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Стаття присвячена ролі дисциплін «Українська література» і «Зарубіжна 
література» у фаховій підготовці студентів спеціалізації «Видавнича справа 
та редагування». Під час вивчення цих дисциплін студенти не лише отримують 
відомості про літературний процес, а й набувають навичок літературно-кри-
тичного аналізу, одержують інформацію з психології творчості та читацької 
психології. У майбутній професійній діяльності ці знання допоможуть опти-
мально будувати стосунки «автор – редактор» та «редактор – читач».
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Постановка проблеми. Інформація – основний продукт постіндустріаль-
ного суспільства. За якість підготовки та подання інформації в сучасному медій-
ному просторі, її зрозумілість і доступність у значній мірі відповідає редактор. 
Тому коло завдань, що стоять перед представниками цієї професії, сьогодні 
суттєво розширилося. Сучасний редактор – не лише фахівець, який займається 
власне редагуванням текстів; він визначає загальну культуру друкованих, елек-
тронних видань та інших ЗМІ, а отже, і культуру суспільства в цілому. Отже, 
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питання якісної професійної підготовки майбутніх редакторів набуває особли-
вого значення.

Аналіз досліджень. Питання професійної підготовки сучасних редак-
торів досліджували такі вітчизняні науковці, як О. Тріщук, П. Киричок та 
Н. Фіголь, які приділили увагу акредитації в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів 
за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» (Киричок,  
Тріщук, Фіголь, 2014).

Е. Огар проаналізувала медіаосвіченість майбутніх видавців в епоху циф-
рових технологій (Огар, 2017). Ю. Косинська наголосила на важливості компе-
тенції редагування перекладу для майбутньої професійної діяльності редакторів 
(Косинська, 2014). Н. Миколаєнко дослідила прoблему формування прoфесiйнoї 
культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань (Миколаєнко, 2015). 
Т. Борко вивчила стан підготовки сучасного редактора у вищих навчальних 
закладах України, сучасний зміст поняття «редакторська праця», основні про-
блеми українського редагування і шляхи їх подолання (Борко, 2014). Основні 
принципи підготовки студентів спеціальності «видавнича справа та редагу-
вання» були проаналізовані Т. Шевченко (Шевченко, 2014).

Усі дослідники наголошують на важливості вивчення фахових дисциплін, 
пов’язаних з редагуванням текстів та різними етапами редакційно-видавничого 
процесу. Проте серед досліджень фахової підготовки редакторів відсутні ґрун-
товні розвідки про роль і місце в навчальному процесі української та зарубіжної 
літератур.

Мета статті полягає у визначенні ролі дисциплін «Українська література» 
та «Зарубіжна література» у професійній підготовці майбутніх фахівців з видав-
ничої справи та редагування.

Виклад основного матеріалу. Традиційне викладання української та сві-
тової літератури у вищій школі, як правило, не передбачає детального озна-
йомлення студентів із специфікою творчої роботи письменника. Головна увага 
здебільшого приділяється вивченню основних етапів розвитку літератури, 
характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огляду творчості 
окремих авторів та аналізу конкретних творів. Однак для студентів цілого ряду 
спеціальностей украй важливо отримати хоча б початкові знання із психології 
творчості. Так, майбутні журналісти, вчителі, літературознавці, критики й осо-
бливо редактори у професійній діяльності матимуть справу з текстами, а будь-
який текст (художній, науковий, публіцистичний) є наслідком складної інтелек-
туальної та психологічної діяльності автора. І глибоке розуміння авторського 
задуму, усвідомлення мети твору неможливе без докладного знання основ пси-
хології творчості. 

Психологія творчості – відносно самостійна міждисциплінарна галузь науко-
вих досліджень, що виникла наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на межі філосо-
фії, психології, мистецтвознавства і соціології. Серед зарубіжних і вітчизняних 
дослідників, що працювали й працюють у цій сфері, – О. Потебня, І. Франко, 
З. Фрейд, Л. Виготський, М. Рубакін, М. Арнаудов, Б. Грифцов, В. Карпенко, 
В. Роменець, Н. Зборовська та ін. 

