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ПЕРЕДМОВА 
Згадую розмову, яка відбулася у кабінеті ректора проф. Валерія 

Скотного. Голова комісії для акредитації Дрогобицького державного 

педагогічного університету в цілому – проректор Київського націона-

льного педагогічного університету ім. М. Драгоманова проф. В. Бех 

тоді сказав, що теми кандидатських і докторських дисертацій з філо-

софії він і його колеги черпають з монографій В. Скотного. Це була 

висока оцінка змісту й новаторства, творчого потенціалу наукових 

праць покійного нині ректора. 

Перу проф. В. Скотного належить понад 200 наукових праць, з них 

майже 50 – окремі книги: одноосібні й колективні монографії, підруч-

ники, науково-методичні посібники. 

Коло наукових інтересів проф. В. Скотного надзвичайно широке – 

філософія природознавства, філософія освіти, основи економічної 

теорії, культурознавства, теорія виховання, менеджмент освіти, наро-

дознавство, франкознавство. 

Відомо, що наш земляк, середньовічний учений Юрій Дрогобич мрі-

яв працювати хоча б у Львові, але в його часи ні у Львові, ні у Дрогобичі 

університету не було. Найближчим до його рідних місць був університет 

у Кракові, якому він віддав переважну частину свого життя. Найбіль-

шою заслугою покійного Валерія Григоровича Скотного є перетворення 

районного центру – міста Дрогобич – в університетське місто. Це стало-

ся через 500 років після смерті Ю. Дрогобича. Є зв’язок поколінь у тому, 

що перший переклад книги Ю. Дрогобича «Прогностична оцінка поточ-

ного 1483 р.» українською мовою був зроблений саме Валерієм Григо-

ровичем – людиною, яка реалізувала заповітні мрії нашого земляка про 

організацію університету у його рідному місті. 

Серед усіх напрямів досліджень ректора виділимо філософію осві-

ти. Суспільство шукає нові освітянські стратегії, і впевнений, що дум-

ки Валерія Григоровича про цілі освітянського процесу та ефективні 

шляхи їхнього здійснення будуть плідно реалізовані прийдешніми 

поколіннями, а для молодих дослідників стануть джерелом нових ідей 

і наукових пошуків. Вітаю молодих науковців Дрогобицького держав-

ного педуніверситету з виходом у світ збірника результатів їхніх дос-

ліджень. Переконаний, що серед авторів статей є майбутні кандидати й 

доктори наук, внесок яких у науку буде вагомим. 

 

В.о.ректора 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка Ю. Кишакевич 
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Сергій ОЛЕНИЧ 

 

ЗАВДЯЧУЮ НАУКОВОМУ КЕРІВНИКУ,  

ПРОФЕСОРОВІ ВАЛЕРІЮ СКОТНОМУ 
 

Валерій Григорович Скотний був і залишиться у нашій пам’яті не 

тільки вмілим організатором освітнього процесу, але й талановитим 

науковцем, який виховав цілу плеяду представників сучасної українсь-

кої філософської науки. Мені, як учорашньому спудею, аспіранту, а 

сьогодні молодому науковцеві, надзвичайно поталанило бути учнем 

Валерія Скотного. Пригадую, як з початку навчання в аспірантурі 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Валерій 

Скотний (попри постійну зайнятість) завжди опікувався кожним моїм 

науковим кроком: «Як склав іспити?», «Як пройшло затвердження 

тематики дисертаційного дослідження?», «Як там на кафедрі?». Інколи 

він жартівливо говорив: «Ось – це мій наймолодший аспірант». Я зав-

жди в його особі відчував підтримку і надійний науковий тил. 

Після закінчення аспірантури та написання кандидатської роботи 

він ствердно сказав захищатися у Києві. Так і сталося. 10 грудня 2009 

року відбувся захист моєї кандидатської дисертації на тему «Молодь 

як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин в сучасній Україні» у Націона-

льному технічному університеті України «Київський Політехнічний 

Інститут». Безперечно, що перед і під час захисту став у нагоді автори-

тет Валерія Григоровича, адже його ім’я та прізвище без сумніву при-

швидшувало усю бюрократичну процедуру. Пригадую, як навіть на 

захисті йому запропонували сісти за стіл із членами спеціалізованої 

вченої ради, на що він жартівливо відповів: «Я сидітиму біля свого 

аспіранта».  

Таку майже батьківську підтримку відчував не лише я, а й багато 

молодих науковців, яких зводила доля з професором Валерієм Скот-

ним. Найголовнішим є те, що Валерій Григорович сформував свою 

наукову школу, представники якої будуть і надалі впроваджувати його 

ідеї у сучасну наукову філософську думку.  

Світла пам’ять про Скотного Валерія Григоровича назавжди зали-

шиться у серцях його колег та учнів.  
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ФІЛОСОФІЯ 
 

УДК 316 

Сергій ОЛЕНИЧ 

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ  

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ 
 

Головна увага у статті приділяється соціалізації як процесу цілісного форму-

вання, виховання та становлення молоді, особливої соціальної групи на основі 

суспільних відносин, у які вона включається за допомогою усіх видів суспільної 

життєдіяльності. Соціалізація людини розглядається як процес передачі ціннос-

тей, що здійснюється за допомогою соціальних інститутів, найважливішими з 

яких є сім’я, освіта, політика, етнос, засоби масової інформації. З’ясовується, 

яких особливостей набуває соціалізуюча функція соціальних інститутів і які їхні 

можливості в адаптації пріоритетних для сучасної України цінностей.  

Ключові слова: молодь, соціалізація, об’єкт, суб’єкт, соціальні відносини, 

глобалізація, соціальна трансформація, соціальні інститути.  

 

The main attention in the article is paid to the socialization as a process of the 

youth’s formation, education and its growing as a special social group on the 

ground of the relationship according to which it is included to the whole kinds of 

social life. The person’s socialization is regarded as a process of the value’s passing 

which is done with the help of the social institutes, the most improtant of which are 

family, education,politics, ethnos and mass media. We’ve found out the peculiarities 

of the socializing function of these institutes under nowadays conditions and their 

abilities in the adaptation of the modern Ukrain priorities.  

Key words: the youth, socialization, object, subject, social relationship, social 

transformational, social institutions.  

 

Дослідження проблем місця і ролі соціальних інститутів у процесі ста-

новлення молоді має достатньо актуальний характер у науковій гуманіта-

рній думці. Ця проблема містить нерозривний зв’язок із важливими тео-

ретичними й практичними завданнями сучасної науки. Адже побудова 

розвиненого громадянського суспільства великою мірою залежить від 

того, наскільки молодь зможе стати не тільки активним суб’єктом суспі-

льних відносин, а й суб’єктом власного розвитку. Розвиток суб’єктності 

молодого покоління, створення умов для його участі в діяльності соціаль-

них інститутів, становлення патріотичного й соціально зорієнтованого 

громадянина – серед домінантних потреб сучасної України.  

Ймовірно, становлення молоді в рамках того або іншого суспільства 

(соціальної групи) задається деякою загальною схемою взаємодії моло-
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дої людини й суспільства, людини й людини. Схема ця, на перший пог-

ляд, виявляється достатньо усталеною та впорядкованою. Така впоряд-

кованість регулюється і забезпечується на соціальному рівні традиціями, 

звичками, ритуалами, системами виховання тощо. Зрозуміло, ця схема 

розвитку допускає деякі варіації, але останні не є безмежними.  

Вітчизняна гуманітарна наука традиційно підходила до розгляду со-

ціалізаційної проблематики, виділяючи в ній низку основних напрямів, а 

саме: соціально-філософський, соціально-психологічний, соціально-

педагогічний, що представлені роботами Б. Ананьєва, І. Кона, 

Н. Лавреченко, О. Леонтьєва, В. Москаленка, Ж. Юзвака та ін. [1; 3; 16].  

Проблемі становлення особистості, зокрема молоді, у громадянсь-

кому суспільстві присвячено багато праць сучасних українських уче-

них: І. Бойченка, І. Бондарчук, А. Карася, А. Колодій, О. Кравченко, 

М. Михальченка, Н. Скотної, В. Степаненко, М. Патей-Братасюк, 

Н. Черниш, В. Шинкарука, Т. Ящук та ін. Згадані науковці акцентують 

свою увагу на проблемах громадянського виховання сучасної молоді, 

ціннісного змісту становлення особистості в громадянському суспільс-

тві, інститутів соціалізації у громадянському суспільстві, суспільно-

трансформаційних процесів тощо.  

