности будущих работ-
ников туристической индустрии на занятиях по иностранному языку. Автор делает попытку 
рассмотреть возможные средства и методы обучения иностранному языку, способствующие 
повышению стандартов преподавания языка профессионального направления, улучшению про-
цесса усвоения учебного материала, а также приводит примеры заданий по английскому языку, 
разработанных для студентов первого курса. Использование современных технологий в про-
цессе обучения помогает студентам достичь высокого уровня коммуникативной компетенции 
иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык профессионального направления, стандарты рынка 
труда, формирование профессиональной компетентности, развитие коммуникативных спосо-
бностей, методы обучения.

Лит. 6.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та збільшення обсягу міжнародної 
співпраці розширюються міжособистісні контакти, зростає потреба суспільства у якісній 
підготовці фахівців туристичної індустрії. Сьогодні представники різних країн проводять 
переговори, зустрічі, конференції, збори та виставки на території готелів, туристичних та 
оздоровчих комплексів. Високі стандарти ринку праці вимагають від фахівців туристичної 
індустрії не тільки глибоких знань декількох іноземних мов, але й уміння миттєво приймати 
нестандартні рішення, орієнтуватися у великому потоці інноваційних технологій ХХІ сто-
ліття, знати і поважати особливості етикету представників різних культур. Досконале воло-
діння іноземною мовою допомагає не тільки спілкуватися з іноземцями при зустрічах чи на 
відпочинку, але і взаємодіяти з зовнішнім світом, вчитися від нього, використовувати новий 
прогресивний досвід для власного вдосконалення та змін у суспільстві.

«Ключовим завданням освіти у ХХІ сторіччі є розвиток мислення, орієнтованого 
на стале майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких 
теоретичних знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно 
змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво 
компетентних громадян» [4, 8]. 

Завдання освіти – розвивати розумові здібності та риси особистості таким чином, 
щоб вона змогла у майбутньому здійснити усі свої наміри в житті, реалізувати себе, 
стати успішною у професійному середовищі, розкрити потенціал свого розуму та зді-
бностей. «Сьогодні більше. ніж будь-коли, ми повинні послідовно намагатися насам-
перед сформувати гармонійно розвинену особистість, а не особистість, яка механічно 
засвоює знання» [2, 251–252].

Загальновідомо, що якість освіти цілком залежить від поєднання сучасних наукових 
досліджень та інновацій у процесі навчання, створення на заняттях ситуацій, макси-
мально наближених до тих, які виникатимуть у подальшій трудовій діяльності сьогод-
нішніх студентів. 

«Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності 
в інформаційному суспільстві» [4, 23]. 

Підготовка спеціалістів у відповідності високим стандартам та запитам ринку праці 
ставить перед викладачем іноземних мов важливі завдання – формування професійної 
компетентності та спрямованості студента, розвиток комунікативних здібностей; вима-
гає підвищення якості навчання, змушує шукати та впроваджувати нові, більш ефек-
тивні методи навчання.
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Сьогодні студенти України мають змогу брати участь у наукових конференціях, 
обговорювати важливі питання на симпозіумах, що відбуваються у вузах світу, їздити на 
навчання за кордон по програмах обміну. Це означає, що рівень іноземної мови для пов-
ноцінного спілкування на професійну тематику має бути надзвичайно високий. Проте 
рівень володіння іноземною мовою випускників шкіл є низьким, а кількість годин, що 
виділяється на вивчення іноземної мови за професійним спрямування зовсім незначна. 
Отож, перед викладачем вузу постає складне завдання: за короткий термін забезпечити 
належний рівень знань студента, необхідний для спілкування у професійному середо-
вищі у відповідності до вимог сьогодення. Це означає, що викладач у процесі навчання 
іноземної мови за професійним спрямуванням має використовувати такі методи та при-
йоми, які б сприяли ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

Як зазначають представники Британської Ради, які з 2014 року у партнерстві з 
Міністерством освіти та науки України проводили глибинне до проектне дослідження в 
університетах країни, щоб оцінити стан викладання англійської мови «…існує потреба 
застосувати новіші матеріали та провести підготовку з використання та розробки сучас-
них матеріалів із англійської мови професійного спрямування, що спрямовані на роз-
виток умінь» [1, 110].

Отож, у цьому дослідженні ми спробуємо розглянути можливі засоби та методи 
навчання іноземній мові, які сприяють підвищенню стандартів викладання мови про-
фесійного спрямування, покращенню процесу засвоєння учбового матеріалу. 

Аналіз досліджень. Сьогодні викладачі іноземних мов у процесі підготовки до 
занять мають змогу використовувати різні методи викладання. Це і науковий доробок 
провідних вчених радянського періоду (Н. Бонк, І. Китайгородська, Г. Термінасова ), 
і творчість вчителів-новаторів 70-80-х (Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, С. Лисенкова), і 
методи навчання сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів (Н. Баграмова, Д. Кларк, 
О. Пометун, С. Панферов, Е. Розет, Дж. Уотсон, Р. Шанк та ін.) 

Мета статті – визначити шляхи підвищення ефективності занять з іноземної мови 
(англійської) за професійним спрямуванням; розглянути деякі види ефективних техно-
логій, продемонструвати можливості їх використання у процесі підготовки майбутніх 
працівників туристичної індустрії; навести приклади застосування ефективних форм 
організації та проведення занять, спрямованих на підвищення якості підготовки студен-
тів, розвиток мислення та творчих здібностей.

Виклад основного матеріалу. Різні етапи розвитку методики викладання англій-
ської мови характеризувалися домінуванням різних методів навчання: структурних 
(граматико-перекладний, аудіо-лінгвістичний); функціональних (ситуаційне навчання, 
керована практика); інтерактивних і частково інтерактивних («прямий» метод, природ-
ній підхід, метод фізичного реагування, метод послідовностей, «мовчазний» метод, 
метод занурення, комунікативний, метод авторських методик та ін.).

Найбільшої популярності за останні десятиліття набули комунікативний 
(communication – «спілкування» – враховує комунікативні функції мови) та інтерактив-
ний (interaction – «взаємодія» – власне процес комунікації та навчальної ситуації в ауди-
торії) методи навчання. Отож розглянемо детальніше ці домінуючі методи навчання. 
«Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка 
має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень 
відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність» [5, 9].

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Мері-
ленд) у 80-х рр., показують, що інтерактивне навчання дозволяє значно збільшити від-
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соток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість студента, а й на його 
почуття, волю, дії, практику. Результати досліджень, відображені в так званій «Піраміді 
навчання» свідчать, що «найменших результатів можна досягти за умов пасивного нав-
чання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 
50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%)» [5, 9]. 

Навчальний процес відбувається шляхом постійної, активної взаємодії всіх студен-
тів (сутність інтерактивного навчання) в межах якої і студент, і викладач є рівноправ-
ними, рівнозначними суб’єктами навчання. 

Що стосується застосування комунікативного методу навчання, то попри всі пози-
тивні аспекти застосування цього методу, нерідко у тих, кого навчали іноземній мові 
використовуючи винятково цей метод, виникали труднощі у написанні листів та веденні 
документації. Маючи ґрунтовні навички спілкування студентам важко було викону-
вати письмові завдання, не вистачало базових знань граматики та стилістики. Сучасні 
вимоги до володіння іноземною мовою професійного спрямування передбачають не 
тільки високий рівень володіння комунікативними навичками, але і вміння вести доку-
ментацію та переписку іноземною мовою. 

Враховуючи, що жоден окремо взятий метод не може забезпечити повноцінний роз-
виток усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (навичок читання, говоріння, слу-
хання, письма), перед викладачем постає завдання синтезу різних методів навчання, так 
званої технології поєднання формальних та неформальних методів та засобів – Blended 
Learning (навчання в аудиторії, тестування та спілкування з викладачем online, Internet 
конференцій). Вагомим аспектом використання даної технології є комбінування різних 
способів подання навчального матеріалу (очне face-to-face, електронне online learning 
та самостійне навчання self-study learning) з використанням методики управління знан-
нями [6].

Blended Learning не відкидає те корисне, що викладач використовує навчаючи сту-
дентів за традиційною моделлю, а лише удосконалює, покращує її можливості. Сту-
денти, що беруть участь у розробці індивідуальних та групових проектів (Collaboration) 
мають змогу розвинути навички роботи в Internet, навички пошуку інформації, роботи 
в групі, приймати рішення та нести за них відповідальність. Завдання викладача, який 
розробляє подібний курс правильно скомпонувати учбовий матеріал, тобто визначити, 
що саме буде вивчатись в аудиторії, а що можна вивчати дистанційно чи самостійно. У 
процесі навчання поєднуються класичні методи викладання, спрямовані на засвоєння 
основних граматичних структур англійської мови, розвиток навичок читання та пере-
кладу, та більш сучасні методи (інтерактивні та частково інтерактивні, методи комп’ю-
терного навчання), спрямовані на розвиток комунікативних навичок і подолання «мов-
ного бар’єру» [3].

Про якість та рівень корисності інформаційно-освітніх послуг вищого навчального 
закладу свідчить уміння випускників застосувати на практиці знання, отримані на прак-
тичних заняттях. Тому саме розвиток мовленнєвих вмінь: слухання та говоріння інозем-
ною мовою набувають особливого значення. Основою навчання говорінню на іноземній 
мові є не відтворення завчених напам’ять текстів чи діалогів, а розвиток умінь спонтан-
ного спілкування. Мовленнєві вправи проблемного характеру, пов’язані з необхідністю 
опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінки та формування висновків, відсто-
ювання власної точки зору, аргументування є найважливішими для розвитку навичок 
вільного володіння мовою. Тому так важливо для викладача іноземної мови зуміти 
спонукати студента до висловлювання, створити на занятті ситуацію максимально 
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наближену до життєвої, при якій студент висловлює свою власну думку чи, використо-
вуючи свої творчі здібності, створює власний проект. Тут у нагоді студентам стає не 
тільки вивчений до цього теоретичний матеріал, набуті навички читання, вимови чи 
правильної побудови речень на іноземній мові, але і власний життєвий досвід, уміння 
працювати з Internet ресурсами, аналізувати та вибирати, приймати рішення, працювати 
у команді та вирішувати складні завдання. 

Ефективність процесу навчання значною мірою залежить від викладача, його 
вміння організувати навчальний процес, вибору методів навчання, та підбору завдань, 
які можуть успішно розв’язуватися з їх допомогою. 

Сьогодні широкий доступ до Internet ресурсів дає змогу студентам отримувати 
інформацію самостійно, без допомоги викладача. Проте студенту інколи важко розі-
братись у розмаїтті інформації, вибрати головне, найбільш важливе, що стане у нагоді 
у майбутній трудовій діяльності. Завдання викладача допомогти студенту, зорієнтувати 
його, націлити, навчити відрізняти головне від менш важливого. 

Наведемо приклад розроблених завдань з іноземної мови професійного спряму-
вання для студентів першого курсу під час опрацювання модуля «Спілкування в ака-
демічному та професійному середовищах», цілі якого розвивати мовленнєві знання та 
вміння, необхідні для адекватної поведінки в загальних навчальних та професійних 
ситуаціях. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності 
студентів навчатися та попереднього досвіду і здійснюється в межах знайомого ситуа-
тивного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією. 

Під час розгляду матеріалу пов’язаного з освітою та майбутньою професіональною 
діяльністю студентів просять зайти на сайт 4icu.оrg та ознайомитись з інформацією, 
пов’язаною з діяльністю престижних учбових закладів Європи та світу (самостійне опра-
цювання). На практичному занятті в аудиторії студентам пропонують поділитися своєю 
інформацією у формі діалогу з сусідом по парті. В подальшому студенти працюють у гру-
пах, обговорюючи тему майбутнього домашнього завдання – написання твору-роздуму. 
«Some people think that studying in a foreign country has many advantages; others believe that 
the disadvantages outweigh the advantages. Write a short essay in which you briefl y consider 
both sides of this issue and make clear which side you support». Далі групи обмінюються сво-
їми ідеями та визначають головні пункти, які слід висвітлити у власних творах.

Головними у процесі обговорення є зв’язки між студентами, їхня взаємодія та співп-
раця. Результат досягається взаємними зусиллями всіх учасників процесу навчання. 
Студенти беруть на себе відповідальність, аргументують, вчаться формулювати власну 
думку, правильно її висловлювати, доводити свою точку зору, дискутувати та приймати 
власні рішення. Це сприяє інтенсифікації самого процесу навчання. У ході обговорення 
важливо навчитись слухати інших, поважати альтернативну думку, збагачувати влас-
ний соціальний досвід, вчитись будувати конструктивні відносини в групі, уникати 
конфліктів, аналізувати навчальну інформацію та знаходити спільне розв’язання про-
блеми. Подібні завдання сприяють створенню доброзичливої атмосфери на занятті, а 
саме головне – надзвичайно подобаються студентам.

Використання різних моделей навчання забезпечує можливість оптимального ком-
бінування аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи. Слід зазначити, що вико-
нання запропонованих видів навчальної діяльності сприяє вдосконаленню вивчення 
іноземної мови, оскільки розвиває мовленнєві навички. Крім того, можливість інди-
відуального добору завдань, креативність рішень підвищують рівень мотивації щодо 
вивчення іноземної мови у студентів. 
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Висновки. Використання новітніх методів навчання на заняттях з іноземної мови 
професійного спрямування у вищому навчальному закладі приносить позитивні, якісно 
нові та сталі зміни у рівні вивчення мови, володінні граматичними структурами та лек-
сичними одиницями, що в свою чергу дозволяє студентам брати участь у програмах 
міжнародного обміну та співпраці. 

Звичайно, є багато позитивних і негативних моментів у використанні різних методів 
та технік у навчанні іноземній мові, але незмінне одне – науково-технічний прогрес 
вносить свої корективи у процес навчання, цифрові технології є ефективними інстру-
ментами цього процесу, від використання яких отримують вигоду обидві сторони-учас-
ники процесу – як ті, хто навчає, так і ті, хто вчиться.

Навчальні заклади України потребують ґрунтовних змін, повного реформування 
системи викладання, формування нового університетського бачення освіти, здатності 
будувати партнерські відносини з провідними освітніми закладами світу. Забезпечення 
якості освіти – глибоких знань випускників, у поєднанні з прагненнями молодих людей 
досягти висот у професійній діяльності – запорука стабільного та успішного майбут-
нього країни.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (У СВІТЛІ 
ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ)

У статті розкрито проблему професійної підготовки вчителя початкової школи у світлі 
вимог Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, визначено настанови 
компетентісного підходу у цьому процесі. З’ясовано роль вчителя початкової школи у створенні 
досконалих педагогічних умов для реалізації мети і завдань національно-патріотичного виховання 
молодших школярів.

Встановлено, що підготовка майбутнього вчителя початкової школи на засадах комепе-
тентнісного підходу у світлі вимог Концепції вимагає усвідомлення ролі студента у процесі його 
професійного становлення, підготовки до постійного самовдосконалення та самореалізації, 
забезпечення досконалих умов професійної підготовки. 

Ключові слова: Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, початкова 
школа, молодші школярі, професійна підготовка вчителя, компетентнісний підхід, українознав-
ство.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГОПОДХОДА 

(В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ)

В статье раскрыта проблема профессиональной подготовки учителя начальной школы в 
свете требований Концепции национально-патриотического воспитания детей и молодежи, 
определенно наставления компетентосного подхода в этом процессе. Выяснена роль учителя 
начальной школы в создании совершенных педагогических условий для реализации цели и заданий 
национально-патриотического воспитания младших школьников.

Установлено, что подготовка будущего учителя начальной школы на принципах комепе-
тентносного подхода в свете требований Концепции требует осознания роли студента в про-
цессе его профессионального становления, подготовки к постоянному самосовершенствованию и 
самореализации, обеспечению совершенных условий профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: Концепция национально-патриотическоговоспитания детей и молодежи, 
начальная школа, младшие школьники, профессиональная подготовка учителя, компетентност-
ный поход, украиноведение.

Лит. 15.

Постановка проблеми. Культурно-історичні обставини в Україні, перетворення, 
що відбуваються в системі освіти відповідно до національних і цивілізаційних пріори-
тетів, вимагають пошуку нових підходів до професійної підготовки вчителя початкової 
школи. Вчитель є ключовою фігурою освіти, а рівень його професійної підготовки є 
пріоритетною складовою успішності школи, результативності застосування нових під-
ходів, інформаційних технологій і засобів навчання. Запит суспільства до результатів 
роботи вчителя, зокрема національно-патріотичного виховання, сучасні умови профе-
сійної діяльності вчителя початкової школи пов’язані із різноманітністю освітніх сис-
тем, варіативністю змістового наповнення початкової освіти, технічного та техноло-
гічного забезпечення навчального процесу, розширенням можливостей інформаційних 
технологій і необхідністю передбачати результати професійної діяльності.

Питання, визначені темою нашої статті, пов’язані із навчально-виховним процесом 
вищої школи з метою фахової підготовки вчителів початкових класів та процесом наці-
онально-патріотичного виховання у загальноосвітньому навчально-виховному закладі, 
що дає початкову освіту. Значну дистанцію між статусом навчально-виховних закладів 
початкової та вищої школи, віковими характеристиками суб’єктів навчально-виховного 
процесу в них скорочують настанови компетентісного підходу про інтегровану резуль-
тативно-діяльнісну характеристику освіти, зокрема у світлі вимог Концепції націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді (далі – Концепція). Усе це спонукає 
до визначення характеру підготовки майбутнього вчителя початкової школи, виявлення 
підходів та напрямів, змістового наповнення та методики фахової підготовки. 

Аналіз досліджень. Досліджувана проблема є міжгалузевою, а тому у вирішенні 
питань національно-патріотичного виховання опираємося на основні положення доку-
ментів нормативно-правової бази, зокрема: Концепції національно-патріотичного вихо-
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вання дітей та молоді [9], Законів України «Про освіту» (1996), «Про загальну середню 
освіту» (1999), «Про вищу освіту» (2001), «Національної доктрини розвитку освіти» 
(2002), Державної програми «Вчитель» (2002) та ін. Важливими для розкриття про-
блеми є теоретичні розробки та досвід застосування компетентісного підходу в про-
цесі фахової професійної підготовки вчителя початкових класів та в умовах початкової 
школи. Зокрема це: обґрунтування В. Химинцем структури і змісту компетентісного 
підходу до професійного розвитку вчителя [15]; термінологічне розмежування Н. Бібік 
понять «компетентність у навчанні» та «компетенції», здійснення рефлексивного ана-
лізу застосування компетентісного підходу [1; 2]; розгляд процесу формування у сту-
дентів понять компетентності й компетенції Н. Нагорною [11]; О. Савченко розглядає 
шляхи і засоби удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів [13] та низка інших. Однак, проблема використання компетентнісного підходу у 
процесі фахової підготовки вчителів початкової школи власне у світлі вимог Концепції 
є недостатньо вивченою, що й обумовило вибір теми даної статті.

Мета статті полягає у визначенні змісту і засобів підготовки майбутніх учителів 
початкової школи на засадах компетентнісного підходу та у світлі вимог Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка вчителя початкових класів в 
сучасних умовах у світлі вимог Концепції визначає цей процес цілісним у визначенні 
мети, теоретико-методологічних засад, змісту, шляхів, засобів та отриманого результату 
як критерію підготовленості.

Мета професійної підготовки вчителя початкових класів у світлі вимог Концепції 
на основі компетентнісного підходу визначена необхідністю гармонізувати загально-
культурні, психолого-педагогічні і методичні знання, вміння, способи діяльності, поси-
лити їх професійну спрямованість, забезпечити фундаментальність базової підготовки 
у формуванні особистості майбутнього вчителя [13, 4].

Професійна компетентність вчителя початкових класів формується з перших днів 
навчання у педагогічному виші. Основною особливістю цього процесу, як зазначає 
Н. Олефіренко, є націленість навчального процесу на реалізацію освіти, що має випе-
реджувальний характер, спрямованість на створення умов для професійного зростання 
й самовдосконалення, на формування умінь вчитися та самостійно приймати відпові-
дальні рішення, на формування потреби у саморозвиткові, що потребує дотримання 
системності й науковості у підготовці майбутнього вчителя. Метою підготовки вчителя 
в теперішніх умовах стає не накопичення значного об’єму готових, систематизованих, 
науково доведених теоретичних положень, а розвиток особистості, навчання способів 
самостійного отримання нових знань. Сучасні умови потребують, щоб професійна під-
готовка майбутнього вчителя забезпечувала можливість його подальшого саморозвитку, 
сприяла формуванню здатності студента до самоосвіти й самовдосконалення. У зв’язку 
з цим важливими завданнями професійної підготовки майбутнього вчителя є не тільки 
засвоєння знань та умінь певної галузі знань, необхідних для професійної діяльності, а 
й оволодіння прийомами самостійного пошуку інформації, опанування нових техноло-
гій, вирішення невідомих раніше професійних завдань [12]. Одним із невідомих раніше 
освітніх завдань є досягнення мети навчання, розвитку і виховання у виші та початко-
вій школі, зокрема національно-патріотичного, у нових реаліях культурно-історичного 
буття України, які означені поняттями «внутрішньо переміщена особа», «тимчасово 
окупована територія України», «збройна агресія Російської Федерації проти України», 
«гібридна війна», «неоголошена війна», «збройний конфлікт», «війна на сході України» 
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тощо [5; 6; 3]. Для реалізації завдань національно-патріотичного виховання молодших 
школярів в сучасних умовах вчителю необхідно володіти професійною компетентні-
стю, яка передбачає наявність суспільних, психолого-педагогічних, предметних знань, 
прикладних умінь та навичок. 

Особливою здатністю вчителя є вміння синтезувати матеріал, створювати та аналі-
зувати педагогічні ситуації, педагогічні задачі, вибирати засоби взаємодії, висловлю-
вати власні погляди, свої міркування, розуміння обговорюваної проблеми, застосову-
вати життєвий досвід молодшого школяра. Ці знання і вміння вчитель використовує 
у процесі спілкування не лише з учнями, але й колегами, а також поза професійними 
ситуаціями. Уміння вчителя мислити та діяти професійно охоплює набір професійних 
властивостей та особистісних якостей особистості педагога, що відповідають вимогам 
учительської професії; володіння необхідними засобами, що забезпечують не тільки 
педагогічний вплив на вихованця, але і взаємодію, співробітництво та співтворчість з 
ним, мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль, організаторського хисту та вміле опе-
рування засобами формування моральних, інтелектуальних та духовних засад у молод-
ших школярів. Він повинен володіти широким арсеналом інтелектуальних, моральних 
та духовних засобів, що забезпечують педагогічний вплив на учня. До інтелектуальних 
засобів належать кмітливість, професійне спрямування сприйняття, пам’яті, мислення, 
уяви, прояв та розвиток творчих здібностей учня. До моральних – любов до дітей, віра 
в їх можливості та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість, повага до вихо-
ванця – усе, що складає основу професійної етики вчителя. Духовні засоби – основа 
його загальної та педагогічної культури.

На думку Н. Нагорної, компетентнісний підхід ставить на перше місце не поінфор-
мованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у пізнавальній, 
технологічній і психічній діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових, профе-
сійних, особистих взаємовідносин. З огляду на це, зазначений підхід передбачає такий 
вид змісту освіти, який не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а перед-
бачає цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, 
соціальних ролей, компетенцій [11]. Таким чином, компетентісний підхід визначає тео-
ретико-методологічні орієнтири професійної підготовки вчителя, водночас, змістовий 
напрям у світлі вимог Концепції – підхід українознавчий. Українознавство як цілісна 
система знань про Україну в сучасних реаліях має стати основою для формування у 
майбутніх вчителів ціннісних орієнтацій, національного світогляду, патріотичних іде-
алів.

Поєднання компетентісного та українознавчого підходів визначають також шляхи 
і засоби професійної підготовки вчителя початкових класів у світлі вимог Концепції. 
Складність і важливість проблеми національно-патріотичного виховання в сучасних 
умовах визначає високі вимоги до професійної компетенції вчителя початкових класів, 
шляхів і засобів у процесі її формування в умовах вишу. У «Методичних рекомендаціях 
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» 
зазначено, що кожен навчальний заклад повинен стати осередком становлення грома-
дянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбу-
довувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, 
забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві [10].

Нормативно-правові документи для забезпечення національно-патріотичного 
виховання визначають низку заходів для навчальних закладів різного рівня акредита-
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ції, що окреслюють напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання 
в освітньому просторі України. Для реалізації цих заходів на змістовому рівні необ-
хідно застосувати українознавчий підхід. Зокрема, згідно із Заходами щодо реалізації 
концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зміст і форми захо-
дів національно-патріотичного виховання у вищій школі передбачає наступне: запро-
вадити факультативний курс у ВНЗ: «Народна психологія», спрямований на вивчення 
звичаїв українського народу; створити студентські об’єднання за мистецькими вподо-
баннями – вишивка, пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво, хореографічна 
майстерність тощо і налагодити їх роботу; впровадити практику волонтерської роботи 
студентів ВНЗ у будинках сиріт, інтернатах (допомога в формуванні громадянської 
свідомості молоді, інтеграції у суспільство); надавати організаційну та матеріальну 
підтримку національно-патріотичним заходам органів студентського самоврядування; 
започаткувати студентські олімпіади з національно-патріотичної тематики; започатку-
вати конкурс курсових робіт та наукових публікацій студентів вищих навчальних закла-
дів з національно-патріотичної тематики; проводити конкурси студентських есе на тему 
«Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»[7]. Термін виконання цих планів та 
заходів визначений документом як «упродовж 2015 – 2016 років» та «постійно».

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на 
факультеті початкової та мистецької освіти студенти вивчають цикл дисциплін, які 
сприяють формуванню компетентностей національно-патріотичного виховання учнів 
початкової школи. Так, під час вивчення дисципліни «Теорія національного виховання», 
студенти вивчають тему «Формування основ наукового і національного світогляду», 
розглядають змістове наповнення поняття «світогляд», вивчають форми і методи фор-
мування основ наукового світогляду в молодших школярів. Народний світогляд є сис-
темою поглядів, переконань, ідеалів, що становлять основу народної духовності. Сту-
денти вивчають народний світогляд в ідейній, морально-етичній спадщині народу, його 
традиціях і звичаях, фольклорі, засвоюють характерні риси українського світогляду як 
відчуття органічної гармонійної єдності, при цьому визначають проблеми та шляхи 
подолання комплексу меншовартості як історично сформованої риси національної мен-
тальності українців, виховання свідомого патріотизму в учнів початкових класів. 

У процесі вивчення курсу «Історія педагогіки» студенти засвоюють спадщину укра-
їнської педагогічної традиції в персоналіях видатних українців, чий життєвий шлях 
є свідченням активного патріотизму в складних умовах культурно-історичного буття 
спільноти. Наукова, педагогічна діяльність Г. Сковороди,Т. Шевченка, К. Ушинського, 
П. Юркевича, В. Сухомлинського та низки інших заснована на ідеалах гуманізму, 
народності, поваги до особистості та нації. Саме тому під час вивчення курсу досяг-
нення навчальної мети поєднано з виховною у світлі вимог Концепції. 

Студенти факультету початкової та мистецької освіти університету беруть активну 
участь у поза аудиторних заходах. Зокрема, студентська ініціатива реалізована у про-
веденні зустрічей з воїнами АТО, у волонтерській діяльності, організації свят тощо. 
Н. Бібік наголошує на необхідності переходу в навчанні «з процесу на результат в 
діяльнісному вимірі, забезпечення спроможності випускника відповідати новим запи-
там ринку, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 
пошуку свого «Я» у професії» [1, 47]. Все це спонукає майбутніх учителів початкової 
школи до формування власного «Я», ототожнення себе з землею, на якій народилися та 
проживають, до пошанування традицій та звичаїв українського народу та народів світу.
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Варто пам’ятати, що професійна теоретична компетентність студента педагогіч-
ного вишу трансформується у професійну досвідну компетентність вчителя початко-
вих класів, а відтак – у національно-патріотичну компетентність молодшого школяра. 
Цей взаємозв’язок визначений Концепцією. Національно-патріотичне виховання дітей 
та молоді, як зазначено в Концепції, – це комплексна системна і цілеспрямована діяль-
ність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 
соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної 
свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, 
готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту націо-
нальних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як право-
вої, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-па-
тріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського 
народу, Батьківщини, держави, нації [9].

У Державному стандарті зазначено, що компетентнісний підхід – спрямованість 
навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно-підпоряд-
ковані компетентності учнів – ключова, загальнопредметна і предметна [4]. Ідеї націо-
нально-патріотичного виховання присутні на усіх рівнях визначених компетентностей 
молодшого школяра. 

Розвиток патріотичної свідомості особистості, за О. Вишневським, відбувається як 
шлях від етнічного до державницького патріотизму,коли поняття «національного» вихо-
дить за межі етнічності та сягає рівня державності [14, 115–116]. Національно-патріо-
тичне виховання молодшого школяра здійснюється, насамперед, у процесі навчання, 
де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, національна 
самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як «Батьків-
щина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. 
Молодші школярі засвоюють беззаперечну істину, що кожен має свою велику і малу 
Батьківщину, поважає традиції чужі і дотримується традицій своєї нації, які утверджу-
ють загальні для усіх людей цінності та ідеали [8].