Психологія творчості вивчає такі питання, як виникнення творчого задуму, 
його виношування і втілення, «муки творчості», натхнення, а також особли-
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вості сприймання твору читачами (Літературознавчий словник-довідник, 2006: 
570). Оскільки психологія творчості є предметом дослідження насамперед 
таких наук, як психологія та філософія, то загальні теоретичні відомості з цього 
питання студенти мають отримувати передусім від викладачів відповідних дис-
циплін. Однак більш глибоке й детальне ознайомлення з особливостями твор-
чого процесу, з’ясування різнобічних аспектів психології творчості можливе під 
час вивчення курсів з історії літератури – як української, так і зарубіжної. 

Часто в процесі вивчення літератури викладачі не акцентують увагу на 
психологічних моментах, пов’язаних із процесом творчості. Під час ознайом-
лення з біографіями видатних письменників, із текстами класичних творів на 
конкретних прикладах потрібно досліджувати джерела творчості та природу 
творчих здібностей, виникнення творчого задуму, розглянути такі питання, як 
муки творчості, натхнення тощо. Студенти мають усвідомити, що творчий про-
цес – складне поняття, якому важко дати однозначне й вичерпне визначення, і 
тим більше неможливо вивести універсальну «формулу», схему, якої повинен 
дотримуватися автор під час роботи над твором. Однак можна виокремити певні 
етапи творчого процесу, які тією чи іншою мірою присутні в роботі більшості 
письменників.

На заняттях з літератури студенти мають усвідомити, що творчий процес – 
складне поняття, якому важко дати однозначне й вичерпне визначення, і тим більше 
неможливо вивести універсальну «схему», якої повинен дотримуватися письмен-
ник під час роботи над твором. Однак можна виокремити певні етапи творчого про-
цесу, які в тій чи іншій мірі присутні в роботі більшості письменників.

Своєрідним підґрунтям творчого процесу є споглядання і спостереження – 
це основний матеріал творчості. Є різні способи спостережень: як безпосередні, 
часто неусвідомлені, так і свідомі та цілеспрямовані (зокрема, вивчення матері-
алів, документів). Важливим джерелом спостережень є подорожі, досвід пись-
менника, отриманий від так званої другої професії, а також участь митця у всіх 
сферах життя.

Студенти мають усвідомити, що характер спостережень конкретного пись-
менника залежить не лише від творчого задуму, але й від темпераменту, соці-
ально-політичних поглядів митця. Кожний автор є представником певного 
соціального прошарку, має власний світогляд, індивідуальні психологічні осо-
бливості, тому не все в навколишній дійсності його однаково вражає і привертає 
увагу. Так, один митець може підмічати світлі, радісні сторони життя, тоді як 
іншого вражають трагічні моменти. 

Важливим етапом творчого процесу є виникнення творчого задуму. 
Задум – це початкова загальна схема майбутнього твору, перша сходинка твор-
чого процесу. Залежно від індивідуальності письменника задум проявляється 
по-різному: він може визрівати й виношуватися поступово, набуваючи все більш 
чітких і визначених форм. Задум твору може вирости з окремого образу, сцени 
або виникнути під впливом якоїсь ідеї. У художній творчості поряд із «муками 
слова» існують також «муки задуму», які пов’язані з пошуками теми – важливої 
складової частини задуму. 

Щоб письменник приступив до реалізації творчого задуму, йому потрібен 
певний поштовх, який би активізував творчу уяву. Студенти-редактори повинні 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 201846 Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 201846

Мовознавство. Лiтературознавство

усвідомлювати відмінність між звичайною уявою та уявою творчою. Перша від-
творює життєві явища з усіма випадковостями, вона притаманна всім людям, а 
друга проводить певний відбір і зберігає тільки типове, характерне. На відміну 
від звичайної, творча уява відтворює не лише те, що було в реальному житті, але 
й те, що можливе в новому поєднанні. Творча уява дає письменнику можливість 
вийти за межі власного життєвого досвіду.