Над проблемами самовизначення та соціальної адаптації молодого 

покоління, її місця в українському суспільстві, специфіки молодіжної 

субкультури працюють провідні спеціалісти Інституту соціології НАН 

України та інші вчені: І. Бекешкіна, Н. Побєда, В. Рябіка, О. Вашутін, 

Н. Паніна, Д. Шелест та ін. 

Одні з названих авторів зосереджують увагу на дослідженні філо-

софсько-світоглядних аспектів становлення молоді, вивчають теорети-

ко-методологічні аспекти цінностей та ціннісних орієнтацій у період 

трансформації суспільства, аналізують саморозвиток і самоздійснення 

молодого індивіда в умовах взаємодії макро- і мікросередовища, розг-

лядають соціально-філософський аспект категорії «творчий потенціал» 

через такі поняття, як «творчість», «творча діяльність», «творча актив-

ність».  

Інші концентрують свою увагу довкола розробок методології аналізу 

в просторі вітчизняної соціології молоді, розглядають особливості соці-

алізації молодої особистості в умовах трансформаційних процесів су-

часного суспільства, досліджують державно-управлінські аспекти про-

цесу реалізації державної молодіжної політики в Україні тощо.  

Сьогодні маємо багато інформації про види, цілі, механізми, стадії, 

етапи, форми, результати соціалізації, однак з’ясуванню місця і ролі 

соціальних інститутів у процесі соціалізації молоді науковцями все ще 

приділено мало уваги, що і виступає метою статті.  
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Отже, соціалізація людини як процес передачі цінностей здійсню-

ється за допомогою соціальних інститутів, найважливішими з яких є 

сім’я, освіта, політика, етнос, засоби масової інформації.  

Причому доцільно зауважити, що частина з них, наприклад, освіта, 

бере участь у цілеспрямований соціалізації, інші – у стихійній, яка є 

безпосереднім спілкуванням людей, під час якого відбувається обмін 

діяльністю, уміннями, навиками, транслюються цінності, норми, ідеа-

ли [3, 19]. Яких особливостей набуває соціалізуюча функція соціаль-

них інститутів у сучасних умовах, які їхні можливості в адаптації пріо-

ритетних для України цінностей громадянського суспільства? Що це 

за механізми, за допомогою яких можна інтеріоризувати громадянські 

цінності, такі, як життя, власність, свобода, рівність, справедливість, 

солідарність? На ці питання ми будемо намагатися дати відповідь.  

Первинним і найважливішим інститутом соціалізації є сім’я. Саме 

тут закладаються перші світоглядні установки дитини й моделі соціа-

льної поведінки. Упродовж усього подальшого життя людини (за рід-

кісним винятком) саме члени сім’ї виступають як значущі об’єкти, 

саме їхня думка є найважливішою для визначення соціальних орієнта-

цій, оскільки сім’я створюється на основі спільності інтересів і ціннос-

тей. Усі складні конструкції суспільної організації будуються на фун-

даменті, який присутній у тій або іншій формах у всіх суспільствах. 

Таким фундаментом є сім’я – найбільш стійке соціальне утворення. 

85% людей у світі живуть у сім’ї [4, 156].  

Сім
’
я й надалі залишається головним соціальним інститутом суспі-

льства. При її дослідженні варто звернути увагу на такі поняття, як 

цінності і норми у сфері шлюбно-сімейних стосунків. Для сучасного 

українського суспільства цінність сім’ї, родини є однією з важливих 

норм, що впливають на світогляд і повсякденне життя. Окрім того, 

великого значення надається й цінностям загальнолюдського змісту, 

тісно пов’язаних із здоров’ям, дітьми, коханням. Зазначені цінності 

безпосередньо пов’язані з родиною та її життєдіяльністю.  

Як структурна соціальна одиниця, сім’я віддзеркалює загальний 

стан суспільства, суперечності й наслідки процесів, що відбуваються у 

ньому. За наявної в Україні економічної і політичної ситуації інститут 

сім’ї зазнає серйозних матеріальних і морально-психологічних труд-

нощів. Зміна чи втрата усталених соціальних цінностей має значний 

вплив на сімейні ціннісні орієнтації, зумовлює кризові явища у функ-

ціонуванні сім’ї, зокрема у її виховній функції.  

Сьогодні в Україні перехід від вузького типу культурної соціаліза-

ції, яка вимагає орієнтації на жорсткий стандарт, до широкого, такого, 

що передбачає плюралізм, варіативність, особисту незалежність, ста-
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вить і нові вимоги до сім’ї. Західний тип сім’ї (з невеликою кількістю 

дітей і пізнім шлюбом) стає достатньо популярним і в Україні. Але що 

стосується уявлень про розділення ролей в сім’ї, обов’язкового для 

сумісного співмешкання, то вони залишаються старими, патріархаль-

ними [5, 542]. Та й орієнтація сучасних жителів України на сімейні 

цінності дає сім’ї шанс стати острівцем стабільності в швидкоплинно-

му світі. Невипадково О. Тоффлер саме сім’ю ставить у центр соціаль-

ного буття суспільства третьої хвилі. Орієнтація людини на сім’ю як 

на малу референтну групу вже є основою формування громадянського 

суспільства, до якого прагне Україна.  

Зараз необхідно, щоб стратегічна мета суспільства і держави пере-

довсім здійснювалася у напрямі розвитку сім’ї, її матеріальних, духов-

них, культурних основ, і, виходячи з цього, розроблялися відповідні 

економічні, політичні, соціальні концепції.  

Вторинна соціалізація пов’язана з освітою, – саме з неї починається 

входження людини до системи суспільних відносин. На думку 

В. Г. Ананьєва, освіта і виховання – один з найважливіших чинників 

соціальної детермінації суспільної свідомості [1, 109].  

Питання освітнього чинника у процесі соціалізації молоді, її місця 

у суспільстві займають одне з центральних місць у дискурсі класичної 

і сучасної соціально-філософської, соціологічної, педагогічної та пси-

хологічної теорій. Основоположні думки й ідеї щодо соціального хара-

ктеру, соціальної зумовленості та соціального спрямування педагогіч-

ної діяльності висловлювали свого часу багато європейських мислите-

лів і педагогів.  

На особливу увагу заслуговують праці українських дослідників: 

Н. Лавренченко «Соціалізація і моральне становлення особистості як 

комплексна педагогічна проблема», О. Попової «Освіта і соціалізація 

особистості», В. Радула «Соціальний характер виховання», В. Скотно-

го «Раціональне та ірраціональне в науці і освіті», М. Удовенка «Вихо-

вання як основний механізм соціалізації студентства». Ці автори кон-

центрують увагу на проблемах статусу і призначення філософії вихо-

вання, інтеграційних процесів сучасної освіти, формування і станов-

лення смисложиттєвих і ціннісних орієнтацій сучасної молоді тощо. 

Але залишаються не з’ясованими питання співвідношення соціального 

та морального аспектів становлення молодої особистості, відображен-

ня глобалізаційних і трансформаційних процесів у сучасній освіті та 

їхніх впливів на процес соціалізації молоді.  

Далі наведемо класифікацію форм соціалізації, пов’язаних з осві-

тою. На цій підставі, в той або інший історичний момент у суспільстві 

домінуватиме або формальна освіта (водночас з іншими формами ін-
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ституційної соціалізації), або неформальна соціалізація. Остання фор-

мується структурами повсякденності, побутовою взаємодією людей у 

простих і неспеціалізованих акціях сумісного співмешкання. Виникла 

вона в ранньому суспільстві, для якого характерні природний розподіл 

праці, синтетичні соціальні процеси, відсутність чіткого розподілу на 

соціальні групи.  

Із соціально-педагогічного погляду, соціалізація є поняттям, яке ві-

дображає хід соціального формування особистості в конкретному со-

ціокультурному середовищі. Тому ми розглядаємо соціалізацію як 

процес формування конкретного соціального типу, тоді як виховання 

відображає цілеспрямовані процеси формування внутрішнього духов-

ного світу людини. Їхня єдність найбільш ефективно може бути забез-

печена в системі соціальних інститутів, серед яких провідною є систе-

ма освіти.  

Визначити граничні виміри освіти і виховання, виділити роль і міс-

це системи освіти в соціумі, його стратегію – ось, на нашу думку, ос-

новні завдання вітчизняної науки на сучасному етапі. Причому 

розв’язуються вони через призму встановлення взаємовідносин між 

соціалізацією і системою освіти.  