Висновки. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи на засадах комепе-
тентнісного підходу у світлі вимог Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді вимагає забезпечення досконалих умов професійної підготовки. Для 
реалізації запланованих заходів та настанов методичних рекомендацій Концепції необ-
хідно посилити українознавчий аспект змістової лінії навчально-виховного процесу 
педагогічного вишу. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ ОСВІТИ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті досліджується актуальна проблема правового регулювання відносин у сфері освіти, 
під яким пропонується розуміти їх упорядкування за допомогою системи правових засобів, пере-
довсім – правових норм, спрямоване на закріплення, охорону і розвиток цих відносин. На основі 
аналізу основних джерел освітнього законодавства України виокремлено етапи становлення та 
розвитку нормативно-правового регулювання відносин у сфері освіти, його загальні ознаки та 
особливості: конституційна природа і людиноцентристське спрямування; приватно-публічний 
правовий характер, домінування диспозитивного методу, а серед способів – дозволу.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, освіта, освітні відносини, освітнє право, 
право на освіту.
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NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF RELATIONS
IN THE FIELD OF EDUCATION: GENERAL LINES AND FEATURES

The article deals with the actual problem of legal regulation of relations in the fi eld of education, 
which suggests understanding it’s ordering with the system of legal facilities, foremost legal norms, 
directed on consolidating, protecting and developing of these relations. The main sources of Ukrainian 
educational legislation, the stages of formation and development of normative-legal regulation of 
educational relations are outlined, its general lines and features are astabliched, constitutional nature 
and human centered direction, such as private-public legal character, prevailing of non-mandatory 
method and among other methods – permission, is studiet.
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education.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ

В статье исследуется актуальная проблема правового регулирования отношений в сфере 
образования, под которым предлагается понимать их упорядочение с помощью системы пра-
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вовых средств, прежде всего – правовых норм, направленное на закрепление, охрану и развитие 
этих отношений. На основе анализа основных источников образовательного законодательства 
Украины выделены этапы становления и развития нормативно-правового регулирования отно-
шений в сфере образования, его общие признаки и особенности: конституционная природа и чело-
векоцентристская нацеленность; частно-публичный правовой характер, доминирование диспози-
тивного метода, а среди способов – разрешений.

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, образование, образовательные отно-
шения, образовательное право, право на образование.
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Постановка проблеми. Освіта сьогодні справедливо визнається не лише основою 
інтелектуального, культурного, фізичного розвитку людини, умовою її соціалізації, еко-
номічного благополуччя, а й гарантією розвитку суспільства і держави загалом. Тому ця 
надзвичайно важлива сфера людської діяльності потребує належного правового регу-
лювання, особливо зараз, в умовах інформаційного суспільства, євроінтеграційних й 
глобалізаційних процесів. Актуальність дослідження правового регулювання відносин 
у сфері освіти зумовлена різними чинниками, а найперше, це формуванням нової пара-
дигми освіти антропологічного спрямування відповідно до духу Конституції України, 
що проголосила людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [3]. Іншим чинником є потреба інтеграції сис-
теми національної освіти до єдиного європейського і світового освітнього простору. І, 
зрештою, дослідження нормативно-правових основ відносин у сфері освіти у сучасній 
юридичній літературі нині певною мірою втратили свою актуальність, що й спонукає 
до більш глибокого їх аналізу.

Аналіз досліджень. Вивчення правового регулювання відносин у сфері освіти роз-
почалося у радянській науці в 70-ті – 80-ті рр. XX ст., здебільшого, у рамках адміністра-
тивного права (Л. А. Дольнікова, Г. А. Дорохова, Г. С. Сапаргалієв та ін.), котре регла-
ментувало різноманітні суспільні відносини, зокрема, соціально-культурні. Визнаючи 
відносини в галузі освіти об’єктом адміністративно-правового регулювання, вчені 
здебільшого лише констатували їх специфіку як адміністративно-правових відносин 
«горизонтального типу».

З 90-х рр. у зв’язку зі зміною суспільно-політичних реалій дослідження правового 
регулювання відносин у сфері освіти набуло нового змісту. Науковці (В. М. Сирих, 
В. В. Спаська, В. І. Шкатулла, Д. А. Ягофаров та ін.) почали розмежовувати поняття 
«відносини у сфері освіти» та «освітні правовідносини», надаючи останнім самостій-
ного значення; у юридичній науці порушується питання про формування самостійної 
галузі – освітнього права – зі своїм предметом, методами і способами правового регу-
лювання. 

У ХХІ ст. постає необхідність дослідження правового регулювання відносин у 
сфері освіти у контексті формування нової освітньої парадигми. Над цією проблемою 
працюють нині такі українські науковці, як В. О. Боняк, О. О. Кулініч, О. Ф. Мельни-
чук, Я. О. Тицька, Р. В. Шаповал та ін. 

Мета статті полягає у визначенні загальних та особливих рис нормативно-право-
вого регулювання відносин у сфері освіти шляхом аналізу законодавства про освіту з 
урахуванням доробку сучасних учених.

Виклад основного матеріалу. Аналіз та узагальнення основних визначень поняття 
правового регулювання у юридичній літературі уможливлює висновок, що під право-
вим регулюванням зазвичай розуміється упорядкування суспільних відносин за допо-



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017284

могою системи правових засобів, якими виступають правові норми, правовідносини, 
акти реалізації і застосування права [12, 251]. Правове регулювання здійснюється у різ-
них сферах суспільних відносин, зокрема, у культурній, невід’ємною складовою якої 
виступає освіта. Не зовсім вдалим вважаємо визначення, запропоноване Р.В. Шапо-
валом: правове регулювання освітньої діяльності в Україні – це сукупність правових 
засобів, за допомогою яких держава здійснює правовий вплив на суспільні відносини в 
галузі освіти [14, 11]. По-перше, дослідник змішує два поняття «правове регулювання» 
і «правовий вплив», які, хоч і близькі за змістом, але не тотожні, оскільки регулювання 
передбачає впорядкування, а вплив – лише поширення дії. По-друге, засоби правового 
регулювання утворюють систему, а не просто сукупність. Так само нечітко формулює 
Р.В. Шаповал мету правового регулювання освітньої діяльності – забезпечення безпере-
шкодного руху інтересів суб’єктів до цінностей [14, 11]. Як уявляється, мета правового 
регулювання полягає у закріпленні й охороні певного виду відносин, сприянні їх роз-
витку, а задоволення інтересів суб’єктів здійснюється, власне, тоді, коли вони вступа-
ють між собою у ці відносини.

Пропонуємо правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні розуміти як їх 
упорядкування за допомогою системи правових засобів, передовсім – правових норм, 
спрямоване на закріплення, охорону і розвиток цих відносин. 

Правове регулювання – процес динамічний, бо зазнає впливу внутрішніх і зовніш-
ніх чинників економічного, соціального, духовного характеру, і складний, оскільки 
переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин здійснюється 
за допомогою спеціального механізму, основою якого виступають норми права, зовніш-
ньою формою котрих є нормативно-правові акти. Як слушно твердить Є. В. Красня-
ков, у сучасних умовах саме на законодавчому рівні визначаються тенденції розвитку 
вітчизняної науки та освіти. Це, у свою чергу, робить розроблення, прийняття та реалі-
зацію відповідної законодавчої бази пріоритетним завданням держави [4, 42]. 

Дослідження основних джерел освітнього законодавства України дає змогу виді-
лити кілька етапів становлення та розвитку нормативно-правового регулювання (бо 
основним засобом тут є саме норми права) відносин у сфері освіти. 

Перший етап: 1991–1995 рр. – початок нормативно-правового регулювання від-
носин у сфері освіти шляхом утворення правових основ національної системи освіти 
(ухвалення Законів «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 
затвердження Державної національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття», при-
йняття постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок створення, реорганізації і 
ліквідації навчально-виховних закладів», «Про ліцензування, атестацію та акредитацію 
навчальних закладів» та ін.).

Другий етап: 1996–1999 рр. – розвиток нормативно-правового регулювання відно-
син у сфері освіти шляхом удосконалення базового законодавства про освіту на основі 
прийнятої 28 червня 1996 р. Конституції України (внесення змін і доповнень до Закону 
«Про освіту», затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо їх 
виконання, запровадження Болонського процесу в Україні на підставі Закону України 
«Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європей-
ському регіоні» та ін.). 

Третій етап: 2000–2012 рр. – удосконалення нормативно-правового регулювання 
відносин у сфері освіти шляхом ухвалення законів, які сприяють розвитку національної 
системи освіти для досягнення стратегічної мети – інтеграції до європейського освіт-
нього простору (затвердження Національної доктрини розвитку освіти, що визначила 
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систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку 
освіти у першій чверті XXI століття; ухвалення Закону України «Про загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» і 
прийняття на його основі підзаконних нормативних актів – Програми дій щодо реа-
лізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України, Указу 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні», наказів та рішень колегії МОН України «Підвищення ефек-
тивності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське 
співтовариство», «Про затвердження у вищих навчальних закладах Європейської кре-
дитно-трансферної системи» та ін.).

Четвертий етап: 2013 р. – і донині – концептуальне оновлення нормативно-право-
вого регулювання відносин у сфері освіти (ухвалення Національної стратегії розвитку 
освіти України на період до 2021 рр., що конкретизувала основні шляхи реалізації кон-
цептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною, 
прийняття нових Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»). 

Дещо подібну періодизацію запропонувала Н. Л. Губерська, аналізуючи розвиток 
нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері 
вищої освіти в Україні [2], однак її дослідження має спеціальний характер, оскільки 
висвітлює лише стан правового забезпечення процедурної діяльності стосовно вищої 
освіти. У нашому ж дослідженні акцентується на загальних рисах нормативно-право-
вого регулювання відносин у сфері освіти, основи якого, безперечно, закладають норми 
Конституції України, що спрямована на утвердження людини, її прав і свобод як найви-
щої цінності суспільства й держави. Принцип людиноцентризму пронизує увесь текст 
Основного Закону, а особливо розділ II «Права, свободи і обов’язки людини і громадя-
нина». Характерною ознакою Конституції є змістовне збагачення і гуманізація право-
вого статусу людини і громадянина, посилення гарантій реалізації і захисту належних 
особі прав і свобод. 

Право на освіту є невід’ємним елементом конституційно-правового статусу людини 
і громадянина. Згідно зі ст. 53, кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта 
є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання 
державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно 
здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній 
основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гаран-
тується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і 
комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства [3]. 

Поняття та зміст конституційного права на освіту, державний механізм його забез-
печення, охорони та захисту доволі ґрунтовно дослідив В. О. Боняк. Зокрема, варті 
уваги такі його твердження: сутність конституційного права на освіту полягає в тому, 
що воно є засобом задоволення інтересів людини і громадянина в економічній, політич-
ній та духовній сферах їх життєдіяльності. До основних ознак аналізованого конститу-
ційного права віднесено: його загальний характер (є неодмінною складовою конститу-
ційно-правового статусу людини і громадянина); індивідуальне суб’єктивне право кож-
ного; можливість його реалізації протягом усього життя; тісний взаємозв’язок з іншими 
конституційними правами; постійне збагачення його змісту у ході створення відповід-
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них економічних гарантій; гарантоване кожному й таке, що не допускає протиправних 
обмежень його реалізації; забезпечення органами державної влади та місцевого само-
врядування, громадськими організаціями, політичними партіями, навчальними закла-
дами приватної форми власності [1, 10]. 

Як і всі інші конституційні норми, положення ст. 53 мають загальний характер, 
діють безстроково на всій території України й адресовані невизначеному колу суб’єктів. 
Звідси випливають такі загальні ознаки нормативно-правового регулювання відносин 
у сфері освіти: обсяг суспільних відносин, на які воно поширюється, кількісно неви-
значений, коло суб’єктів персонально не окреслено, часові межі чітко не встановлені. 

Водночас нормативно-правовому регулюванню вказаних правовідносин властиві й 
особливі ознаки. На нашу думку, найперше, це його конституційна природа, бо, як уже 
зазначалося, саме конституційні норми закладають його фундамент. Звідси випливає, 
що основним принципом нормативно-правового регулювання відносин у сфері освіти 
є людиноцентризм. Як справедливо твердить Є. М. Рябенко, людиноцентризм – це нова 
якість інноваційного мислення людини, котра переважає як масштаби гуманізму, так і 
філософської антропології, оскільки виходить за їх межі. Адже сучасна постіндустрі-
альна епоха – це епоха творчої людини, яка не вкладається в усталені стандарти мис-
лення минулих епох [11, 33].

Іншою особливістю є те, що норми, які регламентують відносини у сфері освіти, 
містяться не лише в освітньому законодавстві, а й можуть належати до інших галузей 
права. Базовий Закон України «Про освіту» [10], який розвиває й деталізує конститу-
ційні норми, у преамбулі лише в загальних рисах окреслює коло відносин, ним урегу-
льованих: цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, 
які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних 
органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. На жаль, і новий закон не 
усунув проблему, пов’язану із невизначеністю поняття «освітні правовідносини», щодо 
якої давно тривають дискусії у юридичній науці. Як вважає О. О. Кулініч, для забез-
печення ефективності механізму реалізації конституційного права на освіту важливим 
є відокремлення освітніх правовідносин від адміністративних, цивільних, трудових, 
фінансових та інших правовідносин [5, 239]. Зі свого боку, О. Ф. Мельничук твердить, 
що освітніми в жодному разі не можна вважати відносини, які є предметом правового 
регулювання окремих галузей права, якщо вони не регулюються освітнім законодав-
ством і, відповідно, не мають усіх ознак освітніх правовідносин. У такому разі вони 
будуть залишатися в «лоні» материнських галузей права [6, 17]. Але, як випливає зі змі-
сту самого Закону, його норми регламентують трудові відносини (робочий час педаго-
гічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, орга-
нізаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором 
(ст. 60), сімейні відносини (батьки здобувачів освіти мають право: захищати відповідно 
до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти (ст. 55), адміністративні 
відносини (Кабінет Міністрів України […] затверджує ліцензійні умови провадження 
освітньої діяльності (ст. 63), фінансові відносини (Центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти і науки […] розподіляє освітні субвенції та державне фінансування 
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та 
стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його управління (ст. 64) 
тощо [10]. Зазвичай норми права, які регулюють коло однорідних суспільних відносин, 
утворюють галузь права. Хоча наявність такої галузі законодавства, як освіта, закрі-
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плена нормативно [9], освітнє право як галузь права України наразі існує лише на тео-
ретичному рівні. Це доводить у своєму дослідженні Я.О. Тицька: норми, якими регу-
люються безпосередні освітні правовідносин, не належать до жодної з галузей права, 
формуючи тим самим жорстке ядро потенційної профілюючої галузі національного 
права – освітнього права [13, 10]. 

Вважаємо, що виокремлення галузі освітнього права в Україні дало б змогу розв’я-
зати кілька проблем: 1) об’єднати доволі великий масив правових норм; 2) здійснити 
систематизацію нормативно-правових актів у сфері освіти (ймовірно, навіть у формі 
кодифікації); 3) сформувати міжгалузеві інститути, до яких входили б норми освітнього 
права та інших галузей національної системи права (бо, наприклад, не викликає супере-
чок той факт, що норми інституту права власності належать водночас до галузей цивіль-
ного і сімейного чи цивільного і господарського права України). Загалом, як уявляється, 
це сприяло б удосконаленню правового регулювання відносин у сфері освіти.

Ще одна особливість правового регулювання відносин у сфері освіти полягає в тому, 
що правовідносини, спрямовані на реалізацію конституційного права на освіту, є водно-
час і приватно-правовими, і публічно-правовими. На це звертає увагу й О. Ф. Мельни-
чук, досліджуючи право на освіту, і справедливо твердить, що сполучення інтересів при 
забезпеченні права на освіту є явищем закономірним. Воно пояснюється цінністю самої 
освіти як для окремої людини, так і держави та суспільства загалом [7, 118]. Дійсно, реа-
лізуючи право на освіту, кожна людина задовольняє свій приватний інтерес отримання 
систематизованих знань, умінь та навичок. Своєю чергою, інтерес усього суспільства і 
держави, тобто публічний, тут виражається у забезпеченні якісної освіти усім верствам 
населення і формуванні їх культурного потенціалу, створенні умов для життєдіяльності 
державних і суспільних інституцій, гарантуванні національної безпеки тощо. Отже, у 
правовідносинах, що виникають під час реалізації права на освіту, приватний і публіч-
ний інтереси поєднуються, і складно визначити, котрий із них превалює. Хоча імпера-
тивне формулювання ч. 2 ст. 53 про обов’язковість повної загальної середньої освіти 
свідчить на користь саме публічного інтересу. У преамбулі Закону «Про освіту» так 
само підкреслюється роль освіти у задоволенні приватних і публічних інтересів: освіта 
є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особисто-
сті, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 
об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави [10].

Нарешті, правове регулювання відносин у сфері освіти на сучасному етапі примітне 
ще й тим, що самі ці відносини перейшли на якісно новий рівень, їх склад не обмежу-
ється тільки учасниками освітнього процесу, а роль освіти в сучасному інформаційному 
суспільстві постійно підвищується. Саме тому змінилася система методів і способів 
правового регулювання відносин у сфері освіти: метод «владних приписів» (імпера-
тивний) поступився місцем диспозитивному методу, а серед способів правового регу-
лювання превалюють дозволи. Це підтверджують і норми Закону України «Про вищу 
освіту» [8], і норми Закону України «Про освіту» [10], що, зокрема, закріплюють авто-
номію суб’єктів освітньої діяльності, розширюють права здобувачів освіти, змінюють 
зміст об’єкта освітніх відносин, до якого входять не лише традиційні знання, уміння і 
навички, а й компетенції, необхідні кожній людині для успішної соціалізації в сучас-
ному суспільстві.

Висновки. Отже, правове регулювання відносин у сфері освіти – це їх упорядку-
вання за допомогою системи правових засобів, передовсім – правових норм, спрямо-
ване на закріплення, охорону і розвиток цих відносин. Аналіз основних джерел освіт-
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нього законодавства України дав змогу виокремити етапи початку, розвитку, удоскона-
лення та оновлення нормативно-правового регулювання відносин у сфері освіти, його 
загальні ознаки та особливості: конституційну природу і людиноцентристське спряму-
вання; приватно-публічний правовий характер, домінування диспозитивного методу, а 
серед способів – дозволу. Оскільки нормативно-правове регулювання відносин у сфері 
освіти – процес динамічний, то й дослідження його ніколи не втрачають актуально-
сті і можуть продовжуватися далі. Зокрема, потребує ґрунтовного аналізу новий Закон 
України «Про освіту» з точки зору його відповідності європейським стандартам у сфері 
освіти.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІЄТЕТИКИ 
ЯК НАУКИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

У статті розглянуто історичний розвиток дієтетики з найдавніших часів до ХХ ст. Осно-
вну увагу зосереджено на сутнісних аспектах дієтетики як науки, про збереження здоров’я 
дітей та підлітків у процесі їх навчання та виховання. Розглянуто аспекти фундаменталь-
ного історичного досвіду по розвитку проблем дієтетики в освітніх процесах різних суспіль-
них формацій, що відіграє важливу роль у повноцінному здоров’язбережені дітей та підлітків. 
Висвітлено діяльність педагогів, філософів та лікарів, праці яких спрямовані на зосередження 
та обґрунтування методів і різних підходів освітній практиці для вирішення проблеми здо-
ров’язбереження молоді. 

Ключові слова: дієтетика, шкільна гігієна, збереження здоров’я, життя,запобігання хвороб 
дітей та підлітків.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДИЕТЕТИКИ КАК НАУКИ
О СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

В статье рассмотрены историческое развитие диететики с древнейших времен до ХХ в. 
Основное внимание сосредоточено на сущностных аспектах диететики как науки, о сохранении 
здоровья детей и подростков в процессе их обучения и воспитания. Рассмотрены аспекты фунда-
ментального исторического опыта по развитию проблем диететики в образовательных процес-
сах различных общественных формаций, играет важную роль в полноценном здоровьясбережения 
детей и подростков. Отражена деятельность педагогов, философов и врачей, труды которых 
направлены на сосредоточение и обоснование методов и различных подходов образовательной 
практике для решения проблемы здоровьесбережения молодежи. 

Ключевые слова: диететика, школьная гигиена, сохранения здоровья, жизни, предотвраще-
ние болезней детей и подростков.

Лит. 6.

Постановка проблеми. На думку відомого німецького філософа А. Шопенгауера, 
«здоров’я має перевагу над усіма іншими благами життя, а здоровий жебрак щасли-
віший за хворого короля». Сучасні погляди на формування здорового способу життя 
базуються на історичній парадигмі досліджень лікарів-гігієністів, філософів, педагогів, 
державних діячів та відомих письменників. Проблема збереження здоров’я людини має 
базується на положенні, що хворобу краще попередити, ніж потім її лікувати.

Термін «здоров’язбереження» має відносно невеликий час існування. До його 
появи раніше в науковій літературі використовувалося поняття «санітарна та гігієнічна 
освіта». Застосування пропаганди щодо дотримання санітарних та гігієнічних норм 
зумовлювалося вивченням будови та функцій людського організму, впливу факторів 
навколишнього середовища на тіло людини, аналізом хвороб та необхідністю їх профі-
лактики, створенням умов для здорового способу життя. Усе це до ХХІ ст. передбачає 
дієтетика – сучасна наука в активному пошуку ефективних здоров’язбережувальних 
технологій для застосування у педагогічній сфері з метою попередження захворювань 
серед молоді. Вирішення цієї проблеми можливе при використанні історичного досвіду 
в галузі дієтетики. 

Аналіз досліджень. Проведений аналіз наукових праць засвідчує, що історичні 
дослідження дієтетики як науки про збереження здоров’я молоді майже не проводилися. 
Аспект здоров’язбереження має свою актуальність з часів появи людського суспільства, 
проте збагачується під впливом соціальних та наукових змін. 

Історичне дослідження елементів системи збереження здоров’я людини можна 
розділити на кілька складових. Це історичний розвиток педагогічної думки стосовно 
здорового способу життя людини (С. Гаркуша, Т. Єрмакова, В. Кучерган), вивчення 
ідей щодо збереження здоров’я молоді (О. Новолодська, Л. Моїсеєва), вивчення форму-
вання санітарного законодавства (А. Гринзовський), розвиток валеологічної складової 
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в навчально-виховному процесі (І. Макущенко, С. Юрочкіна), вивчення ступеня і сили 
впливу фізичного виховання на дитину (Т. Пантюк), формування здорового способу 
життя у дітей дошкільного віку (А. Чаговець), формування культури здоров’я у школя-
рів (В. Горащук) та здорового способу життя старшокласників (Т. Єрмакова).

Незважаючи на велику кількість робіт і публікацій, присвячених зазначеному 
питанню, немає чіткого визначення змісту і обсягу поняття «дієтетика» як науки про 
збереження здоров’я молоді. 

Мета статті. Висвітлити історичний розвиток дієтетики від зародження як науки до 
ХХ ст. та зосередити увагу на положеннях дієтетики щодо збереження здоров’я дітей та 
підлітків під час навчально-виховного процесу.

Виклад основного матеріалу. Збереження і зміцнення здоров’я є однією з найваж-
ливіших проблем сучасності. Однак аналіз наукової літератури з питань організації 
діяльності зі збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків в освітніх установах 
свідчить про те, що ведеться вона недостатньо ефективно. Вироблення нових підходів 
щодо збереження і зміцнення здоров’я передбачає органічне поєднання прогностич-
ного, теоретичного пошуку із творчо-критичним осмисленням генезису і результатів 
вирішення цієї проблеми в історико-педагогічному процесі.

Німецький лікар Г. Вільдберг у праці «Дієтетика або наука про збереження здо-
ров’я і життя» (1833) висловив думку, що дієтетика необхідна для кожного і без неї 
людина не зможе передбачити і запобігти дії небезпек, що можуть стати загрозою для 
власного здоров’я. Автор пояснював, що дієтетика включає знання фізіології, психо-
логії та природничих наук, це пов’язано з нерозривною взаємодією з усіма науками. 
Також Г. Вільдберг вказував, що такі науки, як гігіастика (наука, за допомогою якої 
людина вивчає вплив факторів середовища на організм людини), профілактика (про-
ведення заходів проти виникнення хвороб), макробіотика (докладання зусиль людини 
якомога довше прожити), полібіотика (існування людини в діяльності) та терапія (ліку-
вання хвороб людини), – мають одне загальне завдання – турботу про людину та її здо-
ров’я. Дієтетика створює універсальну науку з головною метою – збереження здоров’я 
та життя людини в різних середовищах її перебування: навчанні, праці, відпочинку, у 
сім’ї та ін. 

Тому Г. Вільдберг показує історичний розвиток медичних наук як загальний роз-
виток дієтетики. На думку автора, цей розвиток охоплює шість основних періодів. 
Перший період – до 430 р. до н.е.; другий період – від 430 р. до н.е. до 150 р. до н.е.; 
третій період-від 150 р. до н.е. до 1100 р.; четвертий період – з 1100 р. до 1614 р.; п’я-
тий період – з 1614 р. до 1762 р.; останній – з 1762 р. до ХІХ ст. (на час проведення 
дослідження). Названі періоди характеризуються діяльністю фундаменталістів зокрема 
грецького лікаря золотої доби Афін Гіппократа, який вказував на вимогу дотримуватися 
чистоти (для пацієнтів і лікарів), помірність у їжі й питві, жити там, де чисте пові-
тря, тобто лікувати природними засобами. Він був упевнений, що здоров’я залежить 
від балансу «рідин» в організмі людини, а порушення спричиняє хворобу. Г. Вільдберг 
відокремив медицину від релігії, стверджуючи та переконуючи, що хвороба не є пока-
ранням, божою карою, але радше продуктом зовнішніх чинників, недотримання дієти 
та шкідливих звичок.

Йдеться мова і про жерців, які займалися зціленням хвороб шляхом використання 
бань та суворих дієт не тільки для хворих, а й для здорових. У 1593 р. до н.е. пророк 
і перший священний автор Мойсей дав єврейському народу особливі правила способу 
життя для збереження здоров’я, одне з яких, це правило про чисту і нечисту їжу. 
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Грецький лікар, хірург і філософ К. Гален написав кілька праць присвячених меди-
цині: «Про призначення частин тіла людини», «Анатомія» та ін. Він зробив значний 
внесок у розвиток медицини: К. Гален систематизував причини захворювань та вказав, 
що хвороби розвиваються від дії факторів на організм хворого за відповідно створе-
них умов. Розділивши хвороби на зовнішні і внутрішні, а причини хвороб на безпосе-
редні дії та віддаленої дії, К. Гален вказав, що науки анатомія і фізіологія призначені 
для наукового діагностування, лікування та зокрема профілактики захворювань. Учи-
телем І. Медіоланським (1100 р.) з відомої медичної школи в Салерні було написано 
збірку праць з «Дієтетичних правил» (видана в латинських віршах під назвою «Regimen 
sanitatis, seu scholae salernitanae de conservandа bona valetudine praecepta»). Ця праця 
була актуальною до ХІІІ століття. 

Лікар С. Санкторін (1614 р.) в дослідженнями допомагав краще пізнати вплив спо-
собу життя на людське тіло та здоров’я. Особливу увагу він приділив роботі, спрямо-
ваній на звільнення гігієни як науки від забобон та упереджень, що дало можливість їй 
розвиватися в новому напрямку. Плідна праця С. Санкторіна дає можливість вважати 
його основоположником нового етапу розвитку дієтетики. 

Останній період – від 1762 р. по ХІХ ст. – ознаменувався працями Ф. Цукерта 
(1737 р.). Їх метою було викинути з гігієни як науки якомога побільше забобонів, упере-
джень і зловживань та розвинути конкретний медичний напрямок.

Г. Вільдберг, проаналізувавши названі періоди розвитку, зміг розділити фактори, 
які діють на організм людини, на дві основні групи. До першої групи відніс зовнішні 
фактори (повітря, їжа, напої та одяг), що мають вплив на біологічний розвиток людини. 
Друга група містить внутрішні чинники, які мають вплив на органи чуття, внутрішньо 
духовний стан, діяльність та відпочинок, і формують стан нервової системи людини. 
Тому автор стверджував, що дієтетика повинна навчити людину визначати властивості 
і кількість чинників, які впливають на організм людини, щоб знати та вміти протидіяти, 
уникати або здійснювати профілактику шкідливих факторів з метою збереження життя 
і здоров’я [1, 8–19]. 

У XVIII ст. дієтетика збагатилася через появу різних фундаментальних праць, 
де більш детально охарактеризовано правила та норми дієтетики як науки. Зокрема, 
німецький хірург Г. Ріхтер (1742–1817) у праці «Полная диэтетика, или наука, как 
сохранить свое здравия помощю тех вещей, которые всегда въ союзе находяться с нами, 
и безъ которыхъ мы никак пробыть не можимъ, каковыя суть» (1790 р.) описує наслідки 
впливу особистих речей на здоров’я людини. У цій праці вказується, яким саме чином 
потрібно проживати життя, щоб уникнути втрати власного здоров’я. Автор наголошу-
вав: «Насамперед потрібно попереджувати хворобу, а якщо захворів, то потрібно засто-
совувати різні ефективні заходи для лікування, бо хвороба може перейти у хронічну 
форму. Необхідно завчасно розпізнати, що негативно впливає на стан здоров’я людини, 
і застосувати профілактичні заходи проти хвороб».

 У праці Жеауна Гуліна «Диэтетика или наука, предлагающая правила нужные и 
полезные къ сохранению здравия» (1791 р.) описується, що здоров’я людини залежить 
від роботи нашого організму. Органи людини повинні ефективно взаємодіяти, ніби 
окремі елементи однієї машини [2, 5].