Дія творчої уяви тісно пов’язана з асоціативністю мислення. Творча уява 
ґрунтується на пам’яті, яка не є чимось хаотичним: у ній діє закон асоціацій. 
Згідно з ним усі хаотичні спогади людини розподіляються за подібністю чи 
близькістю в часі та просторі, узагальнюються і «сплітаються» в один безпе-
рервний ланцюг. Цей асоціативний ланцюг – провідна нитка творчої уяви, мате-
ріал та засіб творення художніх образів.

Під час роботи на твором настає момент, коли в письменницькій уяві від-
бувається персоніфікація образів: автор починає чітко, з усіма подробицями 
«бачити» створений у його уяві образ. Таке «бачення» вигаданих образів необ-
хідне письменнику для того, щоб вони вийшли максимально переконливими і 
життєвими. 

Іноді митцю недостатньо лише уявити персонажа. Автор, створюючи образи, 
ставить героїв у різні життєві ситуації, розвиває їхні характери і в значній мірі 
починає перевтілюватися у своїх персонажів. Письменницьке перевтілення – це 
тимчасове «пристосування» особи митця до життя, характеру створюваного 
ним героя, щоб глибше проникнути в його внутрішній світ. Таке перевтілення 
чимось схоже на акторське, воно допомагає письменнику знайти точні слова, 
відповідний емоційний ритм розповіді, щоб передати настрій, жести, думки 
персонажа, тобто зробити так, щоб герой переконливо і рельєфно постав перед 
читачем. 

Під час перевтілення починають активно діяти так звані стихійні сили 
творчості, які називаються інтуїцією. Інтуїція – такий тип мислення, в резуль-
таті якого людина чітко усвідомлює тільки результат мислительного процесу, 
а окремі його ланки лишаються ніби поза свідомістю. Через це інтуїцію іноді 
трактують як своєрідне «одкровення», цілком несвідомий та алогічний процес. 
Розвинену інтуїцію вважають виявом вродженого таланту; вона може проявля-
тися в різних галузях науки і мистецтва. Письменницька інтуїція використовує 
не лише візуальні образи, але й символи, увесь досвід, накопичений за істо-
рію розвитку мистецтва. Талановиті літератори саме завдяки добре розвиненій 
інтуїції вирішують проблему творчого задуму, знаходять потрібні слова, вдалі 
сюжетні ходи. 

Творчий процес тісно пов’язаний з поняттям натхнення. Існує багато 
визначень цього незвичайного стану та спроб пояснити його природу. Біль-
шість письменників визначають натхнення як особливий душевний стан, у 
якому з’являються сили і бажання писати, коли робота над твором просува-
ється легко й невимушено. Є певна складність у входженні письменника у 
процес роботи, а отже, й у стан натхнення, це потребує іноді значних вольових 
зусиль. Однак, за свідченням відомих письменників, натхнення приходить 
лише до тих, хто наполегливо працює. Польський літератор Я. Парандов-
ський зазначав: «Дисципліна завжди була для письменника благословінням. 
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Скільки сил зберігається, якщо в певні години сідаєш за робочий стіл!»  
(Парандовський, 1991: 130).

Редактори мають знати ці основні етапи творчого процесу. Більш детально 
їх можна дослідити на прикладі творчості вітчизняних та зарубіжних письмен-
ників у рамках курсів з історії української і світової літератур. Це розширить 
уявлення студентів про літературний процес взагалі та полегшить комунікацію 
редакторів з авторами в майбутній професійній діяльності.

Важливе завдання редактора – привести авторський текст у відповідність із 
читацькими очікуваннями та потребами. Це можливо зробити за умови глибо-
кого усвідомлення редактором специфіки читацької аудиторії, якій адресовано 
конкретний твір або на яку розраховане видання в цілому. Редактор повинен 
мати уявлення про соціально-демографічний склад потенційної читацької ауди-
торії, а саме: стать, вік, національність, соціальний статус. Кожен із цих показ-
ників передбачає певні особливості сприймання та розуміння тексту.