Соціалізація визначається як основна функція освіти. Освіта, своєю 

чергою, також виступає водночас і як чинник, і як засіб соціалізації, 

впливає на переваги людей у виборі життєво важливих цінностей, на 

їхнє самовизначення, світогляд. Освіта – це провідний і визначальний 

початок соціалізації, головний інструмент культурної спадкоємності 

поколінь. Вона перебуває у динамічній взаємодії з людиною, супрово-

джуючи її у фазі становлення і на етапі розвитку.  

Зміни, які відбуваються у суспільстві, породжують нові вимоги до 

системи освіти й виховання. «Потреба глибинної перебудови освіти є 

об’єктивною необхідністю, що диктується процесами трансформації 

нашого суспільства» [2, 45]. Ці зміни виявляються у зміні парадигми 

виховання й освіти, у зміщенні акцентів у суспільній свідомості. «Ви-

хованець з об’єкта педагогічних впливів перетворюється в суб’єкт 

власного розвитку. І в цьому контексті, де виокремлюються особливо-

сті розвитку особистості як біосоціального утворення, важливо осмис-

лити саме характер, специфіку соціального, того, що здобуває людина 

в процесі залучення до життєдіяльності» [11, 6].  

Сучасна освіта передусім відрізняється від освіти минулих часів 

тим, що на неї стрімголов котиться, як швидкий поїзд, глобалізм з 

усіма його ускладненнями й проблемами, що потребують принципово 

нових підходів і рішень. За умов, коли людина може перебувати вод-

ночас у кількох культурних просторах завдяки телебаченню та Інтер-
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нету, вивчати багато мов світу і спілкуватися, вступати у будь-які 

зв’язки з громадянами далеких країн, освіта вже не може функціонува-

ти по-старому. «Повинні відбутися першочергові перетворення, здійс-

нюватися змістовне відновлення і зміна «філософії освіти та освітньої 

політики» з метою знаходження паритетних співвідношень між уні-

версальною загальнолюдською спрямованістю освіти і її етнокультур-

ною функцією, пов’язаною із передачею унікальної спадщини, збере-

женням національної ідентичності» [12, 237].  

Окрім освіти, виховну морально-етичну та функцію духовного роз-

витку також виконує й інший соціальний інститут – релігія.  

Сутність духовності та духовного розвитку пояснює філософ 

Ж. М. Юзвак. Він розуміє духовність як творчу здатність людини до 

самореалізації і самовдосконалення, що зумовлюється такими особли-

востями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво-емоційної та вольової 

сфер, які є необхідними для успішного формування та реалізації як 

потреби у цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в життєдіяльнос-

ті істини, загальнолюдських етичних та естетичних цінностей, усвідо-

млення єдності себе та всесвіту [16, 141].  

Також про духовність у процесі соціалізації молоді можна говорити як 

про специфічну людську властивість, що формується у процесі усвідом-

лення і сприйняття певних суспільних норм та цінностей. У сумі вони 

складають духовний світ людини, забезпечуючи соціально-психологічний 

аспект її здоров’я, культурні, естетичні й духовні потреби.  

Загалом ціннісна система людини – це модель інтегрованих загаль-

них форм життєдіяльності, серед яких вищі духовні цінності посідають 

«базисне» місце, оскільки спрямовані на вищий рівень самоорганізації 

свідомості особи, не містять вузькоутилітарних її інтересів [15, 83].  

Відтак можна говорити, що функція релігії як соціалізуючого інди-

віда інституту полягає у прищепленні молоді загальнолюдських цінно-

стей, основ релігійного виховання на ґрунті почуттів відповідальності 

перед суспільством, державою, прагненні до боротьби за розвиток 

гуманних основ суспільства. Релігійний вплив на свідомість людини 

зводиться до зняття з неї негативних переживань та подолання душев-

них конфліктів.  

Релігія як система переконань прагне привнести у суспільні відно-

сини принципи терпимості та миролюбства, сприяє гуманізації суспі-

льно-політичних відносин, дає широкі можливості для формування 

людяності тощо.  

У сучасній Україні важко консолідувати народ на релігійному ґру-

нті – для держави характерна не релігійна інтеграція, а конфесійне 

розшарування і множення конфесій. Ідея єдиної національної церкви 
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традиційно належить до тих, які тісно переплетені з політичним жит-

тям суспільства.  

Вона завжди актуалізується у переломні періоди історії. Такий пе-

ріод нині переживає Україна. Але за умов сьогоднішніх політичних і 

соціальних реалій в українському суспільстві слід обережно ставитися 

до ідеї національної церкви. Вихід – у толерантності, взаємній повазі, 

співжитті і співпраці різних релігій, оскільки саме релігія дає молодо-

му громадянину надію на можливість більш гармонійного розвитку 

українського багатоконфесійного суспільства, здатного позитивно 

вплинути на політичний клімат держави.  

Релігія як реальний фактор впливу на громадянську свідомість 

(особливо молоді) може ефективно втілювати в життя педагогіку толе-

рантності, якщо будуватиме систему виховання на цінностях націона-

льних, релігійних, загальнолюдських, що сприятиме формуванню де-

мократичних засад соціально-політичного життя в Україні.  

Виділивши релігії окреме місце в процесі становлення молодої 

особистості в системі суспільних відносин, зазначимо, що з метою 

збереження релігійної толерантності, ми не мали на меті проповідува-

ти вплив тих чи інших релігійних вірувань на процес соціалізації мо-

лоді, а обмежились лише з’ясуванням загальної функції інституту 

релігії у формуванні духовного потенціалу молодого покоління та 

особистості загалом.  

Розглянувши систему освіти і виховання як основного інституту 

соціалізації молоді на її вторинному етапі, визначивши функцію релігії 

у формуванні духовності молоді, на нашу думку, доцільно приділити 

увагу дослідженню такого явища, як політична соціалізація.  

Відтак стабільне функціонування політичної системи суспільства, 

збереження цілісності соціального утворення передбачає постійне 

відтворення і розвиток політичної культури суспільства, яке здійсню-

ється через засвоєння та прийняття людьми її норм, цінностей і моде-

лей політичної поведінки.  

Г. Осипов визначає політичну соціалізацію як політичний розвиток 

особистості, який виступає процесом засвоєння індивідом ідеологіч-

них та політичних цінностей і норм суспільства та формування їх в 

усвідомлену систему соціально-політичних установок, що визначають 

позиції і поведінку індивіда в політичній системі суспільства [13, 66].  

У сучасній політичній науковій думці не існує загальноприйнятого 

уявлення про зміст, тривалість і стадіальність процесу політичної соці-

алізації. Найчастіше під політичною соціалізацією розуміють процес 

засвоєння індивідом вироблених суспільством політичних орієнтацій, 
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норм і моделей політичної поведінки, які забезпечують його адекватну 

участь у політичному житті суспільства.  

Існують різні підходи до визначення періодизації явища політичної 

соціалізації. З метою дотримання певної логіки дослідження, розгля-

немо лише один із них, який, на нашу думку, є доречним і базується на 

класичній теорії загальної соціалізації, виділяє у політичній соціаліза-

ції індивіда дві фази: політичну адаптацію (первинна політична соціа-

лізація) та інтеріоризацію (вторинна політична соціалізація).  

Відтак адаптація передбачає пристосування індивіда до соціально-

політичних умов, до ролевих функцій, політичних норм, що склада-

ються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, до соціальних 

груп – суб’єктів політики, соціальних інститутів, тобто до політичного 

середовища, у якому вона живе. Стадія інтеріоризації передбачає за-

своєння індивідом політичних цінностей, настанов, норм і взірців по-

літичної поведінки, що властива тій чи іншій соціальній спільності.  

Загалом політична соціалізація – це доволі складний процес взає-

модії індивіда й політичної системи. З одного боку, політична соціалі-

зація передбачає цілеспрямований вплив політичної системи на інди-

віда і складає процес передачі йому інших політичних орієнтацій, цін-

ностей і моделей політичної поведінки. З іншого, – політична соціалі-

зація містить і особисту активність індивіда, тобто трансформацію 

певних суспільних норм політичної культури в особисті цінності та 

переконання. У цьому сенсі вплив політичної системи на політичне 

формування особистості певною мірою залежить від внутрішніх пере-

конань індивіда [6, 213 – 215].  

Зазвичай, виділяють три основні рівні, на яких здійснюється полі-

тична соціалізація. На соціальному рівні (суспільства загалом) на полі-

тичне формування особистості визначальний вплив мають соціально-

економічні та політичні відносини, рівень політичної культури.  