У збірнику праць («Спосіб збереження свого здоров’я, або коротка дієтетика» 
(1807 р.)) авторів К. Цельсія, Ф. Цинерта, Г. Pіхтера та ін., які зробили свій внесок у роз-
виток медичної науки, обґрунтовується, що здоров’я – найдорожче, що є у кожного. Всі 
люди повинні жити відповідно до правил дієтетики, навіть перебуваючи в здоровому 
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стані. Здоровою не можна назвати ту людину, яка не відчуває у своєму тілі хвороби. 
Людина, не помічаючи хворобу, може почувається цілком здоровою, і це є причиною, 
яка може призвести до раптової смерті. Тому особа, яка хоче насолоджуватися дорого-
цінним життям, мусить у повному обсязі виконувати правила дієтетики.

У праці російського військового хірурга Є. Смельского (1800–1881), «Дієтетика під-
літка або наука про збереження здоров’я дітей при вихованні» (1829 р.) показано зв’я-
зок ефективного виховання дітей з фізичною освітою, самоорганізацією та розвитком 
душевних сил. Автор доводить, що порушення однієї складової породжує загальний 
розлад у розумній діяльності людського організму. Молоді люди, які можуть складати 
майбутню опору суспільства, повинні мати фізичне виховання, орієнтоване на дієте-
тичні правила.

Німецький лікар-гігієніст М. Петтенкоффер (1818–1901), базуючись на власних 
дослідженнях, висловив думку, що гігієна – це прикладна фізіологія. А російсько-швей-
царський лікар-гігієніст Ф. Ерісман (1842–1915) неодноразово звертав увагу на зв’язок 
гігієни з фізіологією, проте чітко визначив їх відмінності. На його думку, «для фізіолога 
об’єктом дослідження стає людина сама по собі, тобто нормальні функції її органів і 
ті закони, за якими вони відбуваються; гігієніст має на увазі лише людину, поставлену 
у відповідні умови». Це не робить гігієну ні фізіологією, ні хімією, оскільки характер 
науки визначається не методами і прийомами досліджень. Завдання ж у фізіології та 
гігієни різні. Фізіологія встановлює закони функціонування людського організму, а гігі-
єна визначає і встановлює умови середовища, що забезпечують збереження і зміцнення 
здоров’я, особливо в період росту і розвитку [3, 38].

Дієтетика є елементом формування гігієни. Цьому підтвердженням є праця «Школь-
ная диететика: учение о сбережении здоровья детей, посещающих школу» німецького 
лікаря Г. Кланка, де він стверджує, що дієтетика навчає дітей які відвідують школу 
зберігати здоров’я [6, 2]. У свою чергу, І. Сеченов (1829–1905) та А. Філомафіовский 
(1807–1849) зазначали, що «дієтетика – це і є фізіологія, застосована до практичного 
життя» [4, 17].

Праця «Шкільна дієтетика навчання про збереження здоров’я дітей, які відвідують 
школу» Г. Кланка в перекладі В. Фармаковського виходила друком протягом кількох 
десятків років (1876, 1878, 1889, 1914 р.р. та ін.), вказуючи на особливу роль школи 
з організації оптимальних умов навчання. Автор убачав за необхідність естетично 
облаштовувати освітні заклади для виховання в дитини бадьорого духу і формування 
здорового способу життя.

Праці дослідників було зосереджено на вивченні причин порушення стану здоров’я 
учнів, впливу перевтоми в процесі навчання. Одним із напрямків дослідження було 
вивчення «перенавантаження» дітей та підлітків, змін функцій організму у результаті 
навчального навантаження та інших форм розумової праці. Над цим активно працювали 
фахівці різних галузей, – лікарі, гігієністи, психіатри, а особливо педагоги, для яких тісно 
поєднувалися завдання навчання, виховання і охорони здоров’я дітей та підлітків.

Факт зниження рівня здоров’я тогочасних школярів доводився багатим емпіричним 
матеріалом. Дослідження свідчили про те, що вже з перших років навчання в учнів 
виявляють психічну неврівноваженість, а з часом кількість таких дітей збільшується. 

У рефлексії розвитку проблеми збереження і зміцнення здоров’я школярів особли-
вий інтерес становить друга половина XIX – початок XX ст. У цей період відбувалося 
накопичення нових знань про реальності процесу виховання і навчання дітей та під-
літків, про вплив педагогічного процесу на здоров’я, розширювався науковий пошук у 
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сфері збереження здоров’я. Особлива увага зосереджувалася на організмі дітей, який 
піддавався впливу несприятливих факторів середовища існування, що не тільки позна-
чалося на функціональному стані, але і впливало на його розвиток і подальше існу-
вання. 

Для успішного забезпечення збереження життя і здоров’я сучасної дитини у про-
цесі її навчання потрібно використовувати досягнення дієтетики, здобутки упродовж її 
історичного розвитку. 

Потрібно зазначити, що навчання про здоровий спосіб життя було найдавнішою 
і найбільш розвиненою частиною античної медицини. Дієтетика давала рекомендації, 
якими повинні бути повсякденні норми життя для ефективного лікування хворих, а 
також для збереження здоров’я кожного. Такі рекомендації включали питання харчу-
вання, комплекс гігієнічних правил, фізіологічних процедур (купання, масаж і рухову 
терапію). Метою дієтетики в давні часи було досягнення здорового способу життя за 
рахунок правильного, розумного мистецтва життя [5, 182].

Слід зазначити, що коли сформувалися дві протилежні точки зору на проблеми 
зниження здоров’я школярів. Суть першої у тому, що саме шкільне навчання створює 
загрозу для здоров’я дітей (Т. Альтшуль, А. Віреніус, Н. Зак, Н. Скворцов та ін.). Одну 
з головних причин відомі вчені убачали у перевтомі; школа забирає в учнів так багато 
часу на навчання, що його не вистачає на відпочинок, прогулянки та повноцінний сон. 
Здавна турбувала проблема, пов’язана із тривалістю класних занять, недостатньою три-
валістю перерв між уроками, а також обсягом домашніх завдань, які не відповідають 
віковим та індивідуальним особливостям учнів.

Прихильники другої точки зору (Н. Бакст, Г. Захаріїн, Я. Мор і ін.) якщо і визнавали 
порушення здоров’я дітей в освітніх установах, то звинувачували в цьому не школу, 
а сім’ю з її несприятливими гігієнічними і педагогічними умовами. Саме виховання 
у сім’ї, на їхню думку, призводить до перевтоми частини учнів. Дослідники перекон-
ливо звертали увагу на те, що ніякої перевтоми в учнів не існує, школи вимагають від 
учнів цілком посильної праці. Значна кількість критичних публікацій була присвячена 
саме питанням методики викладання дисциплін. Методики, засновані на пасивному 
вивченні книжок та величезної кількості навчального матеріалу, спрямовані на репро-
дуктивне відтворення, де немає місця розвитку розумових здібностей і творчості учнів.

Про збереження здоров’я та попередження захворювань дитини необхідно піклува-
тися з раннього віку особливо в закладах освіти, як стверджував С. Попов, навчання в 
школі займає велику частину життя людини та має унікальну можливість розв’язувати 
завдання щодо збереження здоров’я дітей, тому що навчання відбувається протягом 
багатьох років, як у навчальному закладі, так і додатково в домашніх умовах. Я. Мор у 
своїй праці «Питання про обтяження учнів наших гімназій в залежності від обстановки 
сім’ї в домашніх умовах» (1892) чітко вказував на залежність успішної освіти та збере-
ження здоров’я дитини від умов, створених сім’єю.

Ряд авторів (В. Бехтерєв, Ф. Ерісман, П. Каптерєв, П. Лесгафт) активно включи-
лися в педагогічну полеміку з питань збереження і зміцнення здоров’я дітей. Лейтмо-
тивом їх робіт стала висловлена ідея Н. Добролюбова і К. Ушинського про необхідність 
узгодження духовного і фізичного здоров’я молодого покоління. Таке поєднання забез-
печить цілісний гармонійний розвиток і формування усвідомленого ставлення дитини 
до свого здоров’я, що буде запорукою здоров’я дорослого населення. Тому період нав-
чання повинен стати наслідком взаємодії навчально-виховного закладу та сім’ї за для 
оптимального поєднання фізичного і духовного розвитку учня створення відповідних 
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умов для навчання. Цього можна досягнути завдяки дослідженню середовища перебу-
вання учня. Зокрема, вивченню реакції організму дитини на вплив факторів певного 
мікроклімату. Можна стверджувати, що цим займається якраз шкільна дієтетика, що 
вивчає стан дитини залежно від мікрокліматичних умов, функціонування організму, 
роботи аналізаторів, які залежать від освітленості, втомленості учня, розкладу уроків 
і т.д. Це дозволить педагогам, вихователям та батькам ураховувати вікові особливості, 
розумові, фізичні можливості, реакцію організму дитини на вплив факторів мікросере-
довища при організації і проведенні навчальної та виховної роботи задля збереження її 
здоров’я та підтримання високої працездатності.

На сучасному етапі розвитку суспільства залишаються актуальними проблеми 
якими опікувалась шкільна дієтетика. На нашу думку, особливим зацікавленням є 
питання отримання дитиною гігієнічної освіти якомога раніше, тобто батьки повинні 
бути першим етапом гігієнічної освіти та гігієнічного виховання дитини починаючи 
з самого народження. Сучасні праці О. Горай «Особливості санітарно-гігієнічного 
виховання та профілактичної роботи серед підлітків» (2009 р.), Н. Коцур «Формування 
здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах» (2012 р.), 
О. Кислої та А. Кошель «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей 
дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій» (2014 р.), С. Пєхарє-
вої «Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку» (2012 р.) та Тут 
теж пасувало б посилання на автора, а не рік праці ін. вказують, що спільна взаємодія 
сім’ї та навчально-виховного закладу, дасть ціннісну орієнтаційну спрямованість педа-
гогам та батькам щоб забезпечити формування у дитини та підлітка стійкої мотивації 
на здоровий спосіб життя. 

Відтак наука дієтетика вивчає не середовище, а людину в середовищі, коли застосо-
вуються фізіологічні методи дослідження. Це стало зрозумілим завдяки довгій і плід-
ній роботі вчених, науковців, педагогів, гігієністів, які удосконалювали зміст дієтетики 
задля ефективного процесу збереження здоров’я, особливо молодого покоління.

Висновки. На підставі викладеного вище можемо стверджувати, що дієтетика має 
важливе значення для формування ефективної системи зі створення умов щодо збе-
реження життя і здоров’я молодого покоління. Особливо це стосується організації 
навчально-виховного процесу. Навчальний заклад повинен надати кожному учаснику 
навчально-виховного процесу знання, необхідні для розумової та трудової діяльно-
сті. Водночас школа та сім’я мають співпрацювати у напрямку формування навичок зі 
зміцнення здоров’я дитини, створивши комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, з 
переліком вимог до режиму харчування, праці, відпочинку та ін. при цьому врахувавши 
особливості психічного, фізичного та соціального стану молодого покоління. Дієтетика 
передбачає зміцнення здоров’я людини з дитинства, щоб дитина, вступаючи в доросле 
життя, мала стійке фізичне та психічне здоров’я. Подальші дослідження висвітлять 
стан сучасної шкільної дієтетики (гігієна дітей та підлітків) відповідно до змін у науко-
во-технічному прогресі та розвитку суспільства.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

У статті зроблено спробу охарактеризувати історіографію проблеми періодизації розвитку 
вітчизняної професійної освіти. Доведено, що ступінь дослідженості проблеми періодизації роз-
витку професійної освіти в Україні можна розглядати в межах таких періодів: 1) друга половина 
ХІХ ст. – 1917 р., якому притаманна увага до нижчої професійної освіти, зокрема, організації 
навчального процесу у професійних закладах освіти; 2) 1917–1991 рр., що характеризується 
працями, які всебічно розкривають розвиток професійної освіти в радянський період, проте оче-
видно, що є заполітизованими; 3) 1991 р. – до сьогодні – період, представлений працями, в яких 
зроблена спроба максимально об’єктивно відобразити історію розвитку вітчизняної професійної 
освіти, обґрунтувати періодизації розвитку, як професійно-технічної, так і вищої освіти.
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PERIODIZATION AND DEVELOPMENT OF DOMESTIC VOCATIONAL 
EDUCATION’S FORMATION: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
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В статье сделана попытка охарактеризовать историографию проблемы периодизации раз-
вития отечественного профессионального образования. Доказано, что степень изученности про-
блемы периодизации развития профессионального образования в Украине можно рассматривать 
в пределах следующих периодов: 1) вторая половина XIX в. – 1917 г., когда преобладало внима-
ние к низшему профессиональному образованию, в частности, к организации учебного процесса в 
профессиональных учебных заведениях; 2) 1917–1991 рр., характеризующегося трудами, всесто-
ронне раскрывающими развитие профессионального образования в советский период, но обла-
дающими политизированным характером; 3) 1991 г. – по настоящее время – период, представ-
ленный работами, в которых сделана попытка максимально объективно отобразить историю 
развития отечественного профессионального образования, обосновать периодизации развития, 
как профессионально-технического, так и высшего образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, периодизация, развитие, низкая профессио-
нальное образование, профессионально-техническое образование, высшее образование, управле-
ние образованием, профессиональная школа, университет.

Лит. 18.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи професійної освіти в 
Україні проходить складний період трансформацій що проявляється в пошуку нової 
парадигми, яка повною мірою відповідатиме запитам суспільства ХХІ століття. Сучас-
ний відкритий ринок освітніх послуг в Україні, в тому числі й в системі професійної 
освіти, створює конкуренту боротьбу навчальних закладів за абітурієнта та зумовлює 
процеси вдосконалення як навчально-виховного так і управлінських процесів, сти-
мулюючи більш ефективне використання наявних ресурсів, реалізацію тих освітніх і 
навчальних програм, зміст яких є актуальним та затребуваним молоддю, що хоче бути 
конкуренто спроможною на сучасному ринку праці, як в межах певного регіону (місто, 
район, область, країна), так і в транснаціональному масштабі. І в цьому аспекті хоча і 
повільний, та позитивний поступ відбувається. Разом з тим практично невирішеними 
залишаються питання цілісної періодизації розвитку професійної освіти на українських 
землях.

Насамперед це пов’язано з тим складним історичним процесом, який пройшла 
Україна до здобуття своєї незалежності в 90-х рр. ХХ ст. До того часу етнічні Українські 
землі в різний період перебували під владою різних держав, які, відповідно, розвивали 
свою (національну) систему освіти, і не дуже переймалися освітніми правами та потре-
бами етнічних українців. З іншого боку, розвиток національної системи освіти, форму-
вання освітніх цінностей, в тому числі й в системі професійної освіти, не відбувається 
на порожньому місці, а є історично обумовленим процесом розвитку та трансформації 
уже наявного досвіду, аксіологічних ідей та підходів відповідно до соціокультурних, 
освітніх, політичних та етичних запитів суспільства.

Виходячи з цієї точки зору вважаємо, що розв’язок питання оновлення змісту пара-
дигми професійної освіти в Україні неможливий без ґрунтовного переосмислення її 
історико-педагогічних основ, що потребує ґрунтовного дослідження педагогічного дос-
віду, накопиченого в Україні на різних історичних етапах й вимагає ґрунтовного дослі-
дження історіографії проблеми розвитку професійної освіти на українських землях.

Аналіз досліджень. Вивчення стану дослідженості питання становлення та роз-
витку вітчизняної професійної освіти показав, що у вітчизняній науці налічується зна-
чний масив наукових праць присвячених цим питанням. Зокрема дослідженням теоре-
тико-методологічних проблем функціонування й розвитку системи професійної освіти 
та методології неперервної професійної освіти присвятили свої праці С. Батишев, 
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Б. Гершунський, С. Гончаренко, Т. Десятов, М. Євтух, В. Луговий, Н. Ничкало, С. Сисо-
єва та ін. Особливості розвитку системи професійної освіти в радянський період роз-
крито в дослідженнях А. Веселова, Н. Іванцової, І. Лікарчука, М. Пузанова, Я. Ряппо, 
Г. Терещенка та ін. Досвід роботи професійних освітніх закладів в Україні у різні пері-
оди вивчали В. Курило, О. Пометун, Г. Пустовіт, О. Сухомлинська, В. Шепотько та ін.

Разом з цим, проведений аналіз засвідчив, що питання пов’язані з періодизацією 
історії становлення та розвитку професійної освіти у вітчизняному освітньому просторі 
висвітлені недостатньо, і потребують подальшого дослідження.

Мета статті – здійснити історіографічний огляд підходів до періодизації історії ста-
новлення та розвитку професійної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перші дослідження історико-педагогічного харак-
теру на теренах України були здійснені ще у другій половині ХІХ ст. та представлені 
працями В. Роднікова, О. Селіхановича, К. Харламповича. Названими науковцями були 
зроблені перші спроби простежити розвиток історико-педагогічної науки [3, 2], проте, 
дослідження цього часу ще не містять спроб наукової періодизації становлення та роз-
витку професійної освіти. 

Праці низки педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. висвітлюють окремі 
аспекти розвитку професійної освіти в межах розвитку всієї системи освіти в Росій-
ській імперії. Так, зокрема, цікавими для нас є роботи О. Куплеядського, Г. Фальборк, 
Є. Шмідта, І. Альошинцева, І. Анопова, С. Рождественського, І. Максіна, І. Стебута 
тощо. Серед них найбільш значущими вважаємо праці: І. Максіна «Очерки развития 
промышленного образования в России за 1888–1908 гг.», І. Анопова «Опыт системати-
ческого обозрения материалов к изучению современного состояния среднего, низшего 
технического и ремесленного образования в России», І. Стебута «Сельскохозяйствен-
ное знание и сельскохозяйственное образование». В цих дослідженнях на той час прак-
тично вперше здійснено спробу проаналізувати процеси, які відбувалися в тогочасній 
системі нижчої професійної освіти, окреслено особливості та головні напрями органі-
зації навчального процесу, схарактеризовано нормативно-правове забезпечення діяль-
ності закладів та установ професійної освіти [14, 3].

В цьому контексті цінними також є праці директора імператорського технічного 
училища в Москві В. Делла-Вос та члена ради при міністерстві народної освіти І. Виш-
неградського в яких розкриваються особливості становлення та розвитку професійної 
освіти на теренах Російської імперії [7, 85].

Важливими є праці українських вчених та педагогів, що працювали у 1920–
1929 роках над проблематикою розвитку освіти УСРР. Необхідно відзначити, що на 
більшість праць цього періоду в радянській історико-педагогічній науці було накладено 
«табу». Це було пов’язано насамперед з тим, що 20-ті роки ХХ століття на українських 
землях охарактеризувалися спробами створення власної, оригінальної системи освіти, 
в основі якої лежали професіоналізація, розбудова національного змісту навчання і 
виховання. О. Сухомлинська зазначає: педагогічна думка 20-х років ХХ століття – це 
розмаїття напрямів, течій, шкіл, весь комплекс пошуків яких будувався на принципах 
природовідповідності у поєднанні з українізацією, зі створенням національної сис-
теми освіти, що дає підстави розглядати педагогічні феномени цього періоду як про-
цес діяльності української педагогічної науки [17, 58–59]. Проблеми функціонування 
та розвитку професійної освіти того часу висвітлювалися в дослідженнях В. Гіршзона 
«Мукомольное производство и профессионально-техническое образование», К. Кали-
ненка «Боротьба на господарчому фронті і організація професійно-технічної освіти на 
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Вкраїні і в Росії», Б. Козелєва «Профессионально-техническое образование рабочих и 
проведение учебной повинности», А. Шумлянського «Становище сільського господар-
ства на Київщині і чергові завдання професійно-агрономічної освіти», О. Соколенка 
«Шляхи професійної сільськогосподарської освіти», П. Калюжного «Масова індустрі-
ально-технічна профшкола» тощо. Серед праць цього періоду для нашого дослідження 
найбільш цінними є праці Я. Звігальського та М. Іванова «Професійна освіта на Укра-
їні «, М. Авдієнка «Народна освіта на Україні в 1927–1928 р.», А. Альберштейна та 
В. Ястржембського «Система народної освіти», О. Головченка «Організація професій-
них навчальних закладів» тощо [18].

У дисертаційному дослідженні М. Харламов [18] вказує на те, що для історіографії 
та періодизації становлення та розвитку професійної освіти на теренах України важли-
вими є праці керівників та співробітників Наркоматів освіти УСРР, РСФРР Г. Гринька, 
Я. Ряппо, М. Скрипника, А. Мандрики, І. Немоловського, І. Гордона. Особливістю цих 
праць є те, що вони написані безпосередніми учасниками розбудови української профе-
сійної освіти. Так, стаття тогочасного наркома освіти УРСР Г. Гринька стала однією з 
перших, в якій розглядалися питання створення професійної школи в Україні. Проте ці 
роботи мають переважно публіцистичний характер, не мають історіографічного огляду 
робіт своїх попередників, а з погляду сьогодення зміст цих праць є надто заідеологізо-
ваним.

Наприкінці 1920-х років і аж до 1950 років ставлення держави до розвитку системи 
освіти в СРСР, а особливо на теренах України (УРСР), починається докорінно зміню-
ватися. Замість достатньо вільної та самобутньої педагогічної думки, яка відображала 
цілий спектр різноманітних підходів на найвищому державному рівні почала висува-
тися і впроваджуватися чітка, жорстко регламентована партійно-класова ідеологема, 
а ідейно класовий підхід замінив професійно-етичні критерії добору фахівців. В цей 
же час почався перегляд теоретико-методологічних засад розвитку гуманітарних наук, 
так звані «дискусії». Спочатку вони відбулися в філософії та історії, дещо пізніше в 
1929 році в педагогіці (в Москві), а в 1931 році добралися й до України. Так, у 1931 році 
в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП) пройшла «диску-
сійна сесія», на якій були піддані критиці всі основні напрями розвитку педагогічної 
думки, а в 1933 році і сам УНДІП був інтелектуально розгромлений, було репресовано 
і знищено (фізично або морально) весь цвіт тогочасної української педагогічної науки. 
З цього часу відбувається русифікація освіти, ліквідація вільної освітньої системи в 
Україні, її жорстка централізація з єдиним директивним центром у Москві [17, 59–60].

В 1930–1950 роках вітчизняна система освіти, в тому числі й професійної, була 
уніфікована й жорстко регламентована та нічим не відрізнялася від загальносоюзної. 
Такий стан речей знайшов своє відображення і в тогочасних наукових працях, в яких 
науковці практично не торкалися проблематики розвитку української системи профе-
сійної освіти. Практично не аналізувалися праці попередників, в яких розглядалися 
особливості розвитку української системи освіти, про них або не згадували, або бру-
тально засуджували. При цьому науковці того часу зазвичай були позбавлені доступу до 
«неправильних», неугодних з точки зору правлячої ідеології наукових праць та дослі-
джень своїх попередників. 

Інші, відмінні від тогочасної офіційної радянської науки, а отже і невизнані та недо-
ступні на теренах радянської України практично до кінця 80-х років – початку 90-х років 
ХХ століття, погляди на історію становлення та розвитку педагогічної думки та освіти 
на українських землях представлені в тогочасних працях науковців діаспори. Серед 
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них найбільш цінними для нашого дослідження є праці С. Сірополка «Історія освіти 
на Україні» та «Народна освіта на Совєтскій Україні». Цікавими в контексті нашого 
дослідження є праці А. Веселова «Среднее профессионально-техническое образование 
в дореволюционной России» та «Профессионально-техническое образование в СССР. 
Очерки по истории низшего и среднего профессионально-технического образования» 
в яких здійснено дослідження становлення і розвитку професійної освіти в Російській 
імперії та післяреволюційний період.

Подальші історико-педагогічні дослідження розвитку української освіти та науки 
зазвичай представляли в контексті загального розвитку історії педагогічної освіти та 
науки СРСР. В цей період особливо виділяються праці О. Дзеверіна. Його дослідження 
відрізнялися ґрунтовністю, до того ж, на відміну від інших науковців, він розглядав 
розвиток української історико-педагогічної науки впродовж 1917 – 1957 років як самос-
тійний цілісний процес, що має зв’язки, але не є частиною загальнорадянської історії 
педагогіки.

1970–1980 роки характеризуються значною кількістю праць присвячених питанням 
становленню та розвитку професійної освіти в СРСР. Так, свій внесок у висвітлення 
проблем розвитку професійної освіти в радянський та частково дорадянській період 
внесли С. Батишев, В. Афанасьєв, Ю. Васильєв, М. Кондаков, П. Худомлинський, 
В. Логунов тощо. 

Загалом, найбільш цілісні та ґрунтовні дослідження з історії професійної а осо-
бливо професійно-технічної освіти в СРСР, здійснені в 1970–1990 роках під керівниц-
твом академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології профтехосвіти Академії 
педагогічних наук СРСР С. Батишева. Узагальнена історія функціонування професійної 
освіти ХХ століття відображена в монографії «Профтехобразование России: итоги XX 
века и прогнозы» за редакцією І. Смірнова [16]. Проте в цих дослідження аналіз роз-
витку професійної освіти саме на українських землях здійснювався дуже поверхово у 
нерозривному їх взаємозв’язку із розвитком цілісної системи професійної освіти СРСР, 
практично не розглядаються процеси розвитку професійної освіти на Україні в дорево-
люційний період. З іншого боку, практично всі праці радянських науковців були надто 
політизовані та методологічно тенденційні в оцінці дореволюційного етапу розвитку 
професійної освіти [7, 86]. Так, О. Сухомлинська зазначає, що в радянські часи всі про-
блеми пов’язані з будь-якою науковою періодизацією розв’язувалися досить легко – 
була розроблена періодизація історії Комуністичної партії Радянського Союзу, і всі 
гуманітарні науки відповідно до неї узгоджували і підлаштовували свою періодизацію. 
Тому в радянській період періодизація розвитку педагогічної науки і школи повністю 
збігався з періодизацією історії УРСР та історії комуністичної партії України [17, 47].

Так, в дослідженнях 1960–1980 років присвячених проблемі періодизації розвитку 
освіти в Україні чітко видно домінування означеного підходу, згідно з яким більшість 
науковців, в тому числі й М. Грищенко, М. Гриценко, О. Дзеверін, В. Чепелєв, в пері-
одизації розвитку освіти в Україні традиційно виділяли такі етапи: 1) 1917–1920 роки 
(етап революційних перетворення в системі освіти та педагогічній думці України в 
післяреволюційний період); 2) 1921–1931 роки (розвиток педагогіки і освіти в Україн-
ській СРР у період реконструкції народного господарства); 3) 1931–1941 роки (освіта 
та педагогічна наука в Українській РСР в період розгорнутого будівництва соціалізму); 
4) 1941–1945 роки (розвиток освіти і педагогічної думки в період Великої Вітчизняної 
війни); 5) 1945–1958 роки (розвиток освіти і науки в період післявоєнної відбудови); 
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6) 1959–1985 роки (освіта і педагогічна наука України в період розвинутого соціалізму) 
[12, 3].

Дещо краща ситуація з об’єктивністю висвітлення історичних процесів становлення 
та розвитку системи освіти на Україні та її періодизацією склалася на початку 90-х років 
ХХ століття і до наших днів. Дослідники цього періоду звертаються до більш широкого 
масиву праць та досліджень, недоступних та заборонених в радянській період, в тому 
числі й отриманих з за кордону, а відповідно користуються більш широкими історич-
ними поглядами на розвиток освіти в Україні та її відповідну періодизацію. 

В цьому контексті О. Сухомлинська [17, 47] вказує на те, що «проблема періодиза-
ції – одна з найголовніших наукових проблем, особливо гуманітарної сфери. Від того, 
що береться за основу періодизації, який контекст вкладаємо в той чи інший період, що 
виступає рушійною силою зміни періоду, відбувається розгортання певного науково-до-
слідницького поля». 

Проте, донині ще не існує єдиної загальноприйнятої періодизації розвитку профе-
сійної освіти на українських землях, що, насамперед, пов’язано з тими, історичними, 
політичними та соціокультурними трансформаціями, яким були піддані українські 
землі, що проявилося в значній роздробленості українських земель, включеність їх на 
довгий час в освітні системи інших держав, а також частій їх зміні. Складність істо-
рико-педагогічної періодизації розвитку професійної освіти також викликана тим, що 
завдання професійного вишколу особистості впродовж тривалого часу реалізовува-
лися в системі як загальної, так і вищої та професійно-технічної освіти. Так, С. Сисо-
єва [15, 126–128] вказує на те, що професійна освіта базується на загальній освіті та 
покликана забезпечити підготовку кваліфікованих фахівців, та здійснюється у вищих, 
середніх та спеціальних навчальних закладах у тому числі й професійно-технічних учи-
лищах, а також на спеціальних професійних курсах і шляхом навчання безпосередньо 
на виробництві. 

Тому, здійснивши аналіз історії становлення та розвитку професійної освіти в 
українському освітньому просторі ми дійшли висновку, що її періодизація обов’язково 
повинна об’єднувати в собі як єдине ціле періодизації розвитку професійно-технічної 
(ремісничої) та вищої (за своєю суттю професійної) освіти. 

Виходячи з цього, та на основі аналізу існуючих підходів до періодизації станов-
лення та розвитку професійної освіти на Україні, вважаємо, що найбільш поширеними 
та цікавими в контексті нашого дослідження є періодизації запропоновані А. Весе-
ловим [2], М. Пузановим та Г. Терещенком [13], С. Батишевим [1], О. Коханком [5], 
І. Лікарчуком [6], Н. Гупаном [4], О. Невмержицькою [8], О. Сухомлинською [17].