З’ясування таких соціально-демографічних показників, як вік, національ-
ність, соціальний статус, потребує від редакції спеціального дослідження 
(наприклад, за допомогою анкетування, опитування тощо). Однак характерис-
тика читачів за статтю часто визначається самим характером видання (існують 
не лише так звані «чоловічі» й «жіночі» художні твори, а й газети, журнали, 
сайти, адресовані представникам тієї чи іншої статі). Редактор має усвідомлю-
вати, що особливості психічних та мислительних процесів представників обох 
статей суттєво впливають на сприймання текстів. 

Саме викладач літератури може і повинен ознайомити студентів з особли-
востями чоловічої та жіночої читацької психології. Така інформація допоможе 
майбутнім редакторам передбачати можливий хід читацької думки, унеможлив-
лювати розбіжності між авторським та читацьким змістом тексту.

Так, у жінок обидві півкулі головного мозку з’єднуються товстим «кабелем» 
з нервових волокон, тоді як у чоловіків він значно тонший. Крім того, у жінок 
існує резервна система архівації даних, якої немає в сильної статі. У процесі 
мислення та обробки інформації в чоловіків ліва і права півкулі працюють по 
черзі, тоді як у жінок – одночасно (Обозов, 2000).

За логічне мислення людини відповідає ліва півкуля головного мозку, а за 
інтуїтивне мислення – права півкуля. Якщо ставиться завдання, яке передба-
чає участь обох видів мислення – і логічного, й інтуїтивного, то жінки справ-
ляються з ним набагато краще. Крім того, вони більш емоційні та швидше 
запам’ятовують нову інформацію. Особливості функціонування жіночого мозку 
дозволяють ставити перед жінками більш широкий діапазон інтелектуальних 
завдань. Також жінки набагато краще, ніж чоловіки, здатні обробляти емоційно 
забарвлений матеріал. У чоловічому сприйнятті найважливіше місце належить 
зоровим враженням. У жінок найбільша кількість вражень пов’язана зі сприй-
няттям мови (Ericson, 2013).

Науковцями з США було встановлено, що існують якісні відмінності в 
сприйнятті чоловіками і жінками різноманітних предметів і об’єктів навко-
лишнього світу (Ericson, 2013). Учені відзначають, що здатність до розпіз-
навання є в людини від народження. Передусім це стосується розпізнавання 
людських облич, оскільки саме ця здатність є запорукою соціальної адапта-
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ції. Тому людські обличчя однаково добре розпізнаються як чоловіками, так 
і жінками. Однак, коли йдеться про інші об’єкти, тут простежуються виразні 
відмінності в чоловічому і жіночому сприйманні. Зокрема, у результаті екс-
периментів дослідники виявили, що чоловіки найкраще запам’ятовують тран-
спортні засоби, а жінки – представників тваринного світу. Науковці припуска-
ють, що це явище сформувалося в процесі еволюції, оскільки з самого початку 
чоловіки та жінки були зосереджені на різних сферах життя. Також доведено, 
що чоловіки значно швидше та ефективніше вирішують просторові завдання, 
а жінки більш точно і яскраво сприймають кольори. Чоловікам притаманна 
об’єктивність як орієнтація на реальні факти при оцінюванні світу. Для жінок 
характерна суб’єктивність, орієнтація на своє власне сприйняття навколиш-
нього світу (Медина, 2014).

Викладач літератури під час вивчення конкретних художніх творів повинен 
звертати увагу на можливість різного їх сприймання та інтерпретації чоловічою 
та жіночою читацькою аудиторією. Майбутній редактор, обізнаний з науковою 
інформацію про суттєві відмінності між чоловічою та жіночою читацькою пси-
хологією, зможе добирати матеріали з урахуванням цих особливостей, орієнту-
ючись на склад читацької аудиторії конкретного видання. 

Висновки. Українська та зарубіжна літератури посідають важливе місце у 
фаховій підготовці студентів спеціалізації «Видавнича справа та редагування». 
Вивчення цих дисциплін не лише підвищить загальний культурний рівень сту-
дентів-редакторів, а й надасть їм інформацію з психології творчості та читаць-
кої психології. У майбутній професійній діяльності ці знання допоможуть опти-
мально будувати стосунки «автор – редактор» та «редактор – читач».
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