На нашу думку, агентів політичної соціалізації молоді умовно мо-

жна розділити на офіційні, стихійні та латентні. У реальності дії згада-

них різновидів агентів політичної соціалізації тісно переплітаються.  

Зазвичай, дуже важко провести чіткий розподіл між ними, проте ми 

спробуємо дати коротку характеристику кожній з цих груп.  

Офіційними агентами політичної соціалізації молоді можна вважа-

ти систему дій та заходів, спрямованих на передачу певного політич-

ного досвіду вироблення у молодих людей політичного уявлення, по-

зиції та політичної культури загалом. До них належать політичні ін-

ститути суспільства, громадські та політичні організації, заклади осві-

ти, ЗМК, просвітницькі кампанії, ділові групи, тобто чинники, вплив 
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яких розрахований на трансформацію у молодіжне середовище полі-

тичного досвіду.  

Найбільш впливовим і адаптованим під молодь офіційним агентом 

є молодіжний політичний та громадський рухи, що активізує участь у 

ньому молодих людей, зумовлює вироблення політичної, громадської 

позицій і політичних навичок як безпосередніх суб’єктів політичного 

процесу.  

Стихійними можна назвати агентів, що є тимчасовими, і мають на 

меті передачу нетрадиційних елементів політичної культури, часто ха-

рактеризуються сильними психологічними впливами (неформальні ру-

хи, масові політичні акції, акції політичної та громадської непокори, 

революції тощо). Прикладом такого стихійного агента може слугувати 

«Помаранчева революція», ідеологам якої вдалося підняти політичну 

активність молоді до небувалого за часів незалежної Української держа-

ви рівня, пробуджуючи національну самосвідомість молодих українців.  

Нерідко на процес соціалізації молодого покоління впливають латент-

ні агенти, дії яких розраховані на приховане управління політичною сві-

домістю з метою подальшої маніпуляції нею. «У сучасному світі вже на 

першому етапі політичної соціалізації важливим агентом є засоби масової 

комунікації: преса, радіо, телебачення, кіно, відеозапис, комп’ютерні ме-

режі. Засоби масової комунікації виконують завдання трансформації норм 

панівної політичної культури в людську свідомість» [7, 86].  

Виступаючи основним джерелом комунікації, ЗМІ створюють 

окрему гілку влади, яка, не маючи офіційного «владного ступеня», 

впливає на різні сфери людського життя і відіграє надзвичайно важли-

ву роль в управлінні суспільством загалом. Тому контроль над ЗМІ є 

фактично контролем над усіма сферами життєдіяльності людини. Тео-

рія тотальної реклами і глобалізації доводить, що в сучасному «ринко-

вому світі» ЗМІ утворюють спеціальну систему контролю над інфор-

мацією, формуючись у великі корпорації, виражають інтереси окремих 

фінансових кіл, які зазвичай і контролюють діяльність ЗМІ. Водночас 

ЗМІ можуть бути використані і для політичної маніпуляції – прихова-

ного управління політичною свідомістю і поведінкою людей.  

Окремим агентом, який часто застосовується у практиці маніпулю-

вання людською свідомістю, а також напрямом, пов’язаним зі ЗМІ, є 

так звані PR-технології, політичні технології, які прогресивно поши-

рюються на теренах сучасної України і складають методологічну ос-

нову інформаційно-просвітницьких акцій, рекламних кампаній, полі-

тичних шоу.  

Особа не є абсолютно вільною у своєму виборі. Адже людина не є 

істотою зовсім автономною. Здійснювати самовизначення волі особа 
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здатна лише у певних межах. Люди у політиці часто мало що вибира-

ють.  

Вибір особистої політичної позиції молодих людей залежить від рі-

зного роду факторів соціологічного, маніпуляційного, когнітивного, 

психологічного характеру тощо. Будь-який політичний вибір є реакці-

єю на ту конкретну історичну ситуацію, у якій перебуває суспільство. 

Ця ситуація й визначає коло та послідовність проблем, що їх необхідно 

розв’язувати.  

Вибір політичної позиції і в цьому разі може залежати від життєвих 

обставин. Адже співвідношення різних факторів не є постійним, а 

залежить від конкретної ситуації. Найчастіше домінантними фактора-

ми бувають: потреби та інтереси молоді, що вкорінюються у їхньому 

соціально-економічному становищі; цінності (вірування та ідеологеми) 

культури, засвоєні молоддю в процесі загальної соціалізації, та усвідо-

млення набутого досвіду. Ці два класи домінант постійно перебувають 

на терезах внутрішнього світу особи. А їхнє кінцеве переважання вже 

безпосередньо залежить від мотиваційно-вольових і когнітивних стру-

ктур, групових і рольових ідентифікацій. Врешті-решт вибір політич-

ної позиції безпосередньо залежить від того, якою сформувалася особа 

на момент початку політичної діяльності: практично-прагматичною (з 

переважанням серед мотивів інтересів власного «Я»), чи схильною до 

ідеалізації (у сенсі високого місця у самосвідомості ідей соціального 

характеру, за неофройдистською термінологією – «Над-Я»).  

Проявом життєвої позиції молодої людини є її політична актив-

ність. Осягнення будь-якої цілі потребує розуміння шляху досягнення 

мети, засобів, а також особистої активності, – цього вимагає будь-яка 

діяльність. Активність – важлива характеристика життєвої позиції 

особистості, наслідок компонування її структури.  

Наслідком пробудженої активності є пряма участь молоді у полі-

тичних процесах. Ступінь її залученості до політичної діяльності зале-

жить від кризового стану або ж стану оновлення соціуму, монополізо-

ваності державної влади, демократичності суспільних процесів тощо.  

Іншим виявом життєвої позиції молоді є політична пасивність. Вона, 

на жаль, була досить поширеною в незалежній Українській державі.  

Також доцільно зазначити, що молодіжний рух в сучасній Україні 

залишається одним із основних чинників політичної активності молоді.  

Окрім сім’ї, освіти, релігії, політики та ЗМІ, у сучасних умовах не-

обхідно звернутися і до такого інституту соціалізації, як етнос. У тра-

диційних суспільствах саме в етнічному просторі відбувалася соціалі-

зація людини. Етнос був носієм основних цінностей, правил, норм, 

вироблених моделей соціальної поведінки, занять і т. п. З формуван-
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ням індустріальної цивілізації в Європі появилася необхідність «спіль-

ної мови», оскільки взаємостосунки між різними народами стали тіс-

нішими. У сучасному світі в умовах глобалізації складається уніфіко-

вана культура, зрозуміла людям в різних країнах і континентах. Але, 

незважаючи на це, кінець ХХ ст. став періодом «обурення етнічнос-

тей». Цей процес став впливовим рухом сучасності. Подібне явище 

характерне для всього світу, а особливо актуальне та специфічне у 

країнах колишнього «соціалістичного табору». В умовах кризи ціннос-

тей нація почала трактуватися як вища цінність і форма спільності, 

причому часто утвердження власної нації відбувається на ґрунті приг-

нічення іншої.  

Сьогодні не тільки на пострадянському просторі, але й у всьому 

світі вчені та політики намагаються знайти відповідь: як співвідно-

сяться дві могутні сили сучасності – рух до громадянського суспільст-

ва і націоналізм. І те, й інше на різних континентах і в різних державах 

набуває своєрідних форм [8, 3].  

У механізмі соціалізації людини етнічна ідентичність займає особ-

ливе місце, оскільки саме через неї до людини приходить усвідомлен-

ня коріння, людина відчуває себе ланкою у ланцюзі поколінь і відчуває 

власну відповідальність. Обов’язковою ознакою етносу прийнято вва-

жати етнічну самосвідомість. Вона проявляється як самовизначення 

(самоідентифікація) з групою людей як народу, який відрізняється від 

інших людських об’єднань [9]. Механізми етнічної ідентифікації зав-

жди містять міфологічний компонент; основним методом етнічної 

ідентифікації є вплив актуальної свідомості спільноти на етнічну мі-

фологію («загальна доля», «національний характер»). Це особливо 

характерно для перехідних епох. Етнічна ідентичність сприймається як 

можливість стабільності в кризі, як боротьба порядку проти хаосу. 

Відродження нації як надособистісна мета надає смислу людському 

існуванню.  

У зв’язку з цим інститутом соціалізації етнос може виступати як за-

сіб консолідації і позитивних установок в умовах тотального нігілізму, 

породженого перехідним періодом. Традиційна культура кожного 

етносу спрямована на культивування у молодої людини таких рис, як 

працьовитість, старанність, пошана до старших, турбота тощо. Але, з 

іншого боку, її можна використовувати і як засіб демаркації, прояву 

ксенофобії і конфліктності. Це пов’язано з тим, що стихія етноцентри-

зму ірраціональна, і тому має властивість маніпулювати свідомістю.  