Висновки. Отже, ступінь дослідженості проблеми періодизації розвитку профе-
сійної освіти в Україні можна розглядати в межах таких періодів: 1) друга половина 
ХІХ ст. – 1917 р., якому притаманна увага до нижчої професійної освіти, зокрема, орга-
нізації навчального процесу у професійних закладах освіти; 2) 1917–1991 рр., що харак-
теризується працями, які всебічно розкривають розвиток професійної освіти в радян-
ський період, проте очевидно, що є заполітизованими; 3) 1991 р. – до сьогодні – період, 
представлений працями, в яких зроблена спроба максимально об’єктивно відобразити 
історію розвитку вітчизняної професійної освіти, обґрунтувати періодизації розвитку, 
як професійно-технічної, так і вищої освіти.

Проте цілісної періодизації, яка відображала б цілісний розвиток професійної 
освіти до сьогодні в педагогічній науці немає, що може стати перспективою подальших 
наукових розвідок. 
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ЄВРОКЛУБ У ШКОЛІ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

У статті схарактеризовано сутність та структуру євроклубу. Наведено базову інформа-
цію, яка допоможе зрозуміти, що таке євроклуб, як і навіщо його створюють. Проаналізовано 
різні підходи до створення євроклубу. Євроклуб загальноосвітнього навчального закладу роз-
глянуто як вид дитячого громадського об’єднання, діяльність якого ґрунтується на принципах 
добровільності та особистісної орієнтації, здійснюється у навчальний та позанавчальний час з 
метою самореалізації особистості, формування активної життєвої позиції, культури міжнаці-
онального спілкування та залучення до практичної участі в європейських ініціативах. Розкрито 
механізми організації роботи євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів, наведено приклади 
успішно реалізованих євроклубами ініціатив. Перспективним напрямом подальшого наукового 
пошуку може стати вивчення особливостей діяльності окремих шкільних євроклубів та обміну 
їх досвідом.

Ключові слова: дитяча громадська організація, загальноосвітній навчальний заклад, євроін-
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ЕВРОКЛУБ В ШКОЛЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

В статье охарактеризованы сущность и структура евроклуба. Приведена базовая информа-
ция, которая поможет понять, что такое евроклуб, как и зачем его создают. Проанализированы 
различные подходы к созданию евроклуба. Евроклуб общеобразовательного учебного заведения 
рассмотрен как вид детского общественного объединения, деятельность которого основыва-
ется на принципах добровольности и личностной ориентации, осуществляется в учебное и вне-
учебное время с целью самореализации личности, формирование активной жизненной позиции, 
культуры межнационального общения и привлечения к практическому участию в европейских 
инициативах. Раскрыты механизмы организации работы евроклубов учебных заведений, приве-
дены примеры успешно реализованных евроклубами инициатив. Перспективным направлением 
дальнейшего научного поиска может стать изучение особенностей деятельности определенных 
школьных евроклубов и обмена их опытом.

Ключевые слова: детская общественная организация, общеобразовательное учебное заведе-
ние, евроинтегрция, евроклуб, структура евроклуба, формы деятельности евроклуба, ценности.

Лит. 13.

Постановка проблеми. За 22 роки свого існування в Україні євроклубівський рух 
став дієвим засобом ознайомлення шкільної молоді з європейськими цінностями, істо-
рією та засадами функціонування Європейського Союзу. Євроклуби послідовно вико-
нували свою місію незалежно від політичної ситуації в Україні чи рівня офіційних від-
носин з Євросоюзом. Представництво ЄС в Україні послідовно підтримує діяльність 
євроклубів і допомагає розвиватися, активно контактувати між собою та продукувати 
нові ідеї.

Аналіз досліджень. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значний 
внесок вітчизняних науковців та освітян-практиків у вивчення та висвітлення питань, 
пов’язаних з європейською тематикою: євроінтеграції (П. Вербицька, С. Коберник, 
Н. Кузьміна, О. Овчарук, Ф. Степанов), ролі дитячих громадських організацій у форму-
ванні навичок соціального лідерства (О. Арутюнян, С. Диба, О. Пахомова), проведення 
тренінгів з європейської інтеграції та впровадження європейських проектів (Я. Боренько, 
Х. Чушак), практичних порад щодо створення євроклубу як різновиду дитячого громад-
ського об’єднання (Б. Бабаджаняна, В. Брущенка, Р. Димека, Ю. Лобурця, П. Кендзьора, 
Л. Паращенко), детальної характеристики принципів діяльності євроклубу загально-
освітнього навчального закладу (А. Кирпа), досвіду роботи євроклубів (Н. Гичко, 
Т. Горбань, В. Девда, Е. Дикова-Фаворська, О. Євтушенко, Н. Жидкова, О. Іноземцева, 
Н. Каменецька, Л. Камлик, Н. Коваленко, А. Ковбасюк, О. Колесникова, О. Країло, 
О. Міхтєєва, С. Мойсеєва, С. Чернова, Л. Шкляр, С. Юрченко).

Незважаючи на підвищений інтерес науковців і педагогів-практиків до євроклубів, 
необхідним залишається більш глибоке вивчення питань організації роботи та діяльно-
сті євроклубів, а також поширення позитивного досвіду євроклубів.

Мета статті – розкрити сутність євроклубу та механізми організації роботи євро-
клубів загальноосвітніх навчальних закладів, а також навести приклади успішно реалі-
зованих ініціатив. 

Виклад основного матеріалу. Перші українські євроклуби були створені в 
1995 році за прикладом подібних організацій в Європі. У державах – членах Європей-
ського Союзу та країнах-кандидатах євроклуби відігравали роль одного з важливих 
джерел інформації та поширення спільних європейських цінностей серед молоді. 
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  За визначенням С. Гончаренка, шкільні клуби – одна з ефективних форм орга-
нізації дозвілля учнів, яка сприяє їхньому всебічному розвитку; організація самоді-
яльна і добровільна, на чолі якої стоїть рада (правління), що обирається на загальних 
зборах [1, 166]. На відміну від гуртків (самодіяльних об’єднань учнів, які займаються 
фізкультурою, поглибленим вивченням питань науки, літератури, мистецтва), однієї з 
форм позакласної й позашкільної роботи [10, 77], шкільні клуби можуть охоплювати 
різноманітні види діяльності всіх учнів школи і в більш масовому масштабі виявляти 
і розвивати їхні нахили і здібності [10, 166]. Клуби можуть бути багатопрофільними 
або із тематичною спрямованістю. Різновидом дитячих та молодіжних громадських 
об’єднань є євроклуби, що мають багатопрофільний характер, можуть існувати як само-
стійно, так і у загальноосвітньому навчальному закладі.

 П. Кендзьор [2] наголошує на тому, що євроклуб об’єднує однодумців, що 
мають рівноправні стосунки. За визначенням Української мережі європейських клубів 
[11], євроклуби сприяють творчій реалізації її членів. А. Кирпа [4, 46] підкреслює прин-
цип добровільності участі школярів у дитячому громадському об’єднанні, а дослідники 
С. Луценко, А. Горон, О. Каленик [6] вважають євроклуб формою співпраці вчителів і 
учнів, яка охоплює різноманітні сфери. Але погляди науковців збігаються в тому, що 
євроклуби мають єдину сутність – зближення України та Європи, налагодження співп-
раці шляхом реалізації спільних гуманітарних проектів. Як правило, вік членів євро-
клубу не обмежується. Але найактивнішими виявляються старшокласники, що обу-
мовлено особливостями вікового розвитку особистості (необхідність у новому досвіді; 
потреба у прийнятті та визнанні; потреба в спілкуванні; почуття індивідуальної самото-
тожності, наступності та єдності; формування самооцінки, критичності).

Отже, у нашому дослідженні розглядаємо євроклуб загальноосвітнього навчаль-
ного закладу як вид дитячого громадського об’єднання, діяльність якого ґрунтується 
на принципах добровільності та особистісної орієнтації, здійснюється у навчальний та 
позанавчальний час з метою самореалізації особистості, формування активної життєвої 
позиції, культури міжнаціонального спілкування та залучення до практичної участі в 
європейських ініціативах.

Організаційна структура євроклубу загальноосвітнього навчального закладу має 
вертикальну ієрархію, тобто на чолі знаходиться лідер, який скеровує діяльність усіх 
членів, що дозволяє задіяти велику кількість учнів у процесі роботи євроклубу, нада-
ючи змогу опрацьовувати питання, в яких вони безпосередньо зацікавлені, та спіль-
ними зусиллями досягати поставленої мети. До керівного складу шкільного євроклубу 
можуть входити координатор (або опікун), що представляє інтереси євроклубу на різ-
них рівнях, президент, віце-президент, секретарі, піар-менеджери, редактори, скарбник. 
Склад і посади можуть змінюватися, при необхідності – скасовуватися або реформу-
ватися з внесенням відповідних змін до Статуту (Положення). Вищим органом управ-
ління шкільного євроклубу є загальні збори (засідання), що скликаються за необхідні-
стю, але не рідше двох разів на рік. 

  До компетенції загальних зборів належить внесення змін та доповнень до Ста-
туту (Положення); визначення напрямів діяльності євроклубу; затвердження корпора-
тивних ознак (знаків, атрибутів тощо) організації; рішення щодо прийому та виклю-
чення членів євроклубу.

Участь у роботі євроклубу загальноосвітнього навчального закладу надає старшо-
класнику можливості здійснювати вільний вибір напряму, змісту, методів і форм влас-
ної діяльності, розширити простір взаємодії зі світом, пізнати свою унікальність і само-
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бутність, свої можливості, розвивати особистісно значущі якості, збагатити свій досвід 
міжнаціонального спілкування.

Учасники євроклубів набувають досвіду організації інформаційних кампаній, 
поширюючи знання про євроінтеграційні процеси та засади функціонування Європей-
ського Союзу. У членів євроклубів формуються такі якості, як висока моральність, осо-
биста відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на максимальну самореа-
лізацію, здатність досягати високої мети раціональним шляхом і коректними засобами, 
лідерські навички, уміння приймати відповідальні рішення. У цілому, відбувається під-
готовка молоді до життя в об’єднаній Європі. 

  Популяризація європейських цінностей допомагає подолати стереотипи нега-
тивного ставлення до сусідніх народів. Джон Мак Кормік у своїй праці «Розуміння 
Європейського Союзу» зазначає, що у народів Європи є дуже багато того, що їх роз-
діляє – у них бракує спільної історії – і при цьому вони сьогодні налагоджують взає-
мовигідну співпрацю, долаючи шкідливі стереотипи міжнаціональної ворожнечі [13]. 
Говорячи про цінності, на яких базується Європейський Союз, розуміємо, що в Європі 
ніколи не було єдиної традиційної культури, однієї церкви, панівної мови, спільного 
історичного досвіду. Проте такі фактори, як грецька філософія, римське право, христи-
янство, дух спільності, привнесений епохою Відродження, складають спільну духовну 
спадщину Європи, вони обумовили спільні форми поведінки європейців всупереч усім 
відмінностям, що існують між окремими європейськими країнами [5, 257]. Загалом 
можна сказати, що Європейський світ ґрунтується на демократичних цінностях і в фун-
даменті його ціннісного устрою лежать права людини та орієнтація на захист інтересів 
особистості. 

Отже, сучасні європейці майже всі поділяють такі цінності: верховенство права, 
демократію, свободу, рівність, людську гідність та солідарність. Проте дослідження 
показують значні розбіжності у сприйнятті європейцями шлюбу, релігій, праці, щастя, 
статевих питань, евтанзії та смерті.

Євроклуби організовуються при середніх школах, гімназіях, ліцеях та інших загаль-
ноосвітніх навчальних закладах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Укра-
їни №1/9-541 від 14 серпня 2009 року і «Методичні рекомендації з організації роботи 
Європейських клубів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 
України».

Основне завдання євроклубу полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в 
дусі спільних європейських цінностей, сприянні встановленню партнерських стосунків 
із європейськими молодіжними неурядовими організаціями.

Існування євроклубу загальноосвітнього навчального закладу можливе в таких фор-
мах: позакласної роботи; навчання на базі навчального закладу (гурток, секція тощо); 
молодіжної неурядової організації (організаційно євроклуби можуть бути оформлені 
як офіційно зареєстровані згідно з чинним законодавством (Закон України «Про об’єд-
нання громадян») [2, 4]; інтегрованого навчального курсу «Європейські студії» для 
загальноосвітніх навчальних закладів (Ю. Комаров, Л. Паращенко). 

Сьогодні, коли обсяги інформації, що вимагають засвоєння, все збільшуються, а 
часові межі для вироблення рішень зменшуються, ситуація потребує простих і вод-
ночас змістовних способів роботи, застосування методик невимушеного та ефектив-
ного закріплення знань та вироблення способів поведінки. Тому основними формами 
діяльності євроклубів можуть бути такі: молодіжні практичні семінари і конференції; 
виставки фотографій, малюнків, плакатів на теми, пов’язані Європейським Союзом; 
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тренінгові заняття і рольові ігри (гра «Колаж» (для вивчення та закріплення знань про 
напрямки діяльності ЄС), ділова гра «Як функціонує ЄС»; гра «Кочевідо»); квести; 
флеш-моби; літературні та мистецькі вечори, на яких учасники знайомляться із твор-
чою спадщиною відомих європейських авторів; інформаційні кампанії, спрямовані на 
місцеву громадськість (зустрічі, лекції, вистави, вікторини); проекти з європейськими 
партнерами та молодіжні обміни; 

Майданчиком для спілкування євроклубівців виступає сайт неформальної асоціа-
ції Євроклубів України «Євроклуби в Україні» (www.euroclubs.org.ua), де публікуються 
новини про діяльність євроклубів, відбувається обговорення ініціатив, обмін досвідом.

Принципи організації Євроклубу є різними для різних шкіл і залежать від конкрет-
них обставин та можливостей, віку учнів, рівня підготовки учнів, а також готовності 
педагогічного колективу брати участь у роботі євроклубу. Залучення молоді до активної 
діяльності не можливе без тісної та партнерської співпраці із дорослими. Так, Л. Пара-
щенко [8] наводить рекомендації щодо створення євроклубу, що базуються на порту-
гальському досвіді організації євроклубів, який спирається на ентузіазм, творчість та 
ініціативу багатьох учителів та учнів. 

П. Кендзьор [2] виокремлює шість кроків створення євроклубу, серед яких чільне 
місце посідає крок перший – створення ініціативної групи. Крок другий (організацій-
ний) передбачає проведення євроклубівцями «мозкового штурму» щодо цілей та форм 
роботи євроклубу, підготовки плану діяльності клубу, визначення мети, якою буде керу-
ватися євроклуб. На третьому кроці передбачається проведення установчої зустрічі, 
на якій офіційно проголошується про відкриття євроклубу, затверджується його назва, 
статут, план дій, розподіляються обов’язки учасників. Крок четвертий передбачає про-
ведення першого засідання, на якому приймається рішення про створення євроклубу і 
програма діяльності. Крок п’ятий – розробка статуту (положення) євроклубу, в якому 
визначаються базові принципи роботи організації. На шостому кроці пропонуються 
різноманітні форми роботи євроклубу, ресурси для діяльності, поради з інформаційної 
діяльності.

У Методичних рекомендаціях євроклубам Представництва ЄС в Україні [7] 
виокремлюються ще два кроки – пошук партнерів та місце зустрічей. Наголошується на 
налагодженні контактів для подальшої співпраці з місцевим управлінням освіти, євро-
клубами інших шкіл, консульством, представництвами міжнародних організацій різних 
країн, неурядовими організаціями. Особливу увагу на етапі проведення заходів євро-
клубівцям необхідно звернути на поширення інформації про діяльність у ЗМІ. Бажано, 
щоб євроклуб мав власний зал для проведення тематичних заходів.

Таким чином, можна зробити висновок, що необхідною умовою для створення 
євроклубу в школі є наявність активних мотивованих учасників, які зацікавлені євро-
пейською тематикою та готові активно співпрацювати для реалізації поставленої мети.

Планування роботи євроклубу є системою узгоджених дій, які спрямовані на досяг-
нення визначеної мети. Для складання якісного плану роботи євроклубу необхідно 
спочатку чітко визначити мету, якої необхідно досягти. Саме мета визначає перелік 
завдань, графік, необхідні ресурси та інші компоненти, які слід спрогнозувати для 
подальшої якісної діяльності. Запланованих заходів не повинно бути багато. Коли план 
заходів розроблено, слід переходити до ресурсів, необхідних для здійснення кожного із 
заходів. Ресурси можуть бути різноманітними: людські, інформаційні, адміністративні, 
матеріальні, часові тощо. Після того, як заходи і ресурси визначені, можна переходити 
до графіка – його бажано робити динамічним. Оптимальним визначенням відповідаль-
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них осіб є розподіл обов’язків відповідно до бажань самих виконавців у поєднанні з 
наявністю відповідних знань та навичок. 

Прикладом успішно реалізованих ініціатив може слугувати Харківська асоціація 
шкільних євроклубів (ХАШЄК), створена у 2010 році з метою об’єднання творчого 
потенціалу євроклубів та участі старшокласників у європейських ініціативах, і яка є 
структурним підрозділом Харківської міської організації учнівського самоврядування, 
що діє під патронатом Департаменту освіти Харківської міської ради. 

На вивчення культури і традицій європейських країн спрямована робота 69 шкіль-
них євроклубів Харкова (станом на 2017 рік) [9, 32]. Найбільш успішними є євроклуби 
навчальних закладів № 6, 38, 39, 65, 73, 75, 91, 132. 

Євроклуби співпрацюють з такими волонтерськими організаціями: Центр Волон-
терів, СВІТ-України, Клуб Толерантності, Корпус Миру (США), AIESEC; з регіо-
нальними євроклубами міст: Суми, Кременчук, Кам’янка, Полтава, Охтирка, Горішні 
Плавні, Кропивницький; налагоджені творчі та навчальні зв’язки з містами: Манче-
стер (Великобританія), Брно (Чехія), Ріміні (Італія), Берлін і Нюрнберг (Німеччина), 
Клайпеда (Литва), Познань, Мазовєцкє Віжайни, Катовіце, Єдинорожець, Закопане 
(Польща), С.-Петербург (Росія), а також культурними та навчальними центрами Латвії, 
Франції, Білорусії, Іспанії [3]. 

У 2016 році старшокласники євроклубів ХГ № 23, ХСШ № 134, ХГ № 6 «Маріїнська 
гімназія» стали переможцями міжнародного освітнього проекту «Підтримка молоді як 
імпульс зміцнення демократії і громадянського суспільства в Україні», який проходив 
за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського вільного 
альянсу у Європарламенті; 150 школярів представили свої проекти на міжнародній кон-
ференції «Тенденції та перспективи розвитку гостинності сучасного міста» у рамках 
міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі»; за Програмою 
обміну майбутніх лідерів «FLEX» у США навчалися 8 учнів 9-10 класів ХСШ № 156, 
ХЗШ № 157, ХГ № 169, ХСШ № 17, ХСШ № 3, ХСШ № 99, ХГ № 169, ХГ № 6 «Марі-
їнська гімназія».

Багато уваги приділяється волонтерській діяльності, допомозі інтернатам, шпита-
лям, ветеранським організаціям. За участю євроклубівців ЗОШ № 91 проведено регіо-
нальний тренінг для міст Харкова та Суми «Європейський досвід волонтерства відкри-
ває нові можливості». Захід відбувся в рамках майстерні «Розширення можливостей 
волонтерів для об’єднаної Європи», який ініційовано Українською Асоціацією Євро-
пейських Студій та підтримано Харківською Асоціацією шкільних Євроклубів, партне-
ром проекту виступив Харківський Центр Європейських Ініціатив.

Харківська асоціація шкільних євроклубів має партнерські стосунки зі «Школою 
європейских студій в Україн», у багатьох проектах школярі беруть участь у заходах 
нарівні зі студентами. У 2014 році відбулось інтелектуальне змагання в рамках інфор-
маційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Для шкільних євроклубів це був ціка-
вий досвід командної роботи, прийняття рішень, пошуку правильних відповідей [12].

Євроклубівці ХСШ № 73 «Бджілки» взяли участь у благодійному аукціоні «Баш на 
Баш» у коворкінг-центрі «Fabrika Space», який проводився за підтримки друзів і близь-
ких 15-річного Данила Дідика, який загинув під час теракту 22 лютого 2015 р. Виручені 
від аукціону кошти витрачено на потреби дітей із сімей загиблих бійців АТО, тяжкохво-
рим дітям та Дитячому кардіологічному центру м. Харкова.

Висновки. Таким чином, сутність діяльності євроклубів полягає у формуванні в 
учнів відповідних знань, особистісних та соціальних умінь та навичок для життєдіяль-
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ності в сучасному європейському співтоваристві, в якому нині активно культивується 
відчуття спільної культури, зближення та створення об’єднаного європейського дому. 

Вивчення діяльності вже існуючих євроклубів, громадської думки визначило, що 
впровадження євроклубів є своєчасним та необхідним у вихованні свідомого громадя-
нина, здатного будувати цивілізовану європейську державу; бути конкурентоспромож-
ним фахівцем, готовим до ринкових і демократичних змін, здатного жити і творити в 
інформаційному суспільстві. 

Перспективним напрямом подальшого наукового пошуку може стати вивчення осо-
бливостей діяльності окремих шкільних євроклубів та обміну їх досвідом.
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В статье проанализированы состояние и тенденции развития проблемы внедрения совре-
менных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс начальной школы. Опре-
делены дидактические возможности использования ИКТ в повышении учебно-познавательной 
деятельности учащихся начальной школы при изучении математики. В то же время, приводятся 
примеры использования программных средств, мультимедийных учебников, тренажеров на 
разных этапах урока математики в начальных классах: при изучении нового материала, обобще-
ния и систематизации знаний, для контроля и оценки знаний и умений учащихся.
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Лет. 6.

Постановка проблеми. Зробити урок ефектним, емоційним, а головне – продук-
тивним – найбільш поширена проблема серед учителів початкової школи. Пошук нових 
форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й 
необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а 
й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах 
гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання повинна бути направ-
лена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безпе-
рервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійсню-
вати моральний вибір і нести за нього відповідальність, – тобто такої особистості, яка 
спроможна саморозвиватися і самореалізуватися.

Допомогти вчителеві у вирішенні цього непростого завдання може поєднання тра-
диційних методів навчання і нових інформаційних технологій. В сучасному розумінні 
інформаційна технологія навчання – це педагогічна технологія, що застосовує спеці-
альні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. Комп’ютер пови-
нен перетворитися для дитини з цікавої іграшки в одне з важливих джерел інформації.

Упровадження в процес навчання молодших школярів інформаційних технологій 
забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів і сприяє збагаченню змісту нав-
чання, надає йому логічного і пошукового характеру, а також вирішує проблеми пошуку 
шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їх творчих здібнос-
тей, стимуляції розумової діяльності. Особливістю навчального процесу із застосуван-
ням інформаційних технологій є те, що центром діяльності стає учень, який, виходячи 
зі своїх індивідуальних здібностей та інтересів, вибудовує процес пізнання. Учитель 
часто виступає у ролі помічника, консультанта, що заохочує до оригінальних знахідок, 
стимулює активність, ініціативу, самостійність.
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Аналіз досліджень. Проблема використання сучасних інформаційних техноло-
гій в освіті активно досліджується у нашій країні протягом багатьох років. Питання 
інформатизації загальноосвітньої школи досліджували Б. Гершунський, Р. Гуревич, 
М. Жалдак, Ю. Жук, В. Кремень, В. Михалевич, П. Стефаненко, О. Співаковський та 
ін. [1; 2; 5]. Сучасними вченими М. Жалдаком, Н. Морзе, О. Рибалко, Й. Ривкіндом 
створюються моделі навчання із використанням інформаційних технологій, розробля-
ються і впроваджуються комп’ютерно-орієнтовані методики навчання. Чимало дослід-
ників приділяли значну увагу вдосконаленню підготовки майбутніх учителів за допо-
могою використання новітніх технологій. Питанням професійної підготовки вчителів 
початкової школи займалися А. М. Богуш, В. І. Бондар, С. І. Стрілець [6]. Можливості 
та переваги використання інформаційних технологій у процесі вивчення початкового 
курсу математики досліджували О. П. Кивлюк, О. Я. Савченко, Л. В. Коваль [2; 3; 4]. 
Порушене питання є актуальним і для дослідників інших країн. Оскільки впровадження 
комп’ютерних технологій в освіту за кордоном перебуває на високому рівні, то виникає 
питання перевантаження ними освітнього процесу. З огляду на це, дослідники наголо-
шують на необхідності їх ретельного відбору.

Метою статті є дослідити дидактичні можливості використання інформацій-
но-комп’ютерних технологій у підвищенні навчально-пізнавальної діяльності учнів 
початкової школи при вивченні математики.

Виклад основного матеріалу. Одними з основних завдань уроку математики є 
формування в учнів початкових уявлень про число, величину, міцних обчислювальних 
навичок із натуральними числами та нулем, умінь розв’язувати сюжетні задачі; первин-
них умінь вимірювання та обчислення величин; наочно-чуттєвих уявлень про геоме-
тричні фігури, графічні вміння.

Давно доведено, що учні по-різному засвоюють нові знання. Раніше вчителям 
важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Сьогодні з використанням 
нових інформаційних технологій школи отримали можливість подавати нову інформа-
цію таким чином, щоб задовольнити запит кожного школяра.

Особливістю комп’ютеризованого уроку є наступне: крім звичайної мети уроку, 
урок з комп’ютерною підтримкою має технологічну мету – вивчення нового методу 
навчальної діяльності, використання конкретної навчальної комп’ютерної програми. 
Головною відмінністю такого уроку є те, що перевизначаються потоки інформації на 
уроці – діалог вчителя з учнем відбувається через комп’ютер, який виступає в ролі тре-
тього компоненту навчання, індивідуального для кожного учня.

Використання комп’ютера можливе на всіх етапах навчання: представлення нового 
матеріалу учням, перевірка засвоєння ними знань, уточнення змісту матеріалу і методів 
його викладання, фіксація всіх успіхів і невдач.

На уроках математики в початкових класах в залежності від поставлених цілей вчи-
тель використовує такі програми:

- Paint: побудова геометричних фігур та їх дослідження; 
- Test W: на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення контролю 

знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до уроків в позаурочний час;
- Microsoft Word: створення та використання математичних диктантів, блок – 

схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsoft Equation для запису 
математичних виразів;

- Microsoft Power Point: програма для створення презентацій;
- Методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку»;
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- Microsoft Exel: створення, форматування та друк таблиць даних; проведення 
розрахунків різної складності; побудова діаграм і графіків;

- Easy Teach: програма для інтерактивної дошки «Triumph».
Завдяки використанню мультимедії у школярів спостерігається концентрація уваги; 

включення всіх видів пам’яті (зорової, слухової, моторної, асоціативної); зростання 
мотивації до навчання; закріплення набутих знань; відпрацювання навчальних умінь і 
навичок; повторення, практичне застосування одержаних знань, умінь і навичок; уза-
гальнення, систематизація знань.

На уроках математики під час вивчення нового матеріалу вчителі користуються 
мультимедійними підручниками. Це дає можливість досягнення наступних педагогіч-
них ідей:

- підвищення пізнавального інтересу учнів;
- забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;
- підтримка групових та індивідуальних форм навчання.
Доцільним при вивченні нового матеріалу є також використання різних програмних 

засобів, які допоможуть вчителю цікаво пояснити новий матеріал.
 «Петрик. Канікули в бабусі» – у цій грі, допомагаючи Петрику виконати завдання 

бабусі, школярі легко і невимушено вчаться додавати, віднімати, множити, ділити, 
засвоюють табличку множення, а також розвивають логічне мислення. Наприклад, 
Петрику потрібно позбирати курчат у корзину, та для того, щоб поставити одне курча, 
треба розв’язати приклад, відповідь до якого буде вказана на одному із курчат. Тоді його 
можна буде поставити у корзину.

«Петрик. Лісові пригоди» – комп’ютерна навчальна гра, яка допомагає навчити 
дітей розпізнавати кольори і фігури, співставляти розміри, висоту, відстань, виконувати 
прості логічні задачі і, звичайно ж, рахувати. Подорожуючи з Петриком, учень в ігровій 
формі знайомиться з математикою. Навчання проходить у процесі подорожі головного 
героя Петрика, якому потрібно пройти через ліс, щоб знайти дорогу додому. При цьому 
він потрапляє в різні ситуації, де потрібно застосувати математику.

«Петрик. Загадкові острови» – захоплююча гра для дітей віком 8 – 11 років. Петрик 
подорожує морем разом з дідусем і потрапляє на загадкові острови. На островах Пря-
мокутників, Трикутників і Кружечків він знайомиться з цікавими жителями, допома-
гає їм, застосовуючи знання з математики. Граючись з Петриком, учень знайомиться з 
одиницями вимірювання довжини, ваги, часу; вчиться їх перетворювати, також вчиться 
розгадувати математичні загадки, розв’язує сюжетні задачі та опановує ази геометрії.

Використання нових інформаційних технологій у процесі узагальнення та систе-
матизації знань учнів з математики дозволяє ефективніше поглибити знання з певних 
тем, закріпити навички усних та письмових обчислень, формувати вміння розв’язувати 
задачі. Під час узагальнення і систематизації знань можна використовувати найріз-
номанітніші тренажери. Вчителі можуть також самостійно створювати тренажери за 
допомогою програми Microsoft Power Point, яка входить до складу пакету прикладних 
програм Microsoft Offi ce.