Безумовно, що в сучасній ситуації глобалізації і ціннісного плюра-

лізму повне повернення до традиційної культури виглядає, щонайме-

нше, дивним. Але, мабуть, повне стирання меж між етносами також є 
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неможливим. За словами З. М. Какабадзе, «пробудження сьогодні у 

всьому світі етнічної самосвідомості свідчить про те, що процес злиття 

націй протипоказаний людській суті, бо людина передовсім хоче бути 

– це значить, бути чимось визначеним, тобто бути індивідуально-

своєрідною особистістю. Єдність індивідуальностей – ось істинне 

буття» [10].  

На нашу думку, необхідно не тільки знати, але й враховувати цінні-

сні орієнтації, життєві традиції усіх етнічних груп, щоб запобігти мож-

ливому конфлікту цінностей у процесі трансформації українського 

суспільства. Необхідно підтримувати ненасильницькі шляхи виходу з 

конфліктних ситуацій, породжених націоналізмом, побачити різнома-

нітність самого націоналізму і підтримувати ті його форми, за яких не 

порушуються громадянські права представників інших етносів.  

Ми схильні вважати, що в процесі етнічної соціалізації української 

молоді необхідно звернути увагу на пошану і надання перспектив роз-

витку національних мов, оскільки саме мова як знакова система закрі-

плює ідентичність людини; та водночас з національними мовами пев-

них етносів потрібно зміцнювати та укріплювати позиції української 

мови, яка повинна також стати основним чинником етнічної ідентифі-

кації українців. На думку М. Гайдеґґера, світ рідної мови – «дім бут-

тя», «найбільш інтимне лоно культури». Це природне психологічне 

«помешкання людини, те образне і мисленнєве «повітря», яким дихає, 

в якому живе її свідомість [14, 347].  

Перелік інститутів соціалізації (агентів) молодої особистості можна 

продовжити, ця тематика для повноцінного висвітлення потребує 

окремого додаткового дослідження, ми ж звернули увагу на такі осно-

вні її структурні компоненти, як сім’я, система освіти та виховання, 

релігія, сфера політичного життя суспільства, засоби масової комуні-

кації й етнос і, як висновок, зауважимо: 

 соціалізація є процесом, який охоплює усі етапи життя людини, 

однак період молодості є найбільш актуальним, адже відбувається 

закладення «фундаменту», який стає основою для подальшого місця і 

ролі молоді в системі суспільних відносин; від цього фундаменту най-

більше залежить вибір життєвих стратегій особистості: від позиції 

конформізму та «соціального паразитизму» – до проявів суб’єктності, 

життєтворчості та максимальної самореалізації;  

 пропонується проводити політику, яка б враховувала інтереси 

молоді, від якої виграють сім’я, громада, суспільство загалом. В основі 

такої стратегії лежать дві концепції: визнання молоді окремою групою 

населення, що має власні потреби, та активна її участь у розбудові 

громадянського суспільства і незалежної демократичної, правової, 
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соціальної держави; ведення з молодими людьми змістовного діалогу 

щодо їхніх поглядів та бачення розвитку країни, що стало б реальним 

вкладом у розробку стратегій реагування на їхні прояви.  

Результати цього дослідження можуть бути використані у подаль-

шій розробці соціально-філософських проблем, що стосуються 

об’єктивних та суб’єктивних чинників становлення молоді, основних 

аспектів соціалізації у системі суспільних відносин.  
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УДК 130.2 

Зоряна ГНАТІВ 

 

«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»: МОДУС ЖИТТЯ І БЕЗСМЕРТЯ  
 

Пам’ять – загальне визнання –  

робить тлінне неперехідним, вічним. 

Вона змушує, зобов’язує самовіддано,  

достойно творити та жити. 

Валерій Скотний 

 
Людина – найвища мета соціального філософування, початок філософсь-

ких роздумів, їхній принцип і кінцевий результат. Система пізнання соціальної 

реальності об’єднує низку суспільно-гуманітарних дисциплін єдиною пробле-

мою людини: сенсу її буття у світі, цілей та головної мети життєдіяльності. 

Кожна окрема людина, як і кожне покоління загалом, робить свій вклад у 

скарбницю культури, в чому і полягає можливість безсмертя. Роздуми про 

життя, смерть і безсмертя завжди були і залишаються предметом філо-

софських рефлексій, які здебільшого є результатом певного душевно-

духовного стану.  
Ключові слова: буття, людина, філософія серця, безсмертя, екзистенція.  

 

Human being is the ultimate goal of social philosophizing also the beginning of 

philosophical meditations and their principle and the final result. Cognition system 

of the social reality combines a number of social and humanitarian subjects by the 

commom man's problem. It is the sense of being in the world, the objectives and the 

main aim of the life. Each individual aswell as each generation as a whole makes it's 

own contribution into the treasury of culture and this is the reason of immortality 

possibility. Conciderations that concern the life, the death and the immortality have 

always been a subject of philosophical reflection which were and are the result of a 

soul and spiritual condition. 

Keywords: human being, life, philosophy of the heart, immortality, culture, 

existence. 

 

«Головне – бути Людиною…». Ці слова сьогодні звучать як лейт-

мотив усього життя мого Учителя, наукового керівника мого дисерта-

ційного дослідження – Валерія Григоровича Скотного. Вони, як жит-

тєвий орієнтир самого Валерія Григоровича, дані як повчання, напутнє 

слово для усіх тих, хто 7 листопада 2011 року попрощався з Ним вос-

таннє… 

Кожна людина – це «мікрокосм», який містить у собі невичерпні 

глибини. Матерія людського тіла не зникає зі смертю людини, а вклю-

чається в природний кругообіг. У біологічному відношенні людина 

продовжує себе в своїх нащадках, а в соціальному – у результатах 
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своєї праці, думки, слова. Поняття «безсмертя» ототожнене з терміном 

«вічність». 

В. Скотний писав: “Фізичне безсмертя недосяжне. Людська індиві-

дуальність смертна, реалізується в модусі “буття до смерті”. В остан-

ньому – таємниця існування: жити – вмираючи, вмираючи – жити. 

Нерв екзистенції – у часі особистого життя” [7, 309]. 

Усвідомлення реальних феноменів буття (життя, смерть та безсме-

ртя) спонукає до вічних пошуків виходу із складних екзистенційних 

ситуацій. Філософія як утілення інтелектуальної здатності осягнути 

сутність будь-якого об’єкта буття покликана давати надію розуму та 

душі людини на її майбутнє. І надія ця традиційно іменується іншим 

поняттям – безсмертя.  

Метою статті є обґрунтування модусу життя та безсмертя особис-

тості. 

Проблеми життя та смерті в науковому та релігійному розумінні 

розглядаються у дослідженнях В.А. Роменця [4], етико-філософський 

аналіз феноменів життя та смерті, сенсу життя – у працях В.Ш. Сабі-

рова [5], екзистенційні питання смерті та безсмертя – у наукових робо-

тах Н.В. Хамітова [10]. 

Феномен безсмертя виявляє свою сутність в осмисленні цінності 

буття. Змістово – це певна оцінка з боку суспільства та самого “Я”, це 

міра цінності життя. 

Прихованим центром людського буття, його духовного навантажен-

ня є серце. Поняття «серце» в Біблії позначає важливі аспекти людської 

природи та психології, внутрішню сутність людини в широкому сенсі, 

шлях до вищої істини тощо. У старозавітних текстах символ серця зга-

дується 851 раз. Серце символізує чуттєві або інтелектуальні здатності 

людини. Воно є вмістилищем мудрості (Вих. 31:6; 35:10), знання та 

переконань (Второз. 8:5), розуміння (Второз. 32:46), осередком почуттів 

(2Сам. 15:13; Пс. 20:3; Іс. 65:14). Серце є символом здатностей взагалі 

(Вих. 35:34, 35; 36:1 – 4), зокрема, до свідомого вибору між добром і 

«беззаконням» (Лев. 26:41; Второз. 15:9; 17:20). Застосуванням цього 

поняття підкреслено і такий аспект людської природи, як воля, прагнен-

ня та наміри (Вих. 35:21; Второз. 2:30; 20:30; 1 Цар. 8:39). Інколи понят-

тям ”серце” означено і тілесні сили людини (Суд. 19:5, 8).  

Релігійний сенс поняття серця полягає у тому, що серце є місцем 

зустрічі з Богом, Його утаємниченого впливу на людину. Бога слід 

шукати і звертатися до Нього ”усім серцем” (Второз. 4:29; Сам. 7:3). 

«Зламане та упокорене» серце є знаком каяття (Пс. 50:19); релігійним 

ідеалом є ”очищення” сердець (Пс. 50:12; Ез. 36:25, 26; Мт. 5:8; 9:2; 

11:29; 26:28; Лк. 8:15). Віра, що йде від серця, є засобом спасіння (Рим. 
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10:9, 10; Еф. 1:18), досягнення гармонії та миру (Флп. 4:7). У контексті 

біблійної антропології серце є центром свідомої особистості людини, 

осередком її моральних рішень, місцем діалогу з Богом [2, 302]. 

На думку С. К’єркегора, істина суб’єктивна і осердям її є не розум, 

тобто сфера раціонального, а внутрішній, суб’єктивний світ людини – її 

душа, серце. Дотримання такого підходу присутнє не лише у релігійній 

філософії, але й у науці, політиці, освіті, тобто у всіх сферах суспільного 

життя, що визначають пріоритетність індивідуально-людського, за якою 

людина завжди є метою і ніколи засобом її досягнення. 

Сучасна соціальна філософія із запізненням у декілька десятків, а то 

й сотні років засвоює ті вчення, які вважалися утопічними, ідеалістич-

ними чи ненауковими з погляду марксистської філософії. До таких 

учень належить інтелектуальна спадщина низки українських та зарубіж-

них мислителів (С. К’єркегор, Г. Сковорода, П. Юркевич, П. Куліш та 

ін.). Сьогоднішнє засвоєння навздогін, зокрема екзистенційно-

кордоцентричного та етнонаціоналістичного напрямів української та 

зарубіжної філософії, виявляє для суспільно-історичного розвитку Укра-

їни всю згубність тривалої ізольованості від магістральних напрямів 

світової філософії. Сьогодення вимагає, щоб до предметного поля су-

часної української соціальної філософії увійшли соціально-філософські 

вчення, ідеї, обґрунтування, виокремлені із змістового контексту історії 

української філософії. Адже основою вивчення української соціальної 

філософії є історико-філософське, культурологічне знання.  

Біблія вказує шлях до розв’язання трагічних суперечностей людсь-

кого буття, які конкретизовано основними мотивами: Бог, Його воля, 

буття людини, її місце у всесвіті, про гріх, неможливість для людини 

самій досягнути праведності, про спасіння. Це, по суті, – символи 

людського буття, складний вузол людського існування. І в цьому – 

складність семантики цих символів і сила трагічного як одного з аспе-

ктів катарсису. 

В українській філософії, художній літературі, педагогіці, тобто у 

знакових системах національної культури, потужним напрямом 

розв’язання поставлених проблем, є кордоцентризм, відомий як «філо-

софія серця».  

Біблійне походження кордоцентризму конкретизовано в українсь-

кій філософії ученням про серце, що спирається на біблійну традицію 

ототожнювати духовну реальність із серцем. Така виняткова оцінка 

серця (властива переважно східній гілці християнства) появляється 

унаслідок уявлень про серце як нібито безпосереднє місцеперебування 

душі у людському тілі. Це вчення отримало назву «філософія серця», 

яке в українській традиції пов’язане з іменами митрополита Іларіона, 
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І. Вишенського, К. Транквіліона-Ставровецького, Г. Сковороди, 

П. Куліша, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Юркевича, І. Мірчука, 

Д. Чижевського, В. Шинкарука та ін. Самі поняття «серце», «внутріш-

ня людина» (Г. Сковорода) є підставовими щодо поняття «екзистен-

ція» у західноєвропейській екзистенційній філософії (С. К’єркегор).  
Кордоцентризм, окрім іншого, є однією з ментально-світоглядних 

настанов української людини, яка, за А. Бичко, входить до складу анте-

їстично-екзистенціально-кордоцентричного контексту української 

філософії від Києво-Руської доби і до сьогодення [1, 230]. 

«Істиною людини є серце в людині, глибоке ж серце – одному лише 

Богу досяжне, як думок наших безодня, просто сказати душа, тобто 

суттєва істота, сила, поза якою ми є мертва тінь», – ці слова Г. Сково-

роди неодноразово були цитовані Валерієм Григоровичем, так як і 

слова іншого українського філософа П. Юркевича: «Серце є осереддя 

душевного і духовного життя людини, перед яким поступається розум, 

тому що урядувальна і володарююча сила не є сила породжувальна». 

Соціально-філософський аналіз В. Скотного спадщини української 

традиції «філософії серця» є наскрізним у монографії «Раціональне та 

ірраціональне в науці й освіті». 

Ідеї «філософії серця» як напряму української національної філо-

софії відображені у діяльності та спадщині Київської світоглядно-

антропологічної школи, засновником якої є В.І. Шинкарук, який ви-

значає основний напрям її діяльності у розробці проблем філософії 

людини з урахуванням того аспекту проблем, що був співзвучний з 

екзистенціалізмом [6, 41]; у розмаїтих жанрах українського фольклору, 

літературі (Т. Шевченко, харківські романтики, Я. Щоголів, Ю. Федь-

кович, І. Франко, В. Сосюра, І. Драч та ін., у ліриці неоромантиків, 

символістів тощо) [3, 697 – 698]; в антисцієнтистському напрямі украї-

нського виховання [9, 134 – 136], який конкретизовано ідеями особис-

тісно орієнтованого виховання (К. Ушинський, О. Вишневський, В. 

Андрущенко, В. Кремень, В. Скотний, Н. Скотна, І. Бех, О. Сухомлин-

ська та ін.); у мистецтві, яке тяжіє до постановки і розв’язання трагіч-

них суперечностей людського буття [10].  

Особливої актуалізації «філософія серця» набула на початку XX 

ст., коли європейська «філософія життя» стимулювала її саморозгор-

тання у нових рисах. На перетині цих двох потоків постав український 

модернізм.  

Кордоцентрична традиція в українській духовній історії намагаєть-

ся гармонійно співіснувати з раціоналістичною, про що говорить при-

таманне українській культурі звернення до духовного розуму – розу-

му, заснованого на вірі. «Не будьте хлоп’ятами за своїм розумом, а 
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будьте малятами щодо лукавства, щоб Ви були досконалі своїм розу-

мом» (І Кор.ХІУ, 20), – ці слова Біблії закликають людину до самовдо-

сконалення і гуманізму. 

«…Однак головне – пам’ять. Померти, зникнути – доля незавидна, 

пов’язана із забуттям. Забути – означає “відкинути” людину; забу-

ваючи людей, ми засвідчуємо для себе їх нікчемність. Міра значимості 

прожитого кожним життя – ґрунтовність людської пам’яті 

…Глибина життя, його сенс – у справі, яку продовжують учні, в 

пам’яті нащадків…» [7, 309].  

Валерій Григорович у цих словах дав, фактично, визначення без-

смертя особистості, екзистенційно поєднавши його з феноменом 

пам’яті і любові, творення і спілкування.  

Години співпраці з Учителем були для мене часом екзистенційної 

комунікації з Іншим як з собою. Його консультації, рецензування, 

обговорення стратегії дослідження були для мене процесом самопі-

знання, діалогу з власним Я. Вони, я впевнена, не пройдуть безслідно у 

моєму житті.  

Я постараюсь зберегти Ваш заповіт, Учителю: достойно творити 

та жити і завжди залишатись Людиною. 

 Я ПАМ’ЯТАТИМУ … 
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УДК 1 

Наталя БАЧКО 
 

«ІНШИЙ ТА Я»:  

ЕКСЦЕНТРИЧНІСТЬ ДІАЛОГІЧНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ  
 

У статті аргументується думка про продуктивний характер Іншого в 

структурі людського буття. Доведено, що Я має зміщений центр власної 

суб’єктивності, що в онтологічному вимірі дає можливість Я розкритися в 

активному, творчому та етичному бутті. 

Ключові слова: Інший, Я, суб’єктивність, ексцентричність, конститути-

вність. 

 

The idea of productive character of the Other One in the structure of human life 

is given reason in the article. It’s proved, that I have a displaced centre of personal 

subjectivity and this enables I to open in the quality of active, creative and ethical 

being in the ontological sense.  

Keywords: the Other One, I, subjective nature, eccentricity, constitutive nature 

 

Осмислення людини без залучення феномену Іншого в ситуації су-

часного гіперкомунікативного світу майже неможливе. Є загроза роз-

губити власну сутність серед різноманіття можливостей, що приходять 

до людини разом з неймовірною кількістю комунікативного досвіду. 