Тренажер «Юні водії» створений як гра, в ході якої закріплюються вміння і навички 
усних обчислень табличного множення від 2 до 9. Наприклад, обране число 5, отже, 
на третьому слайді з’явиться перший приклад на розв’язування табличного множення 
цього числа. Якщо учень вибере правильну відповідь, то літак відлетить і за допомогою 
стрілочки в нижньому правому кутку можна буде перейти до виконання наступного 
прикладу. Якщо ж ні, то літак залишиться на місці, аж поки дитина не обере правильну 
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відповідь. Завдяки цьому, якщо учень погано знає таблицю множення, він може дов-
чити її в ході виконання завдання, або хоча б звернути увагу на неправильно обчислені 
приклади і попрацювати над ними пізніше. Після закінчення розв’язання прикладів 
таблиці множення, в даному випадку на 5, можна перейти до тренування з таблицею 
множення іншого числа.

Тренажер «Хокей» допомагає учневі тренуватися в табличних прикладах додавання, 
але в даному випадку презентація представлена у вигляді гри в хокей. Перший слайд – 
це початок. Далі учневі пропонується розв’язати приклади табличного додавання від 2 
до 9, але вже у роздріб. Якщо учень правильно обчислив приклад, то він забиває шайбу 
в ворота і на табло рахунку з’являється привітання та лунають оплески. Це створює 
ситуацію успіху, що заохочує і підбадьорює школяра. Якщо ж відповідь була непра-
вильною, то шайба не долітає до воріт, або не влучає у них і учневі дається другий шанс 
на розв’язання прикладу. Після закінчення гри її можна пройти ще раз.

На уроках математики можна використовувати також програмні засоби, які містять 
математичний матеріал. 

Програма «Телевізор» спрямована на засвоєння таблиці множення. Вона створена 
у вигляді телевізора. Розпочати гру можна лише після того, як за допомогою миші 
ввімкнути телевізор, натиснувши на відповідну кнопку. Як і в побутовому, такому 
самому пристрої, наявні 10 каналів. Проте у грі на кожному із цих каналів транслюється 
лише одна програма «Таблиця множення». Після ввімкнення одного із каналів перед 
учнем з’являються приклади на множення. Дізнавшись відповідь одного з прикладів, 
учень повинен за допомогою миші клікнути по потрібному прикладі і за допомогою 
клавіатури ввести правильну відповідь. Якщо відповідь правильна, то на місці при-
кладу відкривається частина загального малюнка. Якщо ж відповідь неправильна, то 
приклад набуває червоного кольору і частину малюнка стає неможливо розкрити. Учи-
тель і учень дізнаються, над чим потрібно ще попрацювати, аби не виникало помилок. 
Розв’язуючи приклади, учні відкривають малюнки зі знайомими героями мультфільмів, 
що викликає інтерес та стимулює до подальшої роботи з програмою.

Перевірку знань учнів можна провести за допомогою різних форм роботи, та у 
сучасній методиці невід’ємним засобом перевірки є комп’ютерні технології. 

Наприклад, програма «Математичний космодром» дає можливість перевірити 
вміння додавання та віднімання в усіх випадках у межах 100. Учень керує злетом та 
посадкою ракет, розв’язуючи приклади з математики. Для того, щоб ракета злетіла, 
йому пропонується приклад на додавання, а для того, щоб посадити ракету, він пови-
нен розв’язати приклад на віднімання. Усно розв’язавши приклад, записаний на ракеті, 
учень повинен знайти правильну відповідь на одній із шести кнопок на пульті керу-
вання і натиснути її. На початку роботи можна обрати один з трьох режимів:

1. «Приклади на додавання».
2. «Приклади на віднімання».
3. «Приклади на додавання та віднімання».
Приклади, що пропонуються учневі, поступово ускладнюються. За один сеанс він 

повинен правильно розв’язати 12 прикладів: перших 3 приклади – на операції в межах 
20-ти без переходу через десяток, наступні 4 – в межах 20, але з переходом через деся-
ток, і останні 5 прикладів – на операції в межах 100.

Перехід на наступний рівень здійснюється тільки після успішного розв’язання 
необхідної кількості прикладів поточного рівня. Після завершення сеансу програма 
повідомляє кількість помилок, яких допустився учень.
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Та при використанні навчальних програм потрібно враховувати слабкість комп’ю-
терного опитування – не прослідковується хід розв’язування задачі, відсутня можли-
вість перевірки графічних навичок і навичок проведення доведень.

Висновки. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі почат-
кової школи не лише модернізує його, підвищує ефективність, мотивує учнів, а й дифе-
ренціює процес з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня. Вчителю 
інформатизація дає змогу гнучко керувати навчанням і урізноманітнювати способи 
подачі нової інформації.

Використання нових інформаційних технологій під час узагальнення і систематиза-
ції знань учнів є доцільним і ефективним. Діти набагато краще і легше усвідомлюють 
матеріал. Якщо наявна мультимедійна дошка, то з легкістю формуються вміння і нави-
чки усних та письмових обчислень, розв’язування різнотипних задач. 

Комп’ютер якісно змінює контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому 
гнучкість керування навчальним процесом. Комп’ютер дозволяє перевірити всі відпо-
віді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її 
характер, що допомагає вчасно усунути причину, що спричинює її появу. 

Мультимедійна підтримка уроку в початковій школі дає змогу вивести його на 
якісно новий рівень, підвищити статус учителя як сучасного фахівця. Використання 
одночасно кількох каналів сприйняття інформації підсилює навчальний ефект, збагачує 
урок, робить його цікавим і незабутнім.

Використання інформаційних технологій при вивченні математики дозволяє пов-
ністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – 
неуспіх, обумовлений нерозумінням, значними пробілами у знаннях. Працюючи з 
комп’ютером, учень одержує можливість вирішити поставлене завдання до кінця, спи-
раючись на необхідну допомогу.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

У статті визначено суть і роль арт-терапії у психореабілітації дітей, що мають психічні 
травми, а також специфічні особливості цієї технології. Конкретизовано зміст таких вико-
ристовуваних термінів, як «адаптація», «вимушена міграція», «самореалізація дітей». Дослі-
джено використання арт-терапії у психолого-педагогічному супроводі дітей, постраждалих 
від внутрішніх міграційних процесів. Виокремлено і стисло охарактеризовано такі різновиди 
арт-терапії, як малюнкові техніки; ліплення; конструювання; музикотерапія; казкотерапія; 
пісочна терапія, а також пантоміма. Зазначено вплив цих невербальних форм корекції на особи-
стість травмованої дитини.
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN OF FORCED 
MIGRANTS WITH MEANS OF THERAPY

The authors determine the essence and role of art therapy in psychological recovery of children with 
psychotraumas, as well as the specifi c features of this technology. The authors detail the specifi c content 
of the following terms: «adaptation», «forced migration», «children’s self-realization». The researches 
were made in the fi eld of using art therapy in psycho-pedagogical support of children affected by internal 
migration processes. The following kinds of art therapy are highlighted and summarized: art techniques; 
modelling; design; music therapy; fairytale therapy; sand therapy and pantomime. The authors of the 
article also point out the infl uence of these non-verbal correction forms on an injured child identity.

Key words: art therapy, art therapy technologies, forced migration, self-realization.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ

В статье определена суть и роль арт-терапии в психореабилитации детей, имеющих пси-
хические травмы, а также специфические особенности этой технологии. Конкретизировано 
содержание таких используемых терминов, как «адаптация», «вынужденная миграция», «само-
реализация детей». Исследовано использования арт-терапии в психолого-педагогическом сопро-
вождении детей, пострадавших от внутренних миграционных процессов. Выделены и кратко 
охарактеризованы такие разновидности арт-терапии, как изотерапия; лепка; конструирования; 
музыкотерапия; сказкотерапия; песочная терапия, а также пантомима. Отмечено влияние этих 
невербальных форм коррекции на личность травмированного ребенка.

Ключевые слова: арт-терапия, технологии арт-терапии, вынужденная миграция, самореа-
лизация.

Лит. 9.

Постановка проблеми. Українське суспільство сьогодні переживає черговий кри-
зовий період. Найбільш руйнуючою обставиною сьогодення є збройний конфлікт на 
сході держави, який розділив не тільки політиків та громадянське суспільство, а й сім’ї 
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та особистості. Негативні наслідки внутрішніх міграційних процесів у соціальній, 
освітній та культурно-психологічній сферах життя призводять до соціальної напруже-
ності і дестабілізації економічної й політичної обстановки в Україні. Серед проблем, із 
якими стикаються мігранти на новому місці проживання – традиційні соціальні та юри-
дичні аспекти нормативно-правового регулювання статусу, пошуку роботи, житлового 
та соціально-побутового облаштування, труднощі адаптації. 

Певну кризу переживає і професійне середовище педагогів та психологів. Суть 
її полягає у недосконалості наявних методик роботи з сім’ями та дітьми вимушених 
переселенців. Заходи з метою соціально-психологічної адаптації осіб, постраждалих 
від внутрішніх міграційних процесів в Україні на різних рівнях державного управління, 
нерідко малоефективні, оскільки позбавлені серйозного концептуального підґрунтя. На 
жаль, сьогодні ще так і не розроблена єдина концепція соціально-психологічної адап-
тації особистості, що остаточно з’ясувала б, які адаптивні механізми і як саме дають 
змогу особистості подолати складні життєві ситуації й досягти стану адаптованості. 
Тому існує об’єктивна необхідність аналізу і теоретичного осмислення сучасної про-
блеми соціально-психологічної адаптації зазначеної категорії населення.

Звідси – необхідність розробки спеціалізованих заходів, спрямованих на інтегра-
цію внутрішніх мігрантів у нове соціокультурне середовище, що завжди здійснюється 
через зіставлення цінностей і цілей окремої людини або конкретної соціальної групи 
з цілями та цінностями інших соціальних і етнічних груп, інших культур, конфесій та 
віросповідань. 

З огляду на це вивчення механізмів соціально-психологічної адаптації саме дітей – 
майбутнього нашої країни – постає сьогодні надзвичайно актуальним. Тому що ця кате-
горія населення є найбільш вразливою та чутливою до впливу несприятливих чинників 
оточуючого середовища, аніж дорослі.

Передовсім необхідно розробити і використовувати нову концепцію (адаптаційної) 
соціально-психологічної діяльності, увиразнити науково-практичні засади психоло-
го-педагогічного супроводу цього процесу. До речі, зазначена концепція має базуватися 
на новому, інтеркультурному підході, на ідеях інтеркультурної педагогіки.

Традиційно вважається, що показником успішної адаптації особи, в тому числі, зви-
чайно ж, і дитини, є соціалізація, тобто успішне засвоєння нею соціального досвіду, 
вимог та очікувань соціуму в нових умовах життя, в новому соціальному середовищі. 
Власне в цьому контексті психологія та педагогіка інтегруються. Необхідно визнати, що 
теоретико-методологічний, психолого-педагогічний та змістово-методичний аспекти 
організації супроводу соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів у сучасних 
умовах залишаються явно недостатньо дослідженими.

Актуальність нашої статті обумовлена назрілою необхідністю застосування корек-
ційних методів системного характеру. Особливо доцільним є використання засобів 
арт-терапії в роботі з дітьми, які постраждали внаслідок кризової ситуації в країні. 
Метод арт-терапії використовується в реабілітаційній, педагогічній та соціальній роботі 
як ефективний засіб психологічної гармонізації та розвитку психіки людини через її 
заняття художньою творчістю, чинячи потужний вплив на особу через враження.

Аналіз досліджень. Вплив середовища та інших факторів на процес соціалізації 
особистості розглядається в дослідженнях А. В. Мудрика, В. Д. Семенова, В. А. Чер-
касова, П. І. Чернецова та ін. У наш час отримали визнання гуманістично орієнтовані, 
адаптивні, ціннісно-орієнтовані типи соціальних, освітніх, виховних та розвивальних 
систем із притаманним їм величезним внутрішнім потенціалом для вдосконалення 
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відповідних різновидів адаптації особистості (їх автори – О. В. Безпалько, О. І. Бод-
нарчук, В. М. Оржеховська, А. А. Реан, Я. Л. Коломінський. К. Б. Левченко, І. М. Тру-
бавіна та ін.).

У зв’язку з проблематизацією процесу соціальної адаптації (А. В. Мудрик, 
Р. В. Овчарова) розглядається питання про психологічний і педагогічний супровід жит-
тєдіяльності індивіда. 

Вплив міграції на психологічні особливості особистості висвітлюються такими 
дослідниками, як О. Д. Клименко, Л. Г. Ковальчук, В. Г. Панок, І. М. Руденко, І. М. Тру-
бавіна, О. В. Швед, Л .О. Шевченко, Л. Ф. Шестопалова, Л. А. Шайгерова та ін.; специ-
фіку й основні напрямки психотерапевтичної роботи з мігрантами аналізують В. В. Гри-
ценко, В. К. Калиненко, З. Г. Кісарчук, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Я. М. Омель-
ченко, В. Н. Павленко та ін.); арт-терапевтичний підхід до роботи з дітьми-мігрантами 
(Н. П. Демидюк, В. Н. Нікітін, Л. М. Мельниченко [4],О. І. Титаренко і ін.).

Теоретико-методологічну основу нашої статті становлять ідеї арт-терапевтів, пред-
ставників гуманістичного напряму арт-терапії А. Хілла, Г. Прінцхорна, М. Наумбург, 
Е. Крамер, Е. Віршоп, М. Бетенскі [2], Р. Сильвер, психологів О. Л. Вознесенської 
[1], М. В. Кисельової [3], А. І. Копитіна [6], О. Р. Кузьміної, Т. С. Яценко та педагогів 
Л. Д. Лебедєвої, Ю. Красного та ін.

Метою статті є аналіз використання методів арт-терапії для соціально-психологіч-
ної допомоги дітям вимушених переселенців.

Виклад основного матеріалу. Проблема надання соціально-психологічної допо-
моги біженцям не нова для світу, проте є зовсім новою для вітчизняних фахівців. Зазна-
чимо, що наразі в Україні немає навіть усталеного терміну, який використовується щодо 
громадян України, які були вимушені тимчасово виїхати із своїх домівок у інші області 
країни. Правозахисники наголошують на тому, що саме терміни «внутрішньо перемі-
щені особи» та «вимушені переселенці» максимально відповідають міжнародній пра-
вовій практиці і мають бути поширені в Україні [5, 27].

У Львівській області станом на 20 липня тимчасово зареєстровано 11854 осіб з АР 
Крим та східних областей України. З 2014 року у Дрогобич приїхало майже 100 сімей 
переселенців. Серед людей статусу переселенців у Дрогобицькому районі налічується 
7 дітей, серед них 5-ть осіб – шкільного віку, 2-оє – дошкільного віку.

Для того, щоб ефективно організувати роботу з психолого-соціальної допомоги 
дітям вимушених переселенців, необхідно мати чітке розуміння проблем, спричинених 
травматичною ситуацією.

До основних проблем, які можуть спостерігатися у цих дітей, належать: порушення 
когнітивних процесів (погіршення пам’яті, труднощі концентрації уваги, розлади мис-
лення); невротичні реакції (стресове виснаження, фобії, порушення сну й апетиту); 
функціональні аномалії (регрес поведінки та психосоматичні розлади); емоційні та 
поведінкові розлади (реакції протесту, підвищена плаксивість та капризність, часті 
зміни настрою); проблеми, пов’язані зі спілкуванням (несформованість адекватних 
соціально-комунікативних навичок, страх та недовіра або агресія і дратівливість сто-
совно оточення, можлива надмірна залежність від його думок); порушення взаємовід-
носин у сім’ї, коли зміна соціальної ситуації та обов’язків у родині часто змушує дітей 
і підлітків «включатися» в дорослі проблеми (до яких вони можуть бути не готові) [7].

Найважливішою проблемою дітей-мігрантів є труднощі вживання в нове середо-
вище спілкування (стан відчуженості і знедоленості, тривожності та психічної напруги, 
агресивності й підвищеної конфліктності тощо). 
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В сучасному суспільстві зростає інтерес до арт-терапії, як методу зцілення за допо-
могою творчості. Вона активно впроваджується як за рубежем, так й у нашій країні 
та використовується при вирішенні діагностичних, корекційних, психопрофілактичних 
завдань розвитку особистості. Використання цього методу із дітьми, сім’ї яких стали 
вимушеними переселенцями, може сприяти у вирішенні проблем психічного здоров’я 
та задоволенні таких потреб як спілкування, прийняття, розуміння, емоційна підтримка, 
самовдосконалення, саморозуміння, вираження неприйнятих відчуттів, співвідношення 
цих відчуттів та думок з реальністю, позитивному сприйнятті навколишньої дійсності, 
подолання відчуття самотності тощо [4, 92].

Арт-терапія – метод, який пов’язаний із розкриттям творчого потенціалу індивіда, 
вивільненням його прихованих енергетичних резервів і, в результаті – самостійним зна-
ходженням ним оптимальних способів подолання своїх проблем. Творчість природно 
вплітається в життя дитини та є невід’ємною частиною її розвитку. У творчості дитини 
відображається те, що її хвилює, що для неї важливе. Дитина не думає про кінцевий 
результат, вона отримує задоволення від самого процесу. Ось чому він для неї макси-
мально терапевтичний.

О. Вознесенська виділяє наступні види арт-терапії: 1) практики візуальних мис-
тецтв (малюнок, живопис, мозаїка, колаж, боді-арт, ліплення, інсталяція, фотографія 
тощо); 2) кольоротерапія як різновид арт-терапії заснована на дії кольору на нервову 
систему людини через безпосередній вплив на мозок людини та через створення 
потрібного кольорового лікувального середовища навколо; 3) танцювальна терапія 
(Dance therapy) є зовнішнім проявом внутрішнього стану людини до самих глибин-
них шарів, природний спосіб виразити невимовне; 4) драматерапія (Dramatherapy) – 
один із напрямків, що найбільш інтенсивно розвиваються в наш час, сьогодні існує 
багато видів драматерапії (власне драматизації, терапевтичний театр, драматерапе-
втичні групи підтримки, драматизація сновидінь, плейбек-театр, що використову-
ється з терапевтичними цілями тощо; 5) бібліотерапія (Creative writing) є напрям-
ком, що заснований на літературному самовираженні через творче «писання», твір. 
Казкотерапія як різновид бібліотерапії, що в останні роки виділяється в самостійний 
напрямок, заснована на використанні казки як архетипічної метафори; 6) музикоте-
рапія (music therapy) – один з найбільш древніх (архаїчних видів творчості) напрям-
ків; 7) пісочна терапія включає створення різноманітних піскових форм, вибором та 
аранжуванням мініатюрних предметів і фігурок, що нагадує одну з форм сучасного 
мистецтва – предметну скульптуру [1, 17–18].

Арт-терапевтична робота передбачає широкий вибір таких різноманітних образот-
ворчих матеріалів, як фарби, олівці, воскові крейди, пастель; для створення колажів або 
об’ємних композицій використовуються журнали, кольоровий папір, фольга, плівка, 
коробки від цукерок, текстиль, природні матеріали – кора, листя і насіння рослин, квіти, 
пір’я, гілки, мох, камінці; для ліплення – глина, пластилін, дерево, спеціальне тісто 
[2, 10].

Художні матеріали безпосередню впливають на художню роботу дитини. Вони 
спонукають її проникливіше бачити і глибше відчувати красу довкілля, викликають 
емоційне піднесення і формують естетичні смаки. Як часточки реальності ці матері-
али сприяють зіткненню дитини з реальністю. Таким чином, між творцем і художнім 
матеріалом відбувається динамічна взаємодія. Особливо цікаво з’ясувати, який мате-
ріал викликає найбільшу експресивність дитини. Тим самим вільний вибір матеріалу є 
найважливішою рушійною силою в процесі художньої роботи [2, 10].
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Саме з малюнку почалася історія арт-терапії як психотерапевтичного методу. Малю-
вання – це творчий акт, що дає змогу дитині відчути і зрозуміти себе, виявити власні 
думки й почуття, звільнитися від конфліктів, розвинути емпатію, вільно висловлювати 
свої мрії та сподівання. 

Нерідко художня діяльність стає єдиним стимулом у житті дітей, постраждалих 
від внутрішніх міграційних процесів. Переживши психічний стрес, індивід ще трива-
лий час залишається збудженим, психічно неврівноваженим. Заняття різними видами 
образотворчого мистецтва заспокоюють нервову систему дитини, формують у неї тер-
пеливість і наполегливість, посидючість, ретельність і старанність, унеможливлюють 
зробити щось своїми руками і таким чином засвідчити любов та вдячність тим, хто її 
оточує.

Як зазначає Н. П. Демидюк, продуктивними формами роботи з тематичними малюн-
ками можуть бути (в залежності від запиту та індивідуальних потреб дитини):

– Персоніфікація. Дитина розповідає історію від імені певного елементу малюнка 
(обраного самостійно або запропонованого фахівцем). Наприклад: «Я – червоний мете-
лик, намальований на вазі для квітів. У мене поранене крильце…».

– Діалоги. Розмова автора малюнку з окремим його елементом або озвучення ним 
діалогу двох об’єктів на малюнку між собою.

– Інтервенція. «Удосконалення» малюнку. Домальовування нових об’єктів з метою 
убезпечення чи покращення «самопочуття» окремих елементів малюнку. Як варіант: 
виконання нового «гарного» малюнку [5, 106].

Надзвичайно корисною у реабілітації дітей, постраждалих від внутрішніх мігра-
ційних процесів, є техніка конструювання, що за своїм змістом дуже близька до обра-
зотворчої діяльності (також відображається навколишня дійсність, робляться ескізи); 
застосовуються прикраси, як у декоративному мистецтві. З особливим інтересом діти 
виготовляють ляльок для напальчикового театру – із паперу, картону, цупкої тканини. 
До того ж розігрування вистав такого театру розвиватиме м’язи рук дитини, координа-
цію її рухів.

Зарубіжні дослідники [8, 9] виокремлюють кілька потужних механізмів лікувальної 
дії музики: катарсис, регулювання емоційного стану і увиразнення свідомого пережи-
вання психо- і соціально-динамічних процесів. Призначення музикотерапії – проник-
нення у глибинні сфери особистості, куди не можна потрапити за допомогою слова. 

Як форми роботи в музикотерапії застосовуються рухове розслаблення і злиття з 
ритмом музики; музично-рухові ігри та вправи; психічна й соматична релаксація за 
допомогою музики; вокальні вправи-співи; гра на музичних інструментах і ритмічна 
декламація; рецептивне сприймання музики; музичне малювання; пантоміма; рухова 
драматизація під музику; музична розповідь; гра з лялькою та дихальні вправи з музич-
ним супроводом.

Для заспокоєння та внормування психіки дітей використовують відповідні музичні 
програми, а також звуки живої та неживої природи. Відбирають скомпоновані фраг-
менти записів голосів пташок, тварин, які створюють сприятливі асоціативні спогади, 
образи. Ефективно діють на релаксацію ранкові хори пташок у лісі, шуми водяних меш-
канців, нічні звуки (це заспокоює і відновлює працездатність).

Заняття пантоміми сприяють психічній релаксації і творчій стимуляції, розвивають 
фантазію й уяву, удосконалюють рухи, допомагають зняти психічне напруження. 

Ефективність психічної та соматичної стимуляції зумовлена тим, що у них задіяні 
рухи, драматизація і мовлення, а також музична розповідь. Можна використовувати й 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ñêîòíà Í., Ïàíòþê Ì., Ïàíòþê Ò., Ñàäîâà I. Ñîöiàëüíî-ïñèõîëîãi÷íà äîïîìîãà...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 327

такий її варіант, коли учасники придумують закінчення розповіді на основі власних 
уявлень, фантазій, зіставлення зі своїм досвідом.

Казкотерапія – це один із ефективних методів роботи з дітьми-мігрантами, які 
зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть цього методу у 
створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє 
дитині вступити у боротьбу зі своми страхами, комплексами. Основний принцип казко-
терапії – цілісний розвиток особистості, турбота про душу, зцілення казкою. Казкотера-
пія добре долає у дітей високий рівень тривожності, різноманітні страхи, агресивність, 
адаптує до різних дитячих колективів. Процес казкотерапії дозволяє дитині усвідомити 
та проаналізувати свої проблеми, побачити шляхи їх вирішення. Привабливість казок 
для розвитку особистості полягає у відсутності чітких персоніфікацій, метафоричності 
мови, психологічній захищеності; наявності таємниці [3].

Пісочна терапія в контексті арт-терапії використовується для психологічної діа-
гностики, психокорекції розвитку дитини та врівноваження її внутрішнього стану. 
Метод акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості. 
За допомогою пісочної терапії вирішуються внутрішні проблеми, успішно коре-
гуються дитяча агресія і тривожність, знімаються емоційне напруження, невпе-
вненість і страхи. Створюються позитивні установки і підвищується самооцінка 
дитини. 

Дослідження впливу перелічених методів на дітей, постраждалих від внутрішніх 
міграційних процесів, вказує, що арт-терапія тісно пов’язана з розвитком емоційної, 
фізичної та соціальної сфер дитини. Після проведення занять з арт-терапії у дітей зни-
жується тривожність, стабілізується емоційний та психологічний стан, зростає працез-
датність, поліпшується увага, пам’ять, мовлення; підвищуються самооцінка, віра в себе 
та свої сили. Творчий характер занять дає дитині змогу відкривати в собі щось нове, 
краще розуміти себе, розвивати свої відносини з людьми та світом.

Висновки. Отже, соціально-педагогічну реабілітацію дітей постраждалих від вну-
трішніх міграційних процесів, потрібно розглядати як цілісний безперервний процес 
розвитку особистості. Арт-терапія є досить перспективною в роботі з дітьми, які опи-
нилися в кризовій ситуації. Саме тому логічно увиразнити той факт, що творчий та 
системний характер допомоги дітям, постраждалим від внутрішніх міграційних проце-
сів в Україні, дасть можливість підвищити рівень та ефективність життя цієї категорії 
населення. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з окресленням технології психоло-
го-педагогічного супроводу соціалізації дітей, постраждалих від внутрішніх міграцій-
них процесів у нових умовах життя. 
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ПОВЕРНЕННЯ ДО БАЗОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРИНЦИПУ 
«ЄДНОСТІ ДОСЛІДЖЕНННЯ Й НАВЧАННЯ» ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Дана стаття присвячена проблемам реформування системи вищої освіти ФРН на сучасному 
етапі її розвитку на основі базових принципів Болонського процесу. Автор наполягає на тому, 
що реанімація концепції Гумбольдта в нових умовах не можлива. Проте деякі компоненти цієї 
концепції можуть стати корисними. Автор також зазначає, що успіх реформ залежить від 
забеспечення з одного боку високої якості освіти, а з іншої від формування інтелектуальних 
потреб студентів, їхнього наукового кругозору й формування особистості молодих фахівців. Ця 
мета повністю відпоповідає вимогам сучасного суспільства. 

Ключові слова: університетська концепція Гумбольдта; єдність навчання і дослідження; 
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The author of the given article insists that the reanimation of Humboldt’s concept under the modern 
conditions is not possible though preservation of some components of this concept can bring practical 
advantages. The author also believes that the problem of formation of the future intellectual elite can 
be solved not only by harmonization of relations between students and teachers, but also by means of 
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ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕФОРМ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Автор статьи настаивает на том, что реанимация концепции Гумбольдта в новых усло-
виях не возможна, хотя сохранение некоторых компонентов этой концепции могут принести 
практическую пользу. Само стремление к синтезу высокого качества образования, размышлений 
об окружающем мире и формирование характера представителей молодого поколения в рамках 
образовательного процесса отвечает потребностям общества. Именно такой синтез позволяет 
сформировать специалистов с высоким уровнем интеллектуальных потребностей, широким 
научным кругозором и самостоятельным характером мышления. 

Ключевые слова: университетская концепция Гумбольдта; единство обучения и исследова-
ния; утилитарные цели образования; формирование характера; широта научного кругозора

Лит. 10.

Постановка проблеми. Система вищої освіти ФРН на сучасному етапі її розвитку 
й реформування на основі базових принципів Болонського процесу характеризується 
суперечливістю процесів, котрі відбуваються в ній. Регламентація й уніфікація 
освітнього процесу не призвела до помітного підвищення якості викладання та, як 
наслідок, до підвищення якості підготовки фахівців. Тому в німецьких академічних 
колах як і раніше відбуваються дискусії, на яких обговорюється необхідність корекції 
курсу реформування німецьких вишів. З одного боку, лунають заклики до реанімації 
університетського ідеалу Гумбольдта, з іншого боку, – до застосування «необхідних 
дидактичних заходів». 

Як відомо, університетська концепція Гумбольдта набула великого поширення не 
тільки в німецькомовному академічному просторі, але й у тій чи іншій формі протягом 
19-го століття була реалізована в багатьох європейських, американських і азіатських 
університетах. Однак історичні умови функціонування вишів різко змінилися у 20-м 
столітті і поставили під сумнів не тільки самий базовий принцип «єдності дослідження 
й навчання», але й у цілому університетську концепцію Гумбольдта. Це обумовлює 
неухильне забезпечення наукової й навчальної автономії університетів, формування 
різнобічної особистості студентів із широким науковим кругозором. Акцент сучасної 
освіти змістився убік прикладного характеру університетського навчання, формування 
й розвитку ключових компетенцій студентів, орієнтації на підготовку фахівців з 
урахуванням потреб ринку праці тощо. Проте нові тенденції розвитку вишів викликають 
побоювання багатьох німецьких учених і політиків щодо можливої деградації системи 
вищої освіти ФРН через надмірну утилітарність проголошених цілей і завдань вищої 
освіти.

Аналіз досліджень. Питання реформування системи вищої освіти й вибору 
орієнтирів, способів і концепцій, адекватних новим завданням вищої освіти, знаходяться 
в центрі уваги німецьких педагогів, психологів, філософів і соціологів, зокрема,: Адорно 
й Хоркгеймера [1]; Брінкмана [3]; Брінека й Мікоша [4]; Бюрмана й Хольцапфеля [5]; 
Фалона [6]; Грушки [8]; Гейнріха [9]; Фіная [10] та ін. з початку 1960-х рр. і донині, 
що свідчить про значну увагу, котру приділяє сучасне німецьке суспільство питанням 
освіти у відповідності до традицій, які сформувались у ній на початку 19-го століття.

Мета статті. Ціль даної роботи полягає в тому, щоб не тільки зробити огляд 
дискусій, котрі відбуваються в німецькому академічному середовищі щодо вибору 
шляхів подальшого розвитку й удосконалювання системи вищої освіти ФРН. Дана 
стаття покликана привернути увагу вітчизняних дослідників і практиків до даної 
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проблематики, оскільки вибір основних напрямків реформ у системі вищої освіти 
України набуває останнім часом значної актуальності.

Виклад основного матеріалу. Американський дослідник Мітчелл Г. Еш [2] 
проаналізував історію розвитку німецьких університетів. Цей аналіз дозволив йому 
зробити висновок про те, що вже через 90 років після заснування Берлінського 
університету ідеал університету, який приписують Гумбольдту, абсолютно не відповідав 
характеру дійсності німецьких «класичних» і «посткласичних» університетів [2, 10]; 
[10, 170]. П. Лундгрен погоджується з М. Г. Ешом у тому, що гумбольдтівський ідеал 
не міг бути реалізований в епоху трансформації класичного університету в масовий 
(посткласичний) університет. Це пов’язано з тим, що у нових соціальних умовах 
учасником освітнього процесу став кожний третій представник однієї вікової групи. 
Масовість вищої освіти виявилася нездоланною перешкодою для реалізації принципу 
«єдності навчання й дослідження» і викликала необхідність у переосмисленні цілей і 
завдань німецької академічної освіти. 

Сьогодні, в умовах постіндустріального інформаційного суспільства, цей принцип 
(як, утім, і вся університетська концепція В. Фон Гумбольдта), незважаючи на свою 
явну архаїчність, продовжує займати ведуче місце в дискусіях щодо визначення шляхів 
реформування системи вищої освіти ФРН. Цей принцип не віддає своїх позицій будь-
якому іншому принципу університетської діяльності. Проте диспути професіоналів 
демонструють єдність у поглядах на необхідність виконання університетською 
освітою двох основних специфічних для неї функцій, а саме: підготовку академічних 
«практиків» і формування молодого покоління дослідників. Правда, шляхи реалізації 
цих двох основних функцій університету вбачаються різні. Прихильники освітньої 
концепції Гумбольдта виступають за «повернення до джерел», їхні супротивники – за 
розробку й упровадження нових методик, адекватних сучасному стану науки й освіти.

Прихильники гумбольдтівської концепції (наприклад, П. Лундгрен, Й. Мітельштрас, 
Г. Фінай) обґрунтовують свою точку зору тим, що навчання і дослідження, котрі 
керуються гумбольдтівським ідеалом, націлені на синтез філософського осмислення 
світу, забезпечення необхідної якості навчання й формування характеру. Саме цей синтез 
і повинен забезпечити, у кінцевому рахунку, виконання університетом своїх основних 
функцій. Проте, складається враження, що ці вчені або ідеалізують сучасну академічну 
дійсність у Німеччині, або навмисно не враховують корінних змін, котрі відбулись у 
сфері освіти, і загострення внутрішніх протиріч у системі вищої освіти. На ситуацію 
в системі вищої освіти ФРН впливають такі фактори: 1) хронічне недофінансування 
вишів і вишівської науки; 2) конкурентна боротьба між вишами за одержання коштів із 
державного бюджету і за одержання додаткових спонсорських коштів; 3) упровадження 
жорсткої системи регламентації навчального процесу; 4) боротьба окремих учених і 
цілих колективів дослідників за одержання додаткових чи збереження наявних робочих 
місць. Тому синтез трьох найважливіших компонентів вищої освіти (осмислення світу, 
боротьба за якість освіти й формування характеру випускників) виглядає, щонайменше, 
ілюзією. 

Враження від такої ілюзії посилюється через те, що різке розширення каталогу 
академічних (і напівакадемічних) спеціальностей на межі 20-го і 21-го століття не 
призвело до встановлення взаємозв’язку між професійною кваліфікацією й доступом 
до професії. На сучасному ринку праці між претендентами з повною й неповною 
академічною освітою відбувається запекла боротьба за ті самі робочі місця. Такий 
стан справ, як уважає П. Лундгрен, актуалізує необхідність і обов’язковість підготовки 
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академічних практиків і молодих учених у рамках однієї навчальної програми в 
посткласичному університеті. 

Проте, у багаторівневій шкільній системі вже існує дуалізм загальної освіти й 
спеціальної підготовки. Він продовжує діяти на університетському рівні у вигляді 
дихотомії «наукової кваліфікації» й «професійної кваліфікації». Інтернаціоналізація 
освіти й зміна суспільних умов вимагають поділу цих двох компонентів освіти, тому 
що в іншому випадку професійна кваліфікація людей з вищою освітою може виявитися 
не адекватною новим тенденціям у розвитку глобального ринку праці і самій логіці 
Болонського процесу. 

Д. Фалон робить висновок про те, що існують дві зовсім різні методики навчання, 
призначені для вторинної освіти («undergraduate teaching», тобто бакалавріата) й 
академічної освіти («graduate education», тобто магістратури). Проте, він допускає 
дослідницьку діяльність студентів уже на першому етапі їхнього навчання й тим самим 
намагається примирити ці дві протилежні точки зору на організацію освітнього процесу. 
Ці спроби не суперечать сучасній теорії освіти, котра базується на філософській 
концепції Еммануїла Канта. Філософ наполягав на тому, що освітній процес мусить 
бути континуумом. 

Виникає питання про те, у який спосіб викладачі можуть здійснювати відбір 
студентів, котрі будуть здатні співробітничати у дослідницькій роботі з викладачами 
на рівних засадах, перебуваючи на етапі засвоєння ними готових знань. Проте, будні 
масового університету не допускають індивідуальної перевірки наукової схильності 
студентів, тому виникає необхідність у пошуку й застосуванні інших основних 
принципів навчання й адекватних дидактичних заходів. Ці заходи мусять бути 
спрямовані на здійснення поступового переходу до рівноправної участі студентів у 
дослідженнях під керівництвом викладачів. 

Що стосується природи «парадокса неповноліття», котрий згадують Лундгрен, 
Фінай, Мітельштрас та ін., то він полягає в необхідності припускати дієздатність 
студента «усупереч фактам», на чому наполягав Е. Кант. Мова йде про те, що молода 
людина стає повнолітньою в момент одержання атестата зрілості й не повинна 
сприйматися неповнолітньою в рамках дидактичних заходів в університеті. У зв’язку 
з цим виникає питання про шляхи організації процесу формування й розвитку 
студентської самостійності аж до моменту практичного здійснення принципу «єдності 
дослідження й навчання».

Герхард Фінай, професор аналітичної соціальної психології в університеті 
м. Бремен, опублікував свою полемічну статтю про «вигнання критики за межі 
науки» [10]. Г. Фінай назвав сучасний масовий університет «фабрикою з виробництва 
вірнопідданих». Дослідник бачить у сучасних вишах такі риси «фабрики»: 
1) використання помилкових авторитетів; 2) комунікативні невдачі в рамках наукового 
дискурсу; 3) недостатній ступінь «цілісності навчання»; 4) академічну несвободу; 
5) курикулярну регламентацію; 6) ставлення викладачів до студентів як до недієздатних 
осіб, які не заслуговують довіри до себе. 

Г. Фінай уважає, що саме усунення цих недоліків дозволить закріпити у практиці 
вишів принцип «єдності навчання й дослідження». Він протестує проти «авторитарно 
структурованої, професійно-орієнтованої освіти на службі державних і економічних 
інтересів» [10; 32; 103]. Г. Фінай наполягає на тому, що кожна університетська концепція, 
котра заявляє про свою прихильність ідеї служіння демократичному суспільству й ідеї 
формування критичного мислення студентів, повинна прагнути до реалізації базових 
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елементів цієї університетської утопії. Сучасний університет, що зберіг у собі елементи 
цієї утопії, є, на думку Г. Фіная, чимось більшим, ніж звичайне підприємство, котре 
займається виробництвом «вірнопідданих фахівців-пристосованців із вузьким науковим 
кругозором». Утопічна університетська ідея епохи Просвітництва не може бути 
застосована як керівна ідея практичних перетворень, але її утопічна суть повинна бути 
врятована для сучасників, щоправда, у трохи іншій інтерпретації, якщо університет має 
намір залишитися самим собою [10, 103]. 

Г. Фінай виходить із того, що реалізація принципу єдності «навчання й 
дослідження» ускладнюється комунікативною невдачею в дискурсі між викладачами 
й студентами через компліментарність і асиметричність цієї комунікації. За даними 
Фіная, характер університетського дискурсу стимулює мовчання студентів, примушує 
їх дистанціюватися від університетських дискусій. Вони панічно бояться брати участь 
у дискусіях через побоювання дискримінувати своїми висловленнями інших присутніх. 

У центрі критики недостатньої «цілісності навчання» знаходиться також питання 
про автономію мислення. Фінай роз’яснює зміст цих сучасних понять, виходячи з 
точки зору Й. Г. Фіхте, відповідно до якої духовна культура нерозривно пов’язана з 
формуванням характеру. На думку Фіхте, сама по собі духовна культура – ніщо, вона не 
має ніякої вартості, якщо вона не впливає на формування характеру. Тому уявлення про 
академію, як винятково про школу наук, є помилковим. Академія повинна бути школою 
вчинків, у котрій формується характер людини. Такий характер дозволяє індивідууму 
рішуче відстоювати істину й право, не робити вчинків, котрі суперечать власним 
переконанням [7, 110]. 

Саме в реалізації ідеалу різнобічності освітнього процесу (надання знань, 
можливостей саморозвитку й формування широти кругозору) Г. Фінай бачить 
передумову для реалізації наукової освіти [9]. На думку Шелінга, на котру посилається 
Фінай, мислення повинне пронизувати «усі прояви природи людини» [10]. Освіта, 
орієнтована на такий характер мислення, слугує вихованню раціональності мислення й 
у той же час вихованню раціональності у вчинках. Ця ідея мислення й освіти відбиває 
кантіанський ідеал єдності теоретичного й практичного розуму, котрий, на думку 
Т. Адорно і М. Хоркгеймера, був багаторазово перекручений у людській історії [1]. 

Що стосується академічної свободи, то вона претендує бути принциповою 
вимогою пізнавальної діяльності. Правда, в університетському повсякденному 
дискурсі «академічна свобода» вживається переважно по відношенню до викладачів. 
При цьому забувають про академічну свободу студентів, котра являє собою прояв 
ініціативи й самовизначення студентів як суб’єктів навчального процесу та є запорукою 
формування критичного й самостійного мислення. На думку Г. Фіная, надлишкова 
кількість перевірочних заходів та іспитів обмежує цю свободу, фіксує сприйняття 
викладачами студентів як неповнолітніх осіб і гальмує їхнє прагнення до самостійного 
мислення. «Неповнолітні» студенти не здатні виявляти критичність і оригінальність 
свого мислення, що у свою чергу істотно знижує мотивацію викладачів до підвищення 
своєї кваліфікації [10, 113]. 

Одночасно Г. Фінай позиціонує себе прихильником ідеалістичної концепції 
Ф. Шлейермахера, який убачав передумову співробітництва в галузі науки в наявності 
розвинутих моральних якостей його учасників і, насамперед, проявів взаємної 
толерантності. За думкою Ф. Шлейермахера, учасники процесу пізнання повинні 
бути потенційно вільні й здатні продуктивно використовувати свою свободу. Без цієї 
свободи не можна стати незалежною й самостійно мислячою людиною. Тому заходи 
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посиленого контролю, як уважає Г. Фінай, діють контрпродуктивно навіть на тлі проявів 
незацікавленості студентів у пізнавальній діяльності [10, 113].

Порядок організації навчального процесу, у т.ч. складання навчальних планів і 
програм і їх неухильне дотримання дозволяє протидіяти професорській сваволі. Проте, 
Г. Фінай стверджує, що цей порядок є одним із проявів студентської несвободи. Його 
не можна використовувати як інструмент контролю за помилково зрозумілою чи 
зловжитою свободою через незначну ефективність такого порядку. Наприклад, іспити, 
можуть змусити безвідповідальних студентів виконувати роботу. У такий спосіб 
можна домогтися від них засвоєння обмеженого мінімуму необхідних знань, а сліпе 
дотримання курикулярних планів і програм із метою примусу студентів до навчання 
скорочує їхні можливості поєднати свої суб’єктивні проблеми й інтереси із зануренням 
у теорію [10, 143]. Унаслідок цього зацікавленість в індивідуальному розвитку студентів 
виявляється не сумісною із заняттям наукою й викликає відкриту чи сховану ворожість 
до теорії. Відсутність ефективного взаємозв’язку між теорією й практикою, що, за 
даними Г. Фіная, є типовим для сьогоднішнього університету, призводить до відриву 
навчального процесу від реальних потреб студентів. 

Антиінтелектуальна налаштованість студентів, звичайно, не є тільки продуктом 
університету. Досвід шкільного зубріння, звуження сфери соціальної критики через 
комерціалізацію засобів масової інформації, прояв соціального безсилля розуму 
формують психологічну налаштованість, котра відкидає потребу в міркуваннях. Така 
налаштованість є втечею від реальності через її неприйняття. Це неприйняття, на думку 
Фіная, посилюється під впливом навчального середовища у вишах, яке є недостатньо 
налаштоване на становлення й розвиток критичного мислення, більш того, воно формує 
в студентах неприйняття високоінтелектуальної діяльності. 

Г. Фінай згадав у своїй статті т.зв. «парадокс повноліття» як центральну проблему 
університетського навчання. У вихованні, як уважає Г. Фінай, із самого початку закладене 
його ж прагнення до свого власного припинення. Але для успішного завершення 
цього процесу необхідні сприятливі зовнішні умови. Така лінія аргументації стає 
усе більш проблематичною протягом дорослішання «вихованців». У старших класах 
гімназії й, більш того, в університеті при вступі більшості чи всіх учнів одночасно в 
стан повноліття чи в стан правоздатності завдання виховання, на думку Фіная, стає 
абсурдним. Директивні відносини, засновані на тимчасовій угоді між вихователем і 
вихованцем, утрачають їх обґрунтованість і адекватність до моменту вступу молодих 
людей у фазу повноліття й правоздатності. Довіра до молодих, але дорослих людей 
дозволяє їм діяти самостійно й у певній мірі ризикувати. 

Висновки. Варто погодитися з Г. Фінаєм у тому, що практична реалізація ідеалу 
Гумбольдта в повному обсязі вже не можлива. Але за певних умов корисна й можлива 
практична реалізація деяких її компонентів. Корисність цих елементів полягає в 
прагнення до синтезу забезпечення високої якості освіти, стимулювання міркувань про 
навколишній світ і формування характеру представників молодого покоління в рамках 
освітнього процесу. Така ціль цілковито відповідає потребам суспільства, оскільки 
саме такий синтез забезпечує формування фахівців із високим рівнем інтелектуальних 
потреб, широким науковим кругозором і самостійним характером мислення. Правда, 
проблема формування майбутньої інтелектуальної еліти може бути вирішена не тільки 
шляхом гармонізації відносин між студентами й викладачами, хоча сама по собі ця 
гармонізація дуже важлива. Більш важливим завданням, на нашу думку, є розробка й 
застосування нових навчальних технологій. Вони здатні пожвавити навчальний процес, 
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залучити студентів до участі в наукових дослідженнях, стимулювати їхню самостійність 
та ініціативність, наблизити науку до основної маси студентів. Молоді фахівці мусять 
бачити перспективи застосування отриманих ними знань, умінь і навичок на практиці. 
Процес формування інтелектуальної еліти можливий не стільки шляхом часткової 
реалізації гумбольдтівської утопії, скільки шляхом подолання антиінтелектуальних 
настроїв не тільки в студентському середовищі, але й, насамперед, у сучасному 
суспільстві.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ

У статті розкривається сутність виховних ідей в українській родині. Розглянуто педагогічне 
значення морально-духовної культури народу. Проаналізовано вплив колискових, казок, забавлянок, 
пестушок, небилиць на емоційний та духовний розвиток дитини. У статті розкривається вплив 
етнопедагогічних засад родинного виховання на формування особистості дитини. Родинне вихо-
вання духовно збагачує дитину, впливає на її моральний, фізичний розвиток, формує майбутнього 
сім’янина та громадянина своєї держави. 
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The problem of child upbringing is elucidated in this article. The pedagogical value of moral and 
spiritual folk culture is considered. The infl uence of lullaby, fairy tale, zabavlyanka, pestushka, and fable 
on emotional and spiritual development of a child is covered in this work. The features of upbringing of 
a child in the family are described: moral and religious formation; respect for work and need to work; 
physical education (body development, etc.); mastery of child’s native language, writing and general 
culture. The impact of ethnopedagogical principles of family education in shaping a child’s personality 
is revealed in this article. Education in family enriches a child spiritually, affects his moral and physical 
development, creates future family man and citizen of state. 
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морально-духовной культуры народа. Рассмотрено влияние колыбельных, сказав, забавлянок, 
пестушок, небылиц на эмоциональное и духовное развитие ребенка. В статье раскрывается влия-
ние етнопедагогичних основ семейного воспитания на формирование личности ребенка. Семейное 
воспитание духовно обогащает ребенка, влияет на ее моральный, физический развитие, форми-
рует будущего семьянина и гражданина своей страны.

Ключевые слова: колыбельная, сказка, потешки, пестушки, небылица этнопедагогика.
Лит. 7.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ßðóøàê Ì. Ïåäàãîãi÷íå çíà÷åííÿ ìîðàëüíî-äóõîâíî³ êóëüòóðè íàðîäó

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 337

Defi ning the problem. Due to the process of national revival among the public there 
is growing interest in folk spiritual sources and values. The child is involved in the interest 
of Ukrainian ethnography, anthropology, ethnology, pedagogy, history of culture and 
sociology. None of them can avoid problems that concern children’s lives. During their long 
history Ukrainians produced coherent system of spiritual and moral education of younger 
generations and embodied it in its culture, traditions, customs, rites, folklore and so on. The 
Ukrainian culture was in the shadow of other world cultures. Ukrainians survived a lot of 
trials, but it saved its invaluable and and unique cultural and historical experience. Teaching 
ethnopedagogy impact on identity formation can not be overemphasized. Children perceive it 
easily, naturally and easily, without even feeling that they are specially educated. 

Analysis of the latest investigations. O. Potebnia singles out the role and place of 
folk traditions in the education of children. Methodological and pedagogical aspects of 
ethnology work are highlighted in the works of modern Ukrainian scientists: (N. V. Lysenko, 
T. I. Naumenko, M. T. Stelmahovych and others). An important role in terms of coverage of the 
Institute of Childhood in traditional Ukrainian culture is occupied by works of M. Derlutsia, 
N. Zahlada, D. Lepkyi, M. Hrushevskyi and others. In the fi rst post-revolutionary decades 
many of their recordings, including children’s folklore were published by well-known 
folklorists – K. Kvitka, F. Kolessa, M. Haidai. Signifi cant place in the covered structure, 
composition, functions and mode of formation of Ukrainian families of the second half of 
the nineteenth – early twentieth century are occupied by works educators, historians and 
ethnographers, including: L. Artiur, V. Horlenko, U. Hosko, V. Dmytrovskyi, P. Efymenko, 
V. Kozlov, O. Kravets, V. Naulyk, V. Ohrimovych, A. Ponamariov, K. Fortunatov, V. Chmelyk 
and others. In the XIX century lullabies were the subject of study of M. Levytskyi, O. Vietyhov, 
now they are researched by I. Shlguk, H. Vynohradov, V. Boiko, H. Dovzhenok. They are 
collected in separate folk collections. 

The aim of the article is identifying the nature and importance of family child upbringing 
in a Ukrainian family by means of ethnopedagogy.

The main material. Family – is the most important medium of identity formation and 
the most important institution of education. There exist many proverbs: «No family – no 
happiness on earth», «From the family is life», «Everything begins and ends in the family», 
«Family – the key to happiness», «Strong family – a strong state». Family is the place where 
you can be yourself, here you will be listened to, they can give you sincere advice and support 
in diffi cult minute. Here children study and remember from their parents, grandparents, elder 
siblings that not good not to listen to his father or mother, to deceive them, to tease weak 
people, to be indifferent to other people’s troubles. There is a tradition in Ukrainian families 
to teach children to take care of old and sick people. 

Lullabies are mostly used in folk heritage which is used in traditional pedagogy for 
educating our youngest citizens. High artistry of little folk genres can not leave a trace in the 
soul of the child and now and then it becomes the foundation for further aesthetic preference 
rights of a man [2]. Lullaby is the fi rst poetic work which the child hears during his fi rst days 
of life because the mother sings them to her child. They carry an emotionally rich feature set 
of contact between mother and baby without foreign listeners. They refl ected a deep maternal 
love, world of good, beauty and justice-things that every mother wants to educate their child. 
Therefore, they refl ect the deepest man feelings, they capture with their gentleness, directness, 
simplicity. These are the fi rst lessons of spirituality, morality, honesty.

 From the very moment of birth, mother and father play an important role in the formation 
of emotional connection between parent and child [3]. During this very level lullabies serve 
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as an effective way to communicate. Everybody listening to them is admired by tenderness, 
directness, simplicity, artistic perfection. In lullabies are all maternal love, the world of good, 
beauty and justice, that every mother, every nation strives to educate young minds. They were 
sang to infants from the fi rst days of their birth. Lullabies are appointed only for children and 
they are performed by their mothers. Mother puts all the love, affection, care and tenderness 
in the lyrics. They believed that this maternal wisdom gave spiritual strength, kept and passed 
those eternal and unforgettable customs and traditions that accompanied the Ukrainian 
throughout their lives – from birth to the last breath: «A mother is a correct advice», «You can 
buy everything, but not your mother and father», «You can not buy a mother, neither merit 
her», «Maternal anger is like spring snow: it falls abundantly and melts soon» [6, 26].

Plot and topical diversity, colorful images and thoughts are typical for lullabies. Among 
them there are works about the child, dreams and feeding. There are many songs that have 
emotional emphasis on thoughts and feelings of the mother, there is a rank of songs that tells 
the child a little about the adventures of animals and birds, the closest people around him. 

«Lullaby» is not folk name. People actually use different names: to sing near cradle, to 
sing a cat and others. It was allowed to sing lullabies even during the Lent. It was an old 
custom to put the cat into the cradle fi rst (and let the cat come fi rst into new house). Cat was 
considered to be the talisman of the housing [1]. It was believed that the cat may grant a 
baby calm with luck, bring sweet dreams. The presence of this character in the plots of many 
lullabies is explained not only by the proximity of the animal to humans in daily life, but also 
by the fact that in people’s beliefs the cat always appears to be person’s friend who can protect 
her from the evil forces[4, 5]. In lullabies the cat is always mother’s assistant. Even simple 
things like feeding, buying clothes for her are written in poems in details. 

Through the actions and deeds of lullabies heroes the child can form the fi rst moral 
categories such as «good», «evil», «beauty», «ugliness». There are also wishes of health, 
mind and happiness. Respect to the mother also passed through the lullabies. 

According to the traditions of folk pedagogy mothers sang songs in order to calm down 
babies. It is believed that children develop faster if it is regularly stimulated the part of the 
vestibular apparatus placed in the inner ear, which receives information about the environment 
and is the basis for a sense of balance, acceleration of movement when walking, changing 
direction of motion [3, 206]. Children that are swung have better developed motor refl exes 
than children that are not stimulated. 

Cradle is one of the most required attributes of child’s life, performs sacred function fi rst 
home baby. In order to protect from evil people put red necklace, cross, needle into cradle. 
There was an idea of transferring to children certain professional skills through symbolic 
meaning of items that were placed in the cradle: hammer under the pillow – for boys, for him 
to become good craftsman, a needle and thread or towel for good sewing and embroidering 
for the girl [5, 106–107]. An interesting genre in children’s folklore is the so-called nonsense. 
Children of three or four years can understand them already, so it provokes healthy laughter 
and jokes. Nonsense is built in special way in order to show the right way for the child in 
different situations. 

Fairytale – is the most popular form of oral tradition among children, it captures and 
captivates hearts not only of children but also of adults. Every child needs folk fairy-tale, 
as her daily, spiritual food that never bother. Tale amazes the child with imagery of native 
speech, beautiful melodious Ukrainian language. Much attention was paid on fairy-tales 
during children’s upbringing. They were divided into few types: tales of animals, household, 
magic, mixed fairy tales. By means of fairy-tales children are taught politeness, correctness in 
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dealing with people, hard work, love for his native land. There is a clear division of characters 
into good and bad, nature of actions that are easily perceived by children and helps determine 
the moral quality of each actor. 

People are creators of tales. That’s why national tale each nation unique, unrepeatable 
and original. People refl ect their desires and hopes in tales. Olexandr Potebnia was one of the 
fi rst researchers of Ukrainian fairy-tales. He noted that Ukrainian peoples’ need of happiness, 
prosperity and wellness has to be fulfi lled at least in dreams. That’s why Ukrainian fairy-
tales represent people’s outlook, their moral and aesthetic principles, centuries of experience 
educating the younger generation [1, 255].

Ukrainian family, especially peasant family, remained alive talisman of educational 
traditions of our people. Here remained ancestors’ worship, and it is also the place where respect 
for grandparents and parents dominates. In many regions, especially in West, children have 
special respect for them showing it in kissing their hands. They address honorably to them. 
Grandparents – the older generation – make signifi cant contribution to the education of children. 

So usually they are those people that open magical world of fairy tales for their 
grandchildren. Families treated them with great respect. Grandmother and grandfather leave 
an indelible mark in the minds of their grandchildren.

Fairy tales about animals are considered to be the oldest ones. They form in children’s 
understanding of wildlife and a positive attitude towards animals. In many cases, the main 
idea is emphasized in the title: «About the the dog that rescued his owner from death», 
«How the fox did a man the rich man», «Sly cock», «Boastful fl y», «How hare deceived 
bear», «Crayfi sh’s fast work» [6, 22–24]. Animal-characters represent some character traits 
of people: wolf – hungry predator – loser, fox – cunning, artful, fl attering, bear – clumsy, 
awkward, hare – a coward; turtle and cancer – clumsy, slow, etc. Positive images aroused a 
desire to imitate their behavior, «Kotygoroshko», «Chabanets», «Cyril Kozhumyaka», «Ivan-
peasant son» etc. Ukrainian people have always valued friendship, they saw great importance 
in mutual help, such qualities are described in tales: «Cat, mole, chicken and fox», «Goat and 
sheep», «Bullock’s cottage» and many others. 

Fairy-tales are full of miracles, different transformations, they have adventure plot. 
People’s fantasy give special marvelous power to household items – ax, comb, fi re iron, 
golden egg, golden bridge, the magic pot, iron wolf. Heroes of tales are usually exaggerated 
in order to to strengthen their ideal traits. People idealize their characters, depicting them as 
unusual even from childhood. People, animals, birds, insects, fi sh and environment help the 
main character to follow the truth. Friendly attitude to nature is always rewarded. It comes 
with help in most dangerous moments. In fairy-tales a moral thesis or instruction appears to 
be not intrusive. There is no doubt that fairy-tale have deep emotional infl uence on the child, 
sets in motion her imagination and spiritual power [7]. 

People teach really valuable things in fairy-tales: there were three lazy brothers searching 
for the treasure commanded by their wise father. They dug and cultivated the whole fi eld and 
it paid back with real gold that was bread (fairy –tale about buried treasure), etc.

Household tales refl ect the principles of popular philosophy, the idea of moral categories, 
reveal to the child understanding of the laws of life at the household level.

In those tales there are three semantic groups of images: those who are doing good things, 
those who are doing bad things and the unfortunate ones. In most didactic tales the plot is 
based on contradiction of those with bad actions and good actions or unfortunate ones. 

The purpose of folk pedagogy is to create conditions for children to understand themselves 
described events and facts, to promote their own judgments and conclusions. Tales content 
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reveals axiological system of ethnos, allows children to check the correctness of the fi ndings, 
because it always contains a description of the fi nal result, which opposite characters develop. 