Водночас, гадаємо, вагомим кроком в осмисленні людського буття є 

виявлення продуктивної ролі Іншого у формуванні суб’єктивності Я.  

Отже, мета цієї розвідки пов’язана з необхідністю окреслення смисло-

вих меж феномену Іншого, визначення території зв’язку Іншого та Я у 

структурі людського буття та проявлення конститутивного характеру цього 

зв’язку стосовно Я. До дослідження залучимо досвід тих представників 

світової філософії, які розробляли тему Іншого (Е. Гуссерля, М. Бахтіна, 

Е. Левінаса, О. Розенштока-Хюссі, Ж. Лакана, Ж. Дерріди, Ж. Дельоза,  

Ж.-П. Сартра, М. Бубера). Звернемо увагу, що в царині цієї проблеми виді-

ляються дослідження О. Шпараги, В. А. Малахова (у контексті досліджень 

проблеми спілкування), Т. Щитцової (при аналізі Хайдеґґера та Бахтіна),  

А. Ісакова (подає феномен Іншого у філософській антропології), В. Афана-

сєвського, В. Крюкова та Е. Борисова (з розвідками про категорію Іншого у 

Е. Гуссерля), О. Марчук (дослідження феноменологічних концепцій Іншо-

го), Р. Даниляка (розглядає методологічний аналіз концептуальних підходів 

до розуміння проблеми зв’язку Я та Іншого), О. Овгополової (через зістав-

лення з феноменом Чужого).  

Зауважимо, що дослідження феномену зв’язку «Іншого та Я» пот-

ребує специфічного аналізу, адже він не піддається об’єктному пізнан-

ню та вимагає для свого з’ясування максимальної уваги до явленості 
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самого феномену через самого себе, а не через суб’єкт-об’єктну фікса-

цію або через розсудкові судження, що спираються на ґрунт чуттєвого 

сприйняття. Ця установка є для нас вихідною в цій розвідці.  

На наш погляд, слід розуміти Іншого як іншу людину, інше Я. 

Стверджуємо в цьому контексті онтологічну необхідність «залежнос-

ті» Я від Іншого. При цьому наголосимо, що не слід розуміти цю зале-

жність буквально, як відмову від свого Я. Онтологія відношення Я та 

Іншого протистоїть безсуб’єктності. Щоб довести це, слід, по-перше, 

детальніше звернутися до категорії Іншого.  

Можна вважати, що категорія Іншого появляється у Е. Гуссерля. Про-

те його концепція не подає нам Іншого як іншої людини. По-друге, утвер-

дження ролі Іншого йде від негативного. Тобто, залишаючись у межах 

класичної конструкції «я мислю», філософ редукує Іншого до alter ego – 

дзеркального відображення Я. Інший тут немає власної позитивної сутно-

сті. Виходить, що Я, все-таки, не може обійтися без Іншого в процесі 

пізнання, проте не залишає йому власного місця у бутті, оскільки буття 

стягується в бік Я. Проте Гуссерль, а тоді за ним і Хайдеґґер, і весь екзис-

тенціалізм, доводять, що присвоєння свої сутності – це активний процес, 

що є дуже важливим фактом у розумінні категорії Іншого. Інший у цій 

активності відіграє необхідну роль, оскільки, по-перше, є началом, від-

мінним від Я. Відмінність лежить в основі будь-якого розвитку та станов-

лення. Ця класична істина для некласичної філософії стала основною 

підвалиною. Людина присутня у світі як постійна ідентифікаційна супе-

речність: ми є те ж саме й інше [1, 255].  

По-друге, Інший пов’язаний з альтернативним характером людини 

[6, 9], що проявляє себе як парадоксальність. Людина несе у собі абсо-

лютні начала, які можуть розгортатися у всю буттєву повноту, але все 

ж вона не є абсолютною. Однак це і є саме тим, що наповнює людське 

буття. Людина проявляє себе як постійне долання обмеженості, і у 

цьому вся її сутність. Отже, перша і основна суперечливість людського 

буття лежить у сформульованому Кантом зазіханні на трансцендентне. 

Звідси пошук повноти, абсолютності, істини через творчість, пізнання, 

любов, спілкування, і Інший відіграє у цьому безпосередню роль.  

Можемо сказати, що ця особливість людського буття є в досвіді Ти-

буття. Ти стає для Я досвідом абсолютного буття, безмежного, істин-

ного. Ти показує Я повноту. Ця проблема, на наш погляд, починається 

для людини ще в утробі матері, коли ще увесь світ є зв’язаний з нею. 

Дитина зв’язана з матір’ю, а отже, і зі всім світом через неї, оскільки 

мама на цьому етапі і є усім світом. Дитина сама є усім світом. Ця 

гармонія і повнота розривається, коли людина починає набувати інди-

відуального досвіду. Становлення дитини як індивідуальності, як Я, як 



25 

 

свідомості та самосвідомості, відриває її від тих початкових гармоній-

них зв’язків, у яких вона народилася. Людина – індивід, який вже несе 

у собі свою індивідуальність, тобто є наслідком свого власного здобу-

вання, все ж є втратою, оскільки втрачає первинний зв’язок зі світом. 

Вона стає окремим буттєвим центром.  

Отже, суперечливість друга: Я, що сформувалося в присутності Ін-

шого, стає відокремленим, окремим. «Той, хто навчився говорити Я, 

розриває пуповину, що поєднує його з мовним лоном», – говорить 

О. Розеншток-Хюссі [8, 128], тобто з лоном материнським (узятим, так 

би мовити, трансцендентально), бо філософ доводить, що мова, на якій 

до дитини вперше звертаються, є материнською. Сказати Я – означає 

остаточно відірватися від первинної природної цілісності, у яку Я було 

включене до того, як усвідомило свою я-йність. Усвідомити себе як Я 

означає стати одиноким, одним. Звідси глибоко захована проблема 

самотності, що має місце в дорослому житті. Додати до цього можна 

приклад Сократа. Представники досократівської філософії перебува-

ють у середині міфологічної свідомості. Вони вписані в систему 

зв’язків світу. Сократ остаточно втрачає родову цілісність зі світом, 

тому, певною мірою, є одинаком. Відтворити втрачену цілісність, по-

вернути єдність зі світом йому допомагає саме діалог.  

Зрештою ця зазначена особливість людського буття породжує наступ-

ну важливу особливість людини. Людина-особистість має зміщений центр 

власної буттєвості. Ексцентричність як атрибутивна характеристика люд-

ського буття [7, 96 – 151] у філософів-діалогістів постає у новому світлі, 

набуває етичних коренів і проявляється як максима існування Я: Я зміщує 

центр своєї буттєвості з себе на Іншого. Така внутрішня необхідність 

тримається не абстрактними вимогами, а прихована в самій суті розмі-

щення на поверхні буття двох ціннісних центрів: Я та Іншого. Я – це дійс-

но центр на поверхні буття, як стверджує М. Бахтін, але ця його центрич-

ність прихована в межах його ексцентричності. Звідси можна вивести усі 

твердження, що стосуються розуміння людини. Етика розкривається в 

самій природі людського Я, яке і не існує до такого зміщення. Я, прикуте 

до самого себе, до своєї ідентичності, є нездатним подолати власну само-

тність [9, 171]. Незмінність Я – це нещастя, прихованість Я від самого 

себе і, через те – відсутність свободи, а, значить, і відсутність особистості, 

стверджує Е. Левінас. Я саме собою – це самозаперечення.  

Теоретичним підґрунтям пошуку такої ексцентричності Я стає філо-

софія відношення Я і Ти М. Бубера. Логіка буберівської симетричності 

відношення Я і Ти зрозуміла. Зустріч, діалог, що породжують собою 

запитання – відповідь та стосунки, відображають всезагальну гармоній-

ність світу, і самі є проявом такої гармонійності. Основну загрозу люд-
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ському буттю філософ вбачав у відстороненому монологізмі. Відношен-

ня Я і Ти стає певним спасінням на шляху монологічного витлумачення 

Я. Я – Ти зв’язок повинен здолати відношення суб’єкт – об’єкне. Істина 

недосяжна окремій людині і не є результатом заглиблення в об’єкт. Іс-

тина народжується у відношенні Я і Ти. Істина народжується у любові, 

при виході із відчуження суб’єкта суб’єкту, що має місце за умов відно-

шення Я-Воно. Витоки діалогічної духовності М. Бубер бачить у біблій-

ній традиції, яка протистоїть грецькому монологізму. Любов земна є 

образом любові небесної. Відношення Я-Ти універсальне. Воно виявляє 

себе серед людей, але також і при зустрічі з іншими істотами та речами. 