Conclusion. All the above gives reason to believe that there was a considerable effect of a 
lullabies, nonsenses, fairy tales, folk tales in the spiritual education of children in a Ukrainian 
family. We can grant that since early birth our ancestors tried to cultivate love for neighbor, to 
parents, to family, to country, to the native language, history and culture. There are acquired 
the main moral principles. There are developed senses and values of goodness, conscience, 
justice and so on. Parents as major natural caregivers of the child should take care of the 
best conditions for full human education, to provide a combination of family and national 
traditions, regional customs, their maintenance and transmission to future generations. The 
conducted research does not cover all aspects of the problem. Further study needs to infl uence 
the national calendar, tongue twisters, riddles for the child’s development. The important and 
interesting topics to study are impact and using of ethnopedagogical material in the modern 
world.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті представлено результати дослідження проблеми психологічного супроводу профе-
сійного розвитку студентів педагогічного вузу. Здійснено системне теоретичне вивчення змісту, 
структури та особливостей професійного розвитку студентів педагогічного вузу в контексті 
психології життєтворчості особистості. Обгрунтовано необхідність запровадження системи 
психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічного універси-
тету. Розкрито сутність та особливості психологічного супроводу професійного розвитку сту-
дентів педагогічного університету на етапі первинної професіоналізації, розроблено, апробовано 
та доведено ефективність авторської комплексної програми психологічного супроводу.

Ключові слова: особистісно-професійний розвиток, первинна професіоналізація педагога, 
психологічний супровід, психологічна служба педагогічного університету, компетенції, здатно-
сті.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье представлены результаты исследования проблемы психологического сопровожде-
ния профессионального развития студентов педагогического вуза. Осуществлено системное 
теоретическое изучение содержания, структуры и особенностей профессионального развития 
студентов педагогического вуза в контексте психологии жизнетворчества личности. Обосно-
вана необходимость внедрения системы психологического сопровождения личностно-професси-
онального развития студентов педагогического университета. Раскрыта сущность и особенно-
сти психологического сопровождения профессионального развития студентов педагогического 
университета на этапе первичной профессионализации, разработаны, апробированы и доказана 
эффективность авторской комплексной программы психологического сопровождения.

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, первичная профессионализация 
педагога, психологическое сопровождение, психологическая служба педагогического 
университета, компетенции, способности.

Лит. 8.

Постановка проблеми. Одним із провідних науково обгрунтованих завдань освіти 
є формування гармонійно розвиненої особистості, тоді як традиційна стратегія освіти 
подекуди гальмує розвиток загальних та спеціальних здібностей молодої людини, поро-
джує значну кількість людей, нездатних самостійно віднайти своє місце у суспільстві, 
усвідомити власне призначення, стати професіоналом у певній діяльності. Така ситу-
ація викликає необхідність оновлення форм і методів освіти, розробку нових освітніх 
стандартів, впровадження новітніх освітніх технологій. У сучасній психологічній науці 
визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. В ній зроблено акцент на 
підготовку вчителів, здатних на високому рівні здійснювати особистісно-розвивальне 
навчання, освоювати нові технології, інформаційні системи, виховувати в учнів духов-
ність і моральність.

Аналіз досліджень. Проблему підвищення ефективності підготовки вчителів у 
педагогічних навчальних закладах висвітлено у дослідженнях Н. Кузьміної, І. Котової, 
А. Щербакова та ін., особливості удосконалення психолого-педагогічної підготовки 
вчителя розглядалися В. Кан-Каликом, Ю. Колюшкіним, А. Марковою та ін., організа-
ція тренінгів удосконалення професійної компетентності вчителя вивчалася Л. Петров-
ською, А. Хараш, Т. Яценко та іншими вченими. Різноманітні аспекти професійного 
розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних 
(Г. Балл, К. Гуревич, С. Максименко, Є. Мілерян, В. Моляко, П. Перепелиця, К. Плато-
нов, Н. Пов′якель, Б. Федоришин, Г. Хомич, В. Чорнобровкін та ін.), так і зарубіжних 
вчених (С. Балей, Л. Бандура, Й. Лінгарт, Д. Міллер, Д. Сьюпер, К. Чарнецкі, та ін.).

 Мета статті. XXI століття – час особистостей, здатних приймати рішення в 
ситуації невизначеності, політичних і економічних катаклізмів. Тому при підготовці 
майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання не тільки розвитку зді-
бностей до педагогічної діяльності (педагогічне мислення, педагогічна творчість, про-
фесійне спілкування), але й розвиток особистості в цілому, перехід її на суб’єктивні, 
конструктивні позиції. Такі завдання можуть бути успішно розв’язані за допомогою 
психологічної служби навчального закладу.

Виклад матеріалу. Концептуальна модель психологічного супроводу професій-
ного розвитку студентів педагогічного університету на етапі навчання враховує специ-
фіку розгортання особистісних, професійних та процесуальних компонентів та припу-
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скає виокремлення таких параметрів: мета, завдання, функції та технології супроводу. 
Об’єктами психологічного супроводу виступають: 1) особистість студента; педагогіч-
ний колектив; 2) процес професійного навчання студента у навчальному закладі. Діяль-
ність психологічної служби педагогічного університету забезпечується психологами 
навчального закладу, які виступають суб’єктами психологічного супроводу. Мета 
супроводу полягає у створенні в межах середовища навчальної взаємодії максимально 
сприятливих умов для особистісно-професійного розвитку і навчання. Вона може бути 
досягнена на підставі виконання таких завдань: реалізація програми особистісно-про-
фесійного розвитку як основної мети освітнього процесу навчального закладу і про-
фесійного розвитку; формування особистісних професійно важливих якостей майбут-
нього фахівця; розвиток психічних пізнавальних процесів; підтримка психологічного 
здоров’я студентів. 

Одним з провідних завдань діяльності психологічної служби ВНЗ є підвищення 
психологічної культури студентів та їх професійного розвитку, тому приорітетним 
напрямком роботи повинна стати розробка і впровадження у практику комплексних 
психолого-педагогічних засобів особистісного і професійного розвитку студентів. 
Серед таких ефективних засобів визначено психологічний супровід професійного роз-
витку студентів. 

Проблема психологічного супроводу досліджувалася зарубіжними (И. Кошго, 
П. Купка, Е. Нонан, М. Рутик, М. Скилбек, Е. Хартманн, Ю. Укке, R. Baker, W. Layton, 
A. Sandeen, J. Whiteley та ін.) та вітчизняними (М. Битянова, І. Булах, С. Васьковська, 
Л. Власенко, Н. Волянюк, Т. Демидова, А. Журавель, І. Дубровина, Е. Зеєр, Г. Лож-
кін, В. Панок, Н. Пов′якель, Е. Помиткін, Е. Рогов, Ю. Суховершина, та ін.) ученими 
у напрямах: забезпечення особистісного розвитку дітей з особливими потребами 
(Л. Гречко, О. Тохтамиш), підготовки спеціалістів та оптимізації діяльності військо-
вих та правоохоронних органів (Т. Чегі, А. Журавель, О. Нічик), соціальної адаптації 
зарубіжних студентів в Україні (Дін Сінь), особистісного та професійного розвитку сту-
дентів вищих закладів освіти (Л. Власенко, Н. Волянюк, Ю. Суховершина, М. Савчин) 
тощо. 

У психологічній літературі основоположником науково-психологічного підходу до 
проблеми професійного становлення та розвитку вважається Ф. Парсонс. Згідно його 
підходу, кожній професії відповідає певний підбір психологічних і фізичних якостей, 
а успішність професійної діяльності і задоволеність професією залежить від ступеня 
відповідності індивідуальних якостей і вимог професії [1]. Означені погляди отримали 
назву теорії рис особистості. Ця теорія розглядає зв’язок між особистістю і вибором 
професії. Проте теорія рис має справу з практичними, вимірюваними особливостями 
особистості, а не з тим, як людина сприймає саму себе. Основна ідея цієї теорії полягає 
в тому, що існує відповідність між родом занять, який вибирають люди, та рисами їх 
особистості. Зважаючи на це, професії можна характеризувати через характеристику 
сукупності рис особистості, якими повинна, ймовірно, володіти людина для ефективної 
роботи в обраній галузі. Дж. Холланд розробив систему підбору відповідної профе-
сії на підставі ступеня вираженості у індивідуума 6 рис особистсті: 1) реалістичність; 
2) допитливість; 3) товариськість; 4) тверде слідування нормам і правилам; 5) ініціатив-
ність; 6) артистичність [8]. 

Зміст і спрямованість підготовки педагогів має сприяти оволодінню ними повно-
цінною професійною діяльністю. Це включає такі основні складові, як: а) освітня, яка 
ґрунтується на моделі становлення майбутнього педагога в процесі професійної під-
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готовки, б) особистісна, що базується на характеристиці здорової особистості, моделі 
внутрішніх і зовнішніх умов ефективної професійної адаптації педагога, в) інструмен-
тальна, яка будується на моделі формування індивідуального стилю професійного мис-
лення та діяльності, на вмінні розв’язувати конкретні професійні завдання у конкретних 
умовах. Виділяють три підходи до розуміння компетентності: психолого-педагогічний, 
соціально-психологічний і загальнопсихологічний. У рамках психолого-педагогічного 
підходу [3; 4] автори розглядають компетентність як інтегративну якість особистості, 
основою якої виступають знання, вміння, навички, досвід, готовність до здійснення 
педагогічної діяльності, а також цінності й особистісні здатності педагогів. 

Дослідники стверджують, що педагогічна компетентність включає «знання, вміння, 
навички, а також способи та прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку 
(саморозвитку) особистості» [4]. У структурі компетентності більшість авторів виді-
ляють мотиваційний (готовність до прояву), когнітивний (володіння знаннями змістів 
компетентності), поведінковий (досвід прояву компетентності, уміння, навички), цін-
нісно-смисловий (ставлення до змісту компетентності) аспекти, а також емоційно-во-
льову регуляцію процесу та результату прояву компетентності [2; 4]. Бути компетент-
ним – значить уміти мобілізувати в певній ситуації знання і досвід, забезпечувати 
систему компетенцій, інтегрувати й розв’язувати різні навчально-виховні та педагогічні 
завдання. 

Професійна компетентність педагога є актуальною під час його підготовки до вико-
нання професійних завдань. Вона виявляється у діяльності, але не зводиться до неї. 
Ефективність діяльності, рівень успішності розв’язання професійних завдань та їх 
широта є критерієм компетентності. Структура компетентності включає синтез і орга-
нічну єдність трьох видів професійних знань, від яких належать ефективність і рівень 
діяльності (теоретичні (концептуальні), прикладні й конкретно-професійні); оволодіння 
засобами проектування і здійснення діяльності особистісно-неповторним способом; 
діяльнісно-рольові та суб’єктивно-діяльнісні складові – професійні якості фахівця, які 
характеризують його ціннісно-мотиваційну, когнітивну, емотивну, регулятивну сфери.

Здатності особистості розглядаються як її спроможність забезпечувати функці-
онування та становлення власного внутрішнього світу (самоактивність) і власного 
життя, життя інших людей у зовнішньому світі (активність). Основними характерис-
тиками здатностей особистості є: змістова спрямованість; автентичність як відпо від-
ність чи невідповідність природі внутрішнього світу людини; оптимізованість (вза є-
мо пов’язаність, структурованість, ієрархізованість) системи здатностей; рі вень роз-
витку як показник ефективності функціонування здатності. Розвиненість здатностей 
особистості визначає її актуальний потенціал. Алгоритм розгляду здатності передбачає 
зясування її предмета, мотивів, дій, результату та досвіду реалізації.

Системоутворювальною складовою професійної компетентності педагога, як 
складного особистісно-професійного явища, є його професійне мислення. Воно забез-
печує ефективність професійної діяльності фахівця, успішне розв’язання ним профе-
сійних завдань, відповідно до нормативних вимог, забезпечує рівновагу взаємодії його 
особистісної та професійної сфер, надає засади для творчого розвитку особистості, 
її професійного самоствердження та самовдосконалення. Саме професійне мислення 
визначає, з одного боку, успішність розв’язання завдань професійної діяльності пси-
холога, а з іншого, – його професійний розвиток. Виділяють два види компетентності: 
професійна та особистісна. А. К. Маркова у професійній компетентності виділяє спе-
ціальну ((професійну) (володіння власне професійною діяльністю на достатньо висо-
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кому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток)), соціальну 
(вміння ефективно працювати спільно), особистісну (володіння прийомами особистіс-
ної саморегуляції, самовираження і саморозвитку, засобами протистояння професійним 
деформаціям особистості, здатність приймати рішення, здатність самостійно здобувати 
нові знання, уміння) та індивідуальну (готовність до професійного зростання, вміння 
раціонально організувати свою працю, мотивація досягнення, прагнення до якості своєї 
роботи, оптимізм). Наявність усіх аспектів компетентності, на думку автора, означає 
досягнення особистістю зрілості у професійній діяльності, характеризує становлення 
особистості та індивідуальності професіонала [5]. 

Професійні компетенції педагога розглядаються як система професійних знань, 
умінь, навичок і настанов, які дають ефективно, творчо розв’язувати завдання, зав-
дяки гнучкому застосовуванню методів і способів теоретичної і практичної діяльності, 
розвиненому професійному мисленню, професійній рефлексії, безперервному профе-
сійному й особистісному зростанню. Вона забезпечує професійну мобільність, воло-
діння професійним досвідом. Вичленовано такі групи компетентностей і здатностей: 
забезпечувати навчання, виховання і розвиток школярів; діагностично-проектувальні 
здатності; соціально-психологічні; особистісні здатності; забезпечувати професійне 
вдосконалення та розвиток.

Розглядається алгоритм аналізу компететностей, який включає такі пункти: що має 
знати педагог, щоб володіти певною компетентністю; чому має володіти педагог пев-
ною компетентністю; що має вміти виконувати, щоб стверджувати, що він володіє пев-
ною компетентністю; які результати застосування певної компетентності; досвід засто-
сування певної компетентності [7; 8].

Здатності особистості розглядаються як її спроможність забезпечувати функці-
онування та становлення власного внутрішнього світу (самоактивність) та власного 
життя і життя інших людей у зовнішньому світі (активність). Основними характерис-
тиками здатностей особистості є: змістова спрямованість; автентичність як відпо від-
ність чи невідповідність природі внутрішнього світу людини; оптимізованість (вза є-
мо пов’язаність, структурованість, ієрархізованість) системи здатностей; рі вень роз-
витку як показник ефективності функціонування здатності. Розвиненість здатностей 
особистості визначає її актуальний потенціал. Алгоритм розгляду здатності передбачає 
з’ясування її предмета, мотивів, дій, результату та досвіду реалізації.

Стверджується, що самостійна професійно-зорієнтована діяльність студента має 
бути: змістовно складною, але цікавою, такою, що вимагає інтелектуального й емоцій-
ного напруження; самокерованою, тобто такою, що дає змогу використовувати варі-
анти у способах досягнення результату слід передбачити прийняти професію з усіма 
її проблемами і труднощами. Одночасно професійний розвиток особистості – це про-
цес соціалізації, що відбувається в онтогенезі людини, спрямований на привласнення 
нею різноманітних аспектів світу праці – професійних ролей, професійної мотивації, 
професійних знань, умінь та навичок. У вітчизняних концепціях розуміється як процес 
проходження людиною послідовності етапів, безпосередньо пов’язаних з віковими ета-
пами розвитку людини, на кожному з яких формуються психічні новоутворення, відбу-
вається формування нових якостей професіонала, які забезпечують успішне виконання 
трудових функцій і готують суб’єкта до переходу на наступну стадію розвитку [8].

Розглядається професійний розвиток майбутнього педагога за такими напрямами: 
з позицій процесу (як тимчасова послідовність ступенів, періодів, стадій, що супро-
воджуються вирішенням протиріч); з позицій діяльності (як сукупність її дій, спосо-
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бів і засобів); з позицій особистіних змін під впливом соціальних і професійних впли-
вів, професійної діяльності і власної активності, спрямованої на самоудосконалення і 
самореалізацію. Дослідники визначають сутність, етапи професійного розвитку, його 
закономірності: психологічні механізми, джерела та рушійні сили, умови, чинники, 
особливості та результати. Професійний розвиток особистості майбутнього педагога на 
будь-яких етапах професійного становлення розглядається у безпосередньому зв’язку з 
його особистісним розвитком [7; 8].

Психологічний супровід у педагогічному університеті – це цілісна система профе-
сійної діяльності практичного психолога, спрямована на забезпечення соціально-пси-
хологічних умов для успішного професійного навчання і психологічного розвитку осо-
бистості на етапі первинної професіоналізації. 

В контексті структурно-інтегративного підходу під психологічним супроводом 
особистісно-професійного розвитку студента педагогічного уніврситету ми розуміємо 
систему психолого-педагогічної діяльності, спрямовану на забезпечення соціально-пси-
хологічних умов для успішного професійного навчання, підготовки до майбутньої про-
фесії, комунікації, особистісного та професійного зростання на підставі системного 
саморозвитку та самореалізації як індивіда, особистості, суб’єкта власної професійної 
діяльності та життєтворчості.

Основними напрямками психологічного супроводу виступають: моніторинг особи-
стісно-професійного розвитку і процесу підготовки майбутнього фахівця; психологічна 
освіта; психологічна профілактика та корекція особистісних та професійних девіацій. У 
межах психологічного супроводу використовувалися такі форми роботи: психологічна 
просвіта, психологічна діагностика; психологічний тренінг; психологічна корекція; 
індивідуальне консультування. 

Провідними напрямами побудови програми комплексного особистісно-професій-
ного супроводу виступили: визначення наявних у студентів різних курсів утруднень 
та допомога в їх ефективному подоланні; створення умов для підвищення рівня соці-
ально-психологічної адаптації студентів, розвиток їх педагогічної та онтогенетичної 
рефлексії, внутрішньої мотивації професійного становлення, самоактуалізації та само-
розвитку.

Висновки. Основний зміст супроводу повинен включати організацію взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу та спрямовувася на засвоєння супроводжу-
ваними нових моделей поведінки, спілкування і діяльності. Психологічний супровід 
особистісно-професійного розвитку має бути реалізований через такі види діяльності 
психолога: навчальну; здоров’язберігаючу; формуючу; аналітичну; організуючу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Варданян Ю. В. Модель вузовской образовательной системы становления психологической 

компетентности педагога / Ю. В. Варданян, Т. А. Кильмяшкина // Психология в вузе. – 2008. – 
№ 2. – С. 5–17.

2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного 
подхода в образовании : учебное издание / И. А. Зимняя. – М. : Исслед. центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004. – 40 с. – (Серия : Труды методологического семинара «Россия в 
Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы»).

3. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1996. – 
254 с.

4. Митина Л. M. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – 
М. : Издат. центр «Академия», 2004. – 320 с.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Çàáîëîöüêà Ñ. Ïñèõîëîãi÷íèé ñóïðîâiä ïðîôåñiéíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíòiâ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 347

5. Михайлов И. Проблема профессиональной зрелости в трудах Д. Сьюпера / И. Михайлов // 
Вопр. психологии. – 1975. – № 5. – С. 158–163.

6. Савчин М. Теоретико-методологічні засади створення та реалізації програми особистіс-
но-професійного розвитку майбутнього педагога / М. Савчин. – Особистісно-професійний розви-
ток майбутнього педагога : [монографія] / [За ред. проф. М. В. Савчина]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ 
ім. І. Франка, 2014. – С. 9–18.

7.  Савчин М. В. Психологічні засади організації особистісно-професійного зростання май-
бутнього педагога : навчальний посібник / М. Савчин, Л. Василенко. – Дрогобич : РВВ ДДПУ 
ім. І. Франка, 2012. – 24 с.

8. Roe A. The Psychology of Occupations / A. Roe. – N. Y. : Wiley. – 1956. – 127 p.

REFERENCES
1. Vardanian Yu. V. Model vuzovskoi obrazovatelnoi systemы stanovlenyia psykholohycheskoi 

kompetentnosty pedahoha / Yu. V. Vardanian, T. A. Kylmiashkyna // Psykholohyia v vuze. – 2008. – 
№ 2. – S. 5–17.

2. Zymniaia Y. A. Kliuchevыe kompetentsyy kak rezultatyvno-tselevaia osnova kompetentnostnoho 
podkhoda v obrazovanyy : uchebnoe yzdanye / Y. A. Zymniaia. – M. : Yssled. tsentr problem kachestva 
podhotovky spetsyalystov, 2004. – 40 s. – (Seryia : Trudы metodolohycheskoho semynara «Rossyia v 
Bolonskom protsesse: problemы, zadachy, perspektyvы»).

3. Markova A. K. Psykholohyia professyonalyzma / A. K. Markova. – M. : Prosveshchenye, 1996. – 
254 s.

4. Mytyna L. M. Psykholohyia truda y professyonalnoho razvytyia uchytelia / L. M. Mytyna. – M. : 
Yzdat. tsentr «Akademyia», 2004. – 320 s.

5. Mykhailov Y. Problema professyonalnoi zrelosty v trudakh D. Siupera / Y. Mykhailov // Vopr. 
psykholohyy. – 1975. – № 5. – S. 158–163.

6. Savchyn M. Teoretyko-metodolohichni zasady stvorennia ta realizatsii prohramy osobystisno-
profesiinoho rozvytku maibutnoho pedahoha / M. Savchyn. – Osobystisno-profesiinyi rozvytok 
maibutnoho pedahoha : [monohrafi ia] / [Za red. prof. M. V. Savchyna]. – Drohobych : RVV DDPU 
im. I. Franka, 2014. – S. 9–18.

7.  Savchyn M. V. Psykholohichni zasady orhanizatsii osobystisno-profesiinoho zrostannia 
maibutnoho pedahoha : navchalnyi posibnyk / M. Savchyn, L. Vasylenko. – Drohobych : RVV DDPU 
im. I. Franka, 2012. – 24 s.

8.  Roe A. The Psychology of Occupations / A. Roe. – N. Y. : Wiley. – 1956. – 127 p.
 Стаття надійшла до редакції 20.10.2017 р.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïñèõîëîãiÿ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017348

УДК159.922.8:159.923.2 
Роман ХАВУЛА,

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(Україна, Дрогобич) romankhavula@gmail.com

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ В 
ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

У статті проаналізовано проблему здатності до самоефективності в юнацькому віці. Уза-
гальнено теоретичні підходи до вивчення сутності, структури та особливостей цього психоло-
гічного феномена. Встановлено, що самоефективність полягає у здатності до адекватної оцінки 
власних здібностей, соціальної компетентності, плануванню діяльності і спрямовує особистість 
на ініціативність та стійкість у соціальних контактах, а також наполегливість у досягненні 
поставленої мети. Виявлено, що дослідження самоефективності особистості є найбільш про-
дуктивним у зарубіжній психології та зазначається, що українські науковці розробляли мето-
дологічні підходи до вивчення становлення самоефективності особистості як здатності до 
адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності, планування та коригування 
діяльності. Констатується, що сенситивним періодом для становлення самоефективності є 
юнацький вік.

Ключові слова: самоефективність, самовизначення, ідентичність, соціальна роль, рання 
юність, юнацький вік.
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The article analyzes the problem of the ability of youth to self-effi cacy. The theoretical approaches 
to the study of the essence, structure and peculiarities of this psychological phenomenon are generalized. 
It has been established that self-effi cacy consists of the ability to adequately assess personal abilities, 
social competence, planning activities, and direct the personality to initiative and sustainability in social 
contacts, as well as perseverance in achieving the goal. It was found that research on self-effi cacy of 
an individual is most productive in foreign psychology and states that Ukrainian scientists developed 
methodological approaches to studying the formation of self-effi cacy of an individual as an ability to 
adequately assess personal abilities, social competence, planning and adjusting activities. It is stated that 
the young age is a sensational period for self-effi cacy.
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САМОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье проанализирована проблема способности к самоэффективности в юношеском 

возрасте. Обобщены теоретические подходы к изучению сущности, структуры и особенностей 
этого психологического феномена. Установлено, что самоэффективность заключается в способ-
ности к адекватной оценке собственных способностей, социальной компетентности, планиро-
ванию деятельности и направляет личность на инициативность и устойчивость в социальных 
контактах, а также настойчивость в достижении поставленной цели. Выявлено, что исследо-
вания самоэффективности личности является наиболее продуктивным в зарубежной психологии 
и отмечается, что украинские ученые разрабатывали методологические подходы к изучению 
становления самоэффективности личности как способности к адекватной оценке собственных 
способностей, социальной компетентности, планирование и корректировка деятельности. Кон-
статируется, что сенситивным периодом для становления самоэффективности является юно-
шеский возраст.

Ключевые слова: самоэффективность, самоопределение, идентичность, социальная роль, 
ранняя юность, юношеский возраст.

Лит. 19.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти України, її інтеграція у світо-
вий освітній простір, збереження та розвиток кращих традицій і надбань неможливі без 
актуалізації та вирішення нагальних проблем адаптації до нових соціально-економіч-
них умов, а також використання стратегій подолання труднощів на життєвому шляху.

Поетапний процес інтеграції в європейський простір та розширення інноваційних 
технологій, спонукають молодих людей до пошуку нових шляхів самовизначення, 
самореалізації та відповідних умов посилення здатності до самоефективності особи-
стості, що визначає успішність молодої людини в діяльності та у взаєминах із людьми. 
У віковій та педагогічній психології на сьогодні виникла потреба вивчення психоло-
гічних особливостей самоефективності в юнацькому віці не на побіжному рівні, а як 
самостійного явища.

Аналіз досліджень. Аналіз наукових джерел свідчить, що у зарубіжній психоло-
гічній літературі проблема здатності до самоефективності досліджується у контексті 
ефективного функціонування особистості в соціумі (Ф. Зімбардо [6], Р. Чалдіні [17]) та 
успішної діяльності: навчальної, професійної, спортивної (А. Бандура [1]); як фунда-
ментальна особистісна характеристика у взаємозв’язку з психічним здоров’ям та само-
актуалізацією (А. Маслоу [12], К. Роджерс [15], В. Франкл [16]); позитивна самоуста-
новка, що призводить до особистісного зростання (Н. Пезешкіан [14]).

Українські вчені вивчають зазначений феномен у контексті сімейного благополуччя 
(Т.М.Зелінська [5]). Лук’яненко В.В. досліджувала вікові особливості становлення здат-
ності до самоефективності, а також методологічні підходи до вивчення становлення 
самоефективності особистості як здатності до адекватної оцінки власних здібностей, 
соціальної компетентності, планування та коригування діяльності. Аналіз наукових 
джерел робить можливість дійти висновку, що спеціальних досліджень, які б висвітлю-
вали психологічні особливості самоефективності в юнацькому віці не виявлено, тому 
актуальним є поглиблене вивчення зазначеної проблематики.

Мета статті: проаналізувати проблему здатності до самоефективності в юнацькому 
віці та узагальнити теоретичні підходи до вивчення сутності та особливостей цього 
психологічного феномена.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïñèõîëîãiÿ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 17, 2017350

Виклад основного матеріалу. Вивчення становлення здатності до самоефектив-
ності потребує забезпечення обґрунтованості, наукової достовірності дослідження 
зазначеної проблематики. 

Самовизначення у ранній юності пов’язано з новим сприйняттям часу, співвід-
ношенням минулого і майбутнього, сприйняттям теперішнього з погляду майбут-
нього. У зв’язку з цим відбувається побудова життєвого плану, що полягає в усві-
домленні способів планування діяльності, гнучкості та наполегливості у досягненні 
цілей [10]. 

Цікавим є те, що рання юність (15–17 років) – надзвичайно суперечлива, складна і 
визначна стадія життєвого шляху. За концептуальними положеннями І.С. Кона, юність – 
«фаза переходу від залежного дитинства до самостійної та відповідальної дорослості, 
що передбачає, з одного боку, завершення фізичного, зокрема, статевого дозрівання, 
а з другого – досягнення соціальної зрілості» [9, 6]. Нова соціальна позиція старшо-
класника робить учбово-професійну діяльність як провідну у ранній юності, передумо-
вою майбутньої професійної діяльності. Важливою характеристикою періоду ранньої 
юності є психологічна готовність до дорослого життя – наявність потреби у взаємодії 
з іншими людьми, здатності творчо працювати, вміння орієнтуватися у різноманітних 
подіях, наявності наукового, теоретичного світогляду і розвиненої рефлексії. Це стано-
вить зміст новоутворення раннього юнацького віку – особистісного та професійного 
самовизначення (Л. І. Божович, І. С. Кон) [3, 9].

Провідна діяльність цього віку детермінована виникненням мотиву самовдоскона-
лення та потреби в досягненні, які виявляються у прагненні адекватно оцінити власні 
можливості, покращити свої успіхи в навчанні, знання з різних предметів, розширити 
світогляд. Старшокласник намагається бути самоефективним, аналізувати власні досяг-
нення, регулювати власну поведінку [10]. Для раннього юнацького віку характерною є 
перевага внутрішньої мотивації над зовнішньою, що сприяє становленню діяльнісної 
самоефективності. Внутрішня мотивація дає можливість школяру усвідомлено керу-
вати своїми потребами і прагненнями, опановувати свій внутрішній світ, формувати 
життєві плани і перспективи [7].

Значний доробок в дослідженні самоефективності особистості здійснено укра-
їнським науковцем І.Д. Бехом, який наголошує на ролі дорослого у вихованні самое-
фективної особистості в ранній юності: «Для юнаків і дівчат найважливіше – знайти 
розуміння, співчуття, допомогу в тому, що їх хвилює, що переживається як найбільш 
значуще» [2, 113]. Вчений підкреслює, що важливо зміцнювати потребу старшоклас-
ника удосконалювати себе, систематично і послідовно прямуючи до поставленої мети. 
Більшість юнаків та дівчат прагнуть посісти позицію дорослої людини, тому слід ство-
рювати їм умови для вияву ініціативності, впевненості, самоповаги, що сприятиме ста-
новленню здатності до самоефективності як у діяльності, так і в соціальній взаємодії.

Спілкування з однолітками є важливим чинником для формування соціальної 
самоефективності особистості раннього юнацького віку, тому що у цій взаємодії з’яв-
ляється можливість розкрити власне внутрішнє «Я», подивитися на себе збоку іншої 
людини, оцінити власні можливості: «В основі юнацького потягу до дружби – потреба 
в розумінні іншого та себе іншим, у саморозкритті» [2, 149]. У разі незадоволення цієї 
потреби з’являється почуття непотрібності, самотності, зниження впевненості в собі та 
адаптованості у стосунках, що перешкоджає становленню самоефективності в соціаль-
ному вимірі.
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Психосоціальна, психологічна відчуженість є характеристикою депривації потреб 
старшокласника та недостатнього розвитку соціальної самоефективності. За словами 
Т. Н. Лук’яненко, виникнення емоційної відчуженості виражається в нездатності до 
прихильності та любові, байдужості, відсутності емоційного зв’язку з іншими людьми 
та емпатії, в нехтуванні себе та інших [11, 49]. Отже, самоефективність іде регресивним 
шляхом, коли юнак наштовхується на нерозуміння референтних людей, які не підтри-
мують його ні в особистісному, ні у професійному планах.

Ранній юності властиве зростання моральної самосвідомості. Юнак намага-
ється пізнати себе, що сприяє саморозвитку та самовихованню, а також формує певні 
моральні переконання, якими він буде керуватися в житті [10]. Підсумком роздумів про 
себе, діалогів із самим собою, самоаналізу, саморефлексії стає обґрунтування мораль-
них мотивів і визначення моральної позиції, а це є найкращим підґрунтям для форму-
вання самоефективності.

Таким чином, здатність учнів раннього юнацького віку адекватно оцінити власні 
можливості, зростання ініціативи та стійкості в соціальних контактах, підвищення 
вимогливості до себе та формування вміння планувати та коригувати власну діяльність 
визначають становлення загальної, соціальної та діяльнісної самоефективності у ран-
ній юності.

Слід зазначити, що важливою характеристикою юнацького віку (17–19 років) є пси-
хологічна готовність до дорослого життя, що вимагає від особистості формування чітко 
визначених життєвих орієнтирів, здатності робити відповідальні вибори. Т. М. Тита-
ренко підкреслює значущість їх наслідків для подальшого життя: «Вибори, які робить 
людина в молоді роки, багато в чому обумовлюють траєкторію її подальшого життя, 
рівень самореалізації, майбутні життєві успіхи та поразки» [13, 5]. В. М. Ямницький 
вважає період переходу від юності до ранньої дорослості початком становлення жит-
тєтворчої активності людини – підґрунтям, виходячи з якого суб’єкт свідомо реалі-
зує цільовий або смисловий аспект цілісного буття відповідно до свого задуму. У цей 
період формується власний образ життя, виробляються життєві стратегії, відбувається 
залучення молодої людини до соціальної активності, усвідомлення соціальної відпові-
дальності [19, 93].

Аналізуючи психологічні особливості особистісного розвитку юнаків відзначаємо, 
що новоутворенням юнацького віку є особистісна ідентичність (Е. Еріксон). Сформо-
ваність «зрілої ідентичності» включає існування довіри до світу, самоповаги, само-
стійності, ініціативності в соціальних контактах, компетентності. Основними складо-
вими ідентичності Е. Еріксон вважає почуття впевненості в собі, очікування успіху, 
статеву ідентичність, лідерську та ідеологічну поляризацію [18]. Ми поділяємо думку 
О. М. Ічанської, яка розглядає особистісну ідентичність як «...динамічне переживання 
внутрішньої цілісності та безперервності особистості» [8, 58]. Дослідниця підкрес-
лює, що динамічність структури особистісної ідентичності дозволяє індивіду юнаць-
кого віку знаходитися у процесі постійного становлення, особистісного зростання. 
Внутрішня цілісність ґрунтується на пізнанні сутності «Я», усвідомленні та прийнятті 
цінності власної особистості, адекватній оцінці власних здібностей у діяльності та вза-
ємодії з оточенням. 

Саме у юнацькому віці відбувається опанування нової соціальної ролі – студента 
вищого навчального закладу, що вимагає від молодої людини цілеспрямованості, рішу-
чості, наполегливості, самостійності, високого рівня внутрішньої мотивації навчання. 
Провідною діяльністю в цей віковий період є професійне навчання. Згідно І. О. Зимньої, 
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студент юнацького віку – це людина, «яка цілеспрямовано, систематично оволодіває 
знаннями та професійними вміннями, їй притаманна специфічна спрямованість пізна-
вальної та комунікативної активності на вирішення конкретних професійно зорієнтова-
них завдань» [7, 108]. 

Студентство – це період входження в новий соціальний простір, який передбачає 
взаємодію з керівництвом факультету та університету, з колективом факультету, курсу, 
навчальної групи, викладачами. Нові умови життя, з одного боку, призводять до пере-
живання духовного підйому, радості, інтересу, а з іншого – створюють труднощі та 
бар’єри, які спричиняють стан розгубленості, незадоволення та невизначеності [10]. 
Тому проблема здатності до самоефективності студента юнацького віку є актуальною.

Аналіз та узагальнення літературних джерел засвідчує, що юнацький вік є сенси-
тивним періодом для становлення самоефективності. В юнацькому віці посилюється 
розвиток самостійності, ініціативності та відповідальності за власні дії, адекватна 
оцінка власних здібностей: «Для досягнення успіху в навчальному закладі студенти 
розвивають різні форми саморегуляції, вчаться ставити перед собою цілі, організову-
вати власний час, посилюється самоконтроль та потяг до самовдосконалення» [10, с. 
98].

Оцінка власної компетентності впливає на успіхи в навчанні, мотивацію діяльно-
сті, а також на формування копінг-стратегій у боротьбі зі стресовими ситуаціями [264]. 
Згідно досліджень учених, студенти з високим рівнем самоефективності докладають 
більше зусиль у навчанні, мають вищі оцінки з різних предметів, читають додаткову 
літературу, беруть активну участь у громадському житті, активно займаються спортом, 
ведуть здоровий спосіб життя, тобто вони успішніші в різних видах діяльності [10].

У період юності професійний розвиток відбувається невіддільно від особистісного. 
Налагодження стосунків із товаришами-студентами, викладачами набувають не меншої 
важливості, аніж учбово-професійна діяльність. Необхідною передумовою успішності 
у встановленні та підтримці соціальних контактів виступає самоефективність у соціаль-
ному вимірі, яка, за даними ряду досліджень [10], позитивно корелює з почуттям упев-
неності в собі, соціально-психологічною адаптацією, можливістю протистояти негатив-
ному соціальному тиску, та негативно – з депресією, самотністю, страхом розпочинати 
розмову та відстоювати власну думку. Таким чином, юнацький вік є сприятливим для 
становлення здатності до самоефективності в діяльності та соціальній взаємодії.

Дослідження проблеми здатності до самоефективності в юнацькому віці дає мож-
ливість розглянути її роль в аспекті попередження антисоціальної поведінки. Науковці 
А.Бандура, В.Лук’яненко констатують, що високий рівень самоефективності зменшує 
вірогідність залежності молодої людини від негативного тиску однолітків, сприяє від-
критому спілкуванню з батьками, викладачами. Водночас молоді люди з низьким рів-
нем самоефективності є менш успішними у протистоянні несприятливому впливу ото-
чення, вони мають схильність до алкогольної, наркотичної залежності та незахищеного 
сексу [1; 10].

Завершення періоду юнацтва супроводжується віковою кризою переходу до ранньої 
дорослості. Певним чинником, що викликає особистісну кризу студентів другого курсу, 
є криза ідентичності. На думку Е. Еріксона, існує два основних компоненти цього 
психічного утворення – особистісна (тотожність із власним «Я») і соціальна (відчуття 
належності до певної соціальної групи). Криза ідентичності в пізньому юнацькому віці 
полягає у дисбалансі цих двох складових ототожнення і проявляється у гнітючих сум-
нівах щодо себе, власних здібностей, свого місця у групі [18]. 
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Криза ідентичності доповнюється або змінюється кризою інтимності. Міжособи-
стісні стосунки стають стереотипними, а юнак чи дівчина 17–19 років опиняється у 
стані психологічної ізоляції. Особливе значення у цей період набуває почуття самот-
ності. Молода людина відчуває себе відірваною від людей, незважаючи на те, що її 
оточують рідні, друзі. Юнаки, з одного боку, глибоко страждають від самотності, а з 
іншого – прагнуть її. Часто почуття самотності супроводжується переживанням влас-
ної непотрібності. Молода людина часто ставить запитання: «Чи дійсно я кому-небудь 
потрібний?». 

Безумовно, існують чинники, які надають кризі юнацького віку власне студент-
ської специфіки. Стан психологічної розбалансованості розгортається на фоні тимча-
сового екзистенційного вакууму, що зумовлений втратою сенсу провідної діяльності 
студента – навчання, а інколи, в особливо гострих випадках, – втратою сенсу життя [10]. 
Незадоволення переживається з почуттям образи за те, що ВНЗ нібито не створив необ-
хідних умов для отримання необхідних знань, умінь та навичок. Це супроводжується 
зростанням критичного ставлення щодо викладачів, розчаруванням у навчанні загалом, 
в обраному фаху та у власних перспективах і можливостях. Результатом кризових явищ 
є втрата віри у власну ефективність, що призводить до ускладнення у міжособистісній 
та професійній сферах. 

Таким чином, аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що станов-
лення здатності до самоефективності відбувається упродовж онтогенезу: у різні вікові 
періоди зазначене психічне утворення має конкретні специфічні особливості, пов’язані 
з соціальною ситуацією розвитку, зміною провідних видів діяльності та сформованістю 
вікових психологічних новоутворень особистості. 

Висновки. Отже, вивчення здатності до самоефективності ґрунтується на інтегро-
ваному підході щодо аналізу та узагальнення теоретичних поглядів про сутність, роль, 
структуру, вікові особливості становлення цього психічного утворення. Самоефектив-
ність, на наш погляд, – це здатність до адекватної оцінки власних здібностей, соціаль-
ної компетентності та планування діяльності. Слід зазначити, що самоефективність 
спрямовує особистість на ініціативність та стійкість у соціальних контактах, гнучкість 
і наполегливість у досягненні мети.

Самоефективність особистості у юнацькому віці має свої особливості в залежності 
від соціальної ситуації розвитку та провідної діяльності. Сенситивним для становлення 
здатності до самоефективності є юнацький вік, який має такі особливості: психологічна 
готовність до дорослого життя, становлення життєтворчої активності, особистісна 
ідентичність, особистісне та професійне самовизначення, самостійність, ініціативність, 
відповідальність, адекватна оцінка своїх можливостей. Водночас, перехід юності до 
ранньої дорослості супроводжується віковою кризою, що проявляється у незадоволе-
ності смислом життя, розчаруванні у навчанні, критичному ставленні до викладачів, 
невпевненості у налагодженні соціальних контактів.

Проведений аналіз психологічних особливостей самоефективності дозволяє 
виокремити перспективою нашого подальшого дослідження вивчення її структури, 
критеріїв прояву, основних рівнів, ролі у становленні особистості та основних засобів 
підвищення здатності до самоефективності в юнацькому віці.
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ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
БАЯНИСТОВ-АККОРДЕОНИСТОВ В ДРОГОБЫЧЕ

Вже вп’яте, наприкінці березня, баянно-акордеонна спільнота України святкує 
«День українського баяна та акордеона». У світлі історії цей фестивальний проект запо-
чатковано Асоціацією баяністів та акордеоністів України й Національною Всеукраїн-
ською музичною спілкою в рамках концертної серії «Нова музика в Україні» (ініціатор – 
композитор Володимир Рунчак) й проводиться у всіх визначних мистецьких осередках. 
На початковому етапі фестиваль на рівні національного масштабу був всеукраїнським, 
сьогодні – проект міжнародного значення із залученням представників із закордону. До 
столичного Концертного залу Національної спілки композиторів України з’їжджаються 
виконавці із усіх куточків України, від початкуючих музикантів до солістів філармоній, 
концерт-марафон триває два дні, а музика звучить понад дев’ять годин. Цьогорічна між-
народна програма буде представлена 1–2 квітня у Києві за участі музикантів із України, 
Австрії, Боснії та Герцоговини.

Відтак, до такої мистецької місії активно долучається Дрогобич – місто із уславле-
ними традиціями баянно-акордеонного мистецтва. З року в рік на одній сцені демон-
струють свою виконавську вправність учні, студенти та викладачі мистецьких навчаль-



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äóøíèé À. Âåñíÿíèé ôåñòèâàëüíèé ìàðàôîí áàÿíiñòiâ-àêîðäåîíiñòiâ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 357

них закладів регіону, знані виконавці, ансамблі та оркестри Дрогобича, Львівщини та 
Західної України.

28 березня цього року у Актовому залі Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка Лабораторією академічного народно-інструменталь-
ного мистецтва за підтримки Національної всеукраїнської музичної спілки й Асоціа-
ції баяністів та акордеоністів України було проведено V-й Всеукраїнський фестиваль 
«День баяна та акордеона» із присвятою 50-річчю від дня народження педагога, вико-
навця, науковця та організатора мистецького життя краю, представника Львівської 
баянної школи, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри народних інструментів 
Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Сергію Олексійо-
вичу Карасю.

Цьогорічна фестивальна програма Дрогобича була представлена солістами та 
колективами:

 Інституту музичного мистецтва (дует акордеоністів: Юрій Бобітко та Іван 
Собіль, Павлина Галишин, Микола Близнюк, інструментальний дует: Ольга Турчин 
(скрипка) та Ганна Савчин (акордеон), Народний оркестр народних інструментів – 
класи доцентів Андрія Душного, Івана Фрайта, старшого викладача Валерія Шафети, 
викладача Романа Стахніва);

 Перемишлянської музичної школи (викладач Іван Медвідь – творчий керівник 
доцент Євген Марченко);

 Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського (викладач Микола 
Головчак та студенти Віталій Салій, Петро Щур, дует баяністів: Петро Щур та Олег 
Бусько – класи кандидата мистецтвознавства Юрія Чумака, заслуженого працівника 
культури України Віктора Чумака, заслуженого артиста естрадного мистецтва України 
Сергія Максимова);

 Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернат ім. С. Крушель-
ницької (Павло Гільченко – клас кандидата мистецтвознавства Ярослава Олексіва); 

 Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (Іван Сумарук, 
Роман Мушинський, Інна Єфрос, Василь Якубаш, Юрій Долін, квартет: В’ячеслав 
Шапошник (акордеон), Ростислав Юник (кларнет), Аліна Бершацька (скрипка), Ярема 
Кіцила (контрабас) – класи доцентів Сергія Карася, Ярослава Олексіва, Богдана Гурана). 

У виконанні учасників концерту звучала класична (Д. Скарлатті, Н. Паганіні, 
К. Сен-Санс), сучасна та оригінальна (Вл. Золотарьов, В. Зубицький, А. Кусяков, 
В. Семенов, О. Іванько, Р. Стахнів, М. Головчак), естрадна, джазова й народна музика 
(Я. Гаде, Ю. Жиро, Б. Мирончук, О. Чуєв, В. Олійник). Водночас, в рамках фестивалю 
відбулась презентація навчально-методичного посібника «Антоніо Вівальді. Цикл кон-
цертів «Чотири пори року»« у перекладенні для готово-виборного баяна Сергія Карася 
(упорядники та автори текстів А. Душний, Б. Пиц).

Музикознавчий супровід здійснив доцент Богдан Пиц, із вітальною промовою до 
учасників та гостей заходу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Франко-
вого університету, доцент Володимир Шаран.

Отже, нехай звучить музика, нехай розвивається та популяризується мистецтво гри 
на баяні та акордеоні й народних інструментах!

Статтю подано до редакції 05.09.2017 р.
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ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В ПРАКТИКЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ ФЕСТИВАЛЕЙ БРУНО ШУЛЬЦА В ДРОГОБЫЧЕ

Міжнародні Фестивалі Бруно Шульца відбуваються у Дрогобичі від 2004 року. Іні-
ціатором та організатором фестивалів виступає Полоністичний науково-інформаційний 
центр імені Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка за підтримки багатьох міжнародних інституцій, серед яких Міністерство 
культури Польщі, Міністерство закордонних справ Польщі, Міністерство культури 
України, Міністерство освіти України та інші. Художнім директором від 2006 року є 
польський партнер Фестивалю, журналіст Ґжеґож Юзефчук, завдяки старанням та іні-
ціативам якого мешканці міста та гості Фестивалів мають змогу відкривати для себе 
багато нових імен в царині музики, театру, образотворчого мистецтва.

Фестиваль щоразу збирає довкола своїх подій чисельних гостей – учасників науко-
вих конференцій, письменників, перекладачів, акторів театрів, художників, музикантів. 
У червні 2016 року відбувся Сьомий Фестиваль, і його програма ще раз засвідчила праг-
нення організаторів до якнайширшого наукового, суспільного, культурного діалогу не 
тільки в контексті літературної спадщини Бруно Шульца, але й довкола тем історичної 
пам’яті, толерантності та актуальних проблем європейського (в тому числі й україн-
ського) культурного простору. 

Серед різноманітних заходів Фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі (театральні 
вистави, художні виставки, презентації, наукові конференції, семінари тощо) постійне і 
важливе місце в програмах посідають як концерти академічної музики різних жанрів і 
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форм, так і виступи музичних формацій, які представляють такі види і жанри сучасної 
музичної культури як рок, фольк, джаз, експериментальні форми, електронна музика, 
естрада тощо. Серед учасників Фестивалів були відомі музиканти: композитор та піаніст 
Даніел Ґалай (Ізраїль), ансамбль традиційної музики Фонду «Музика Кресів» (Польща), 
Яцек Клєйфф (Польща), чоловічий камерний хор «Кайрос» (Польща), камерний хор 
«Легенда» (Україна), скрипалька Лідія Футорська (Україна), баяніст та диригент Сер-
гій Хоровець (Україна), Тріо Альфреда Шраєра (Україна), Гурт імені Альфреда Шраєра 
(Україна), формація «Малі інструменти» (Польща), поет та виконавець Юрій Андрухович 
з групою «Карбідо» (Україна-Польща), музичні гурти «Кроке» (Польща), «Bester Quartet» 
(Польща), «X-Project» (Україна), «Bruno Schulz» (Польща), «TNDT» (Україна), етно-гурт 
«ДахаБраха» (Україна), електро-акустичний інді-поп дует «Запаска» (Україна), поет та 
виконавець Сергій Жадан з групою «Собаки в космосі» (Україна). 

Всього протягом семи фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі відбулося 27 кон-
цертів, які зібрали довкола себе й молодих людей з Дрогобича, в основному – студен-
тів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, які не 
тільки брали участь в концертах поряд з відомими виконавцями, але й долучалися до 
Фестивалів у якості слухачів. Дуже важливо, що усі заходи Фестивалів, в тому числі й 
концерти, безкоштовні. 

Тематично концерти можна умовно розділити на кілька блоків: 
1. Насамперед, це музичні інтерпретації прози Бруно Шульца. Серед них – камер-

ний вокально-інструментальний твір Даніела Ґалая «Мій батько вступає в пожежну 
команду» (2008). 

2. Проекти, навіяні особливою образністю, сюжетністю, символікою оповідань 
письменника (наприклад, експериментальний опус «Електростанція Звуку», представ-
лений у 2010 році ансамблем «Малі Інструменти»). 

3. Окрему групу склали концертні програми «Тріо Альфреда Шраєра» (Альфред 
Шраєр – вокал, скрипка, Тадеуш Серватко – акордеон, Льова Лобанов – клавіші), у яких 
виконавці відтворювали музичну атмосферу «особливої провінції», як любовно називав 
Дрогобич Бруно Шульц, пропонуючи слухачам реконструювати втрачений рай співіс-
нування польської, української та єврейської традицій. Останній учень Бруно Шульца 
Альфред Шраєр, який помер у травні 2015 року, людина-легенда, співак і скрипаль, 
виступав у складі «Тріо Альфреда Шраєра» з концертами пісень міжвоєнного часу на 
кожному фестивалі, починаючи з 2006 року. Потрібно відразу сказати, що саме дрого-
бицькі Фестивалі Буно Шульца стали важливим творчим імпульсом для колективу, і, 
вже тоді немолодий пан Шраєр, знаходив сили і натхнення для цих концертів, більше 
того, саме з того часу він вдруге розпочав концертне життя і тріо Альфреда Шраєра 
завдяки міжнародному «відкриттю» цього феноменального колективу стало надзви-
чайно популярне зокрема у Польщі, де колектив неодноразово виступав, користуючись 
великою любов’ю слухачів. У репертуарі А.Шраєра були такі популярні в Дрогобичі у 
міжвоєнний період пісні як «Nikt za mną nie tęskni», «Szkoda lata», «Przy kominku», «Gdy 
Dorota gra fokstrota» та ін. Важливим є і той факт, що після смерті пана Альфреда колек-
тив продовжує існувати як гурт пам’яті Альфреда Шраєра, до нього долучилися молоді 
музиканти, а молода співачка Яна Лензіон, випускниця Інституту музичного мистецтва 
Дрогобицького університету, переймає від старших учасників групи унікальний репер-
туар та стиль, про що засвідчив Концерт у програмі Сьомого Фестивалю (2016). 

4. Концерти академічної музики, програми яких не були пов’язані напряму з шуль-
цівською темою, але висвітлювали за допомогою музики багатокультурний простір 
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пограниччя. Це концерт хорової музики на 5-му Фестивалі (2012) за участі чоловічого 
камерного хору «Кайрос» з Любліна (Польща) та муніципального камерного хору 
«Легенда» з Дрогобича (Україна). А також – Концерт «Музичні зустрічі культур» Лідії 
Футорської (скрипка) та Сергія Хоровця (кнопковий акордеон) у 2014 році. 

5. Актуальні концепції сучасних музичних тенденцій були представлені в електро-
нному проекті групи «Карбідо» Music4Buldings: Great Synagogue (2010), в поетично-му-
зичних проектах «Цинамон», «Абсент», «Atlas Estermo» Юрія Андруховича спільно з 
вроцлавськими музикантами групи «Карбідо», у виступах гуртів «ДахаБраха», «Запа-
ска», «Собаки в космосі». 

І хоч кожний з Фестивалів позначений особливими музичними відкриттями, окремо 
хочеться згадати кілька концертів, через які Фестиваль реалізував свою місію міжкуль-
турних музичних діалогів.

Музичний твір сучасного ізраїльського композитора Даніела Ґалая «Мій батько 
вступає в пожежну команду» (за мотивом однойменного оповідання Бруно Шульца) 
був спеціально написаний і з успіхом виконаний у 2008 році на Третьому Фестивалі. 
Це камерний твір для фортепіано, віолончелі, квартету солістів та наратора-актора. 
Першими виконавцями твору були: Даніель Ґалай (Ізраїль) – фортепіано; Рахель Ґалай-
Альтман (США) – віолончель; Вітольд Домбровський (Люблін, Польща) – наратор; про-
фесор Євгенія Шуневич (Дрогобич, Україна) – сопрано/Аделя; студентка Софія Барна 
(Дрогобич, Україна) – альт/Мати; професор Корнелій Сятецький (Дрогобич, Україна) – 
тенор/Юзеф; студент Ярослав Біличко (Дрогобич, Україна) – баритон/Батько. 

Композитор Даніель Ґалай в інтерпретації маленького оповідання Шульца вико-
ристовує тендітну матерію шульцівського тексту вкрай обережно. Він вводить його в 
партитуру через партію наратора-актора, який фрагмент за фрагментом читає опові-
дання повністю то випереджаючи музику, то наздоганяючи її. Текст наратора (за заду-
мом композитора текст може читатися в будь-якій мові залежно від краю, де викону-
ватиметься твір) не заважає музичному просторові, він вплетений в композицію дуже 
органічно. Музика розгортається за своїми законами камерної композиції, де кожний 
сольний фрагмент є влучною музичною характеристикою дійової особи (сопрано – 
Аделя, альт – Мати, тенор – Юзеф, баритон – Батько), а ансамбль солістів подекуди 
переймає на себе функцію наратора, – все це створює особливу поліфонічну фактуру. 
Вокальні партії, партії фортепіано та віолончелі мають де-не-де імпровізаційний харак-
тер, але ці імпровізації завжди обмежені часово, темпово та інтонаційно. Музична мова 
твору розгортається в межах розширеної тональності, хоч у драматургічно вузлових 
моментах затримує наш слух і увагу чистою діатонікою. Композитор направляв вико-
навців слушними зауваженнями та коментуючи характер музики, драматургічні моти-
вації появи тієї чи іншої лейттеми, способи передачі того чи іншого емоційного стану 
героїв, їх дитячу кумедність та зворушливо-ліричні стосунки, – усе це тільки допов-
нило портрет композитора Даніеля Ґалая, який, як виявилося, надзвичайно уважно і 
точно інтерпретує прозу Б.Шульца. 

Проект групи «Карбідо» Music4Buldings: Great Synagogue був реалізований 
і записаний пізно ввечері 29 травня 2010 року під час IV Міжнародного фестивалю 
Бруно Шульца у Дрогобицькій Хоральній Синагозі. Музиканти Іґор Ґавліковський 
(електро-гітара), Томаш Сікора (мікшерський пульт), Петер Конрадін (ударні), Марек 
Отвіновський (бас-гітара) у присутності публіки виконали 40 хвилинну електронно-а-
кустичну композицію, яку тільки умовно можна назвати імпровізаційною, тому що її 
загальний план і драматургія продумані до найдрібніших деталей. Одночастинний твір 
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виразно розгортається емоційно та агогічно: від тривоги, її поступового наростання 
через динамічну, ритмічно-однозначну кульмінацію – до затухання і щемкої рефлек-
сії (останні звуки твору – кількаразово повторений простенький одноголосний мотив, 
імітоване звучання дитячої іграшки-катеринки, що підсилює та підсумовує, затихаючи, 
загальний драматичний настрій). Уся інтонаційно-ритмічна площина композиції арти-
кулюється виключно абстрактно, і тільки у кількох моментах відтворюється теплота і 
мелодика акустичних інструментів, звуки нічної тиші, і все це в загальній композиції 
сприймається як алюзія до людського, людяного на противагу механічному, жахливому, 
нелюдському. Саме такі образні та емоційні асоціації викликає ця сповнена тривоги, 
болю, трагічної рефлексії музика, що нею польські музиканти віддали шану дрогобиць-
ким євреям, знищеним під час жахливих подій Голокосту.

Концерт Лідії Футорської (скрипка) та Сергія Хоровця (кнопковий акордеон)1 
«Музичні зустрічі культур», яким відкрився VI Міжнародний Фестиваль, відбувся на 
великій сцені Дрогобицького театру. У програмі прозвучали (в аранжуванні для скрипки 
та акордеону С.Хоровця) твори В.Лютославського, І.Стравінського, М.Скорульського, 
М.Колесси, Ю.Мейтуса. У вступному слові та коментарях до концерту, який відбувся у 
травні 2014 року, після трагічних подій на Майдані, після факту анексії Криму, під час 
воєнної агресії на Сході України, було висвітлено історичні паралелі, виставлені істори-
ко-політичні, часто – конфліктні, акценти у непростих життєвих долях цих композито-
рів. Все це доповнило сприйняття численною публікою творів у виконанні прекрасних 
музикантів, а прозвучали в концерті серед інших «Subito» та «Recitativo e Ar ioso» В.Лю-
тославського, «Allegro» Ю.Мейтуса, «Ave Maria» М.Скорульського, «Три коломийки» 
М.Колесси, П’ять фрагментів з циклу «Історія солдата» І.Стравінського. 

Отож, для Дрогобича, який налічує понад 80 тисяч мешканців, і де зосереджено 
багато навчальних закладів, наукових, культурних інституцій, фестивалі безкоштовного 
удоступнюють громаді, і особливо – молоді, участь в культурно-мистецьких подіях. В 
місті, яке загалом не має повноцінного планованого музичного (філармонічного) життя, 
Міжнародні Фестивалі Бруно Шульца стають щоразу популярнішими серед мешканців 
міста2, вони поступово формують у молоді зацікавлення та розуміння актуальних укра-
їнських, а ширше – європейських культурних процесів3. 

Статтю подано до редакції 25.09.2017 р.

1 Лідія Футорська (Львів) – лауреат численних міжнародних конкурсів, докторант Гданської Му-
зичної Академії імені Станіслава Монюшка, с  типендіат міжнародної програми Міністра Культури 
і Національної Спадщини Республіки Польщі “Gaude Polonia” (2012); Сергій Хоровець (Рівне) – 
акордеоніст, симфонічний диригент, стипендіат міжнародної програми Міністра Культури і Націо-
нальної Спадщини Республіки Польщі “Gaude Polonia” (2013). 
2 У червні 2018 року відбудеться черговий, восьмий, Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у 
Дрогобичі. 
3 Крім Міжнародних Фестивалів Бруно Шульца, у Дрогобичі з 2002 р. щорічно 19 листопада (день 
трагічної загибелі письменника) відбуваються мистецькі заходи проекту «Друга осінь», учасни-
ками яких серед інших були низка українських виконавців та колективів (Й.Ермінь, Б.Фроляк, 
Н.Половинка, камерний хор A capella Leopolis, І.Пахота, Л.Футорська, В.Паламарчук та інші).
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