Відношення Я-Ти пронизує собою сферу фізичного, життя з природою – 

тут відношення проявляє себе як космос; сферу психічного, життя з 

іншими людьми (Ерос); сферу ноетичного, що є свідченням зв’язку 

людини з духовними і культурними субстанціями (Логос) [5, 72]. Най-

головнішим для М. Бубера є відношення Я і Ти між людиною і люди-

ною, оскільки саме цей зв’язок несе у собі образ будь-якого зв’язку, в 

тому числі й абсолютного. Тому саме абсолютна відкритість та готов-

ність прийняти відповідь стають можливістю гармонії світового буття. 

Доки Я можу побачити Ти як абсолютне буття – у істини є шанс.  

Перевага буберівських ідей лежить у проголошені безумовної цінності 

людської відкритості до світу. Взаємність, якщо рухатися за логікою 

М. Бубера, має винятково позитивне значення, оскільки протистоїть, пере-

довсім, замкненості, корисливості, егоцентричності. Філософ вщент розби-

ває їх пріоритетне значення ствердженням – ніякого Я не існує до Ти. Я-Ти 

відношення розкриває людині все – себе, інших, навколишній світ. Зреш-

тою, для нього все ж основним завжди залишалося питання, бути чи не 

бути, і як бути. Це серйозна постановка бачення людського буття, яка міс-

тила і певну міру метафізичності, проблематичності, конкретності.  

Критика філософії М. Бубера була спрямована на найголовніше для 

нього, на діалог. Саме з цієї критики і виростає нове бачення пробле-

ми. Можна замінити діалог дискурсом, як це зробили філософи кому-

нікативного напряму. Ціннісні реґулятиви (свобода, рівність, відпові-

дальність, взаєморозуміння) залишаються тими самими, проте зі змі-

щеним акцентом у практичний бік. Зустріч та взаємність у таких роз-

ширених практичних масштабах стають консенсусом та аргументаці-

єю. Проте, насправді, і одне, і інше має на меті спільне – розуміння 

того, що людина у своїй суті глибоко пов’язана з іншими людьми.  

Діалог потребує взаємності, потребує взаємовіддачі, взаємовідкритос-

ті, взаємодопомоги. Добро, тим більше любов, не можуть триматися та-

кою взаємною основою, оскільки не можуть сподіватися на взаємність. 

Цінність іншої людини не в тому, що вона така ж, як і я, за аналогією, а в 
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тому, що вона завжди важливіша за мене, більша в своїй сутності, оскіль-

ки приходить до мене з досвідом збагачення, розширення мене. Цінність 

Іншого полягає для мене, передовсім, у тому, що я «залежу» від нього, 

Інший – це Я, немає його – немає мене. При тому, це не є залежність май-

на, влади чи зовнішнього авторитетного тиску. Можна сказати, що Інший 

пробуджує мене до буття, він є горизонтом моїх можливостей, умовою 

мого досвіду. Але слід врахувати, що це не є моє емпірично-досвідне 

надбання, це не зовнішньопричинова умова, а швидше трансценденталь-

на, у кантівському смислі. Так само, це не є чимось зовнішнім мені, оскі-

льки конституювання мене як Я не здійснюється без тієї межі, що дана 

мені Іншим. І, найголовніше, цей процес не є двостороннім: Я залежу від 

Іншого, але він від мене ні, Я визначаюся Іншим, але він мною не детер-

мінується. Інший конституює мене, мою самість, але я його можу тільки 

зустріти, я не маю права його конституювати (про таку невловимість Ін-

шого, окрім діалогістів, говорив Ж.-П. Сартр та інші екзистенціалісти). 

Отже, в основі відношення Я і Ти лежить асиметричний зв’язок. Я-Ти 

стосунки можуть розвинутися до взаємності, але це не обов’язковий про-

цес. Щобільше, справжнє покликання людини, істоти принципово етич-

ної, якраз у відсутності такої взаємності. Легко любити того, хто тебе 

любить. «Любіть ворогів ваших» [Матф. 5:44]. Покликання людини не 

просто в любові, а в любові до всіх. Буберівське: «Діалогічність – це відк-

ритість усім», близьке до цього, але не ставить проблему Іншого настільки 

гостро, як Е. Левінас чи Б. Вальденфельс. Моє покликання як людини – у 

залежності від інших, в первинності Іншого за будь-яких умов. Звідси і 

питання «бути чи не бути» втрачає сенс, оскільки замінюється: бути-для 

Іншого чи не бути взагалі. Таке розуміння, вважаємо, може стати постула-

том і для тих, хто наголошує на практичних засадах етики, але не може 

вийти з кола обмеженостей цієї практичності.  

Безперечний пріоритет саме такої етичної постановки маємо у Но-

вому заповіті. Християнська любов до ближнього у всіх подібних су-

перечках не має шансу на спростування. Уся глибина діалогічності 

симетричної чи асиметричної, присутня, напевно, тут повністю. 

Отже, Інший – це людина, що стоїть навпроти нас в онтологічному 

вимірі, людина, яка є завжди, яка дарує Я можливість відкритості, 

досвід повноти буття. Саме як такий Інший постає трансценденталь-

ною умовою будь-якого досвіду Я. Зафіксуємо, що саме Інший, а не 

інше як воно, об’єкт, річ відкриває для мене як Я всі можливості 

суб’єктивності (активність, нестримність сутності, здатність проявляти 

собою об’єктивне). Об’єктивне відкривається для Я у горизонті зада-

ному, Іншим і набуває при цьому вимірів глибини та безмежності. 

Звичайно, Інший це також Я, центр іншого світу щодо мого власного 
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центру. Інший як Я володіє власною буттєвою центричністю, яка для 

мого Я є свого роду орієнтиром. З іншого боку, моя відкритість Іншо-

му є свідченням того, що Я здатне саме в собі знайти Іншого, і це рятує 

його від однобокості, дає йому можливість займати в бутті своє вагоме 

місце, бути своєрідним центром пульсації буття. 
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УДК 130.2 

Андрій БУРИЙ 

 

СТРАХ І НІЩО ЯК ПРЕДМЕТ КІНОРЕФЛЕКСІЙ 
 

У статті досліджено світоглядні пошуки окремих західноєвропейських ре-

жисерів 1960 – 1970-х рр. крізь призму ідей філософії екзистенціалізму. Увагу 

зосереджено на інтерпретації проблем Страху і Ніщо як визначальних чинників 

існування, які відкривають перед людиною екзистенційні перспективи.  

Ключові слова: екзистенціалізм, кіномистецтво, страх, Ніщо.  

 

The article deals with the philosophical search of certain West-European film 

directors in 1960s–1970s through the prism of philosophy of existentialism. 
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Attention is concentrated on the interpretation of the problems of fear and Nothing 

as the defining factors of existence.  

Key words: existentialism, cinematography, fear, Nothing.  

 

Розвиток у філософії початку ХХ століття позитивістських та нео-

кантіанських шкіл, які вбачали сенс філософії у дослідженні логічної 

форми знання, породило як свого антипода онтологічні концепції, до 

яких належить і екзистенціалізм. Екзистенціалізм розгортає питання 

про онтологію як аналітику людського існування, і головним завдан-

ням відтепер постає з’ясування визначальних особливостей буття лю-

дини у світі – тих атрибутивних характеристик, що й дають підстави 

вести розмову про власне людський статус буття, тобто аналіз екзис-

тенціалів нашого існування.  

Одним із визначальних екзистенціалів людського існування є страх, 

тому спробуймо дати дефініцію двом різним його видам. Зокрема, у М. 

Бердяєва про два види страху йдеться у таких рядках: «Сама терміноло-

гія, що розрізняє Angst і Furcht, йде головно від Кіркеґарда. На жаль, у 

російській мові немає слова, яке відповідає німецькому Angst і францу-

зькому angoisse» [2, 388]. Коли існування оточує безодня, то немає на 

чому його заснувати. Не маючи трансцендентної опори, людина не може 

стійко витримати життєві незгоди – і впадає у життєвий страх (Furcht), 

який нівечить першооснову людини. Індивід починає змішувати безу-

мовне з його вульгаризованими сурогатами: пророцтва й рецепти соціа-

льних алхіміків, обіцянки демагогів, ілюзії тощо. Людина шукає опори у 

стандартній визначеності анонімної, конформістської свідомості: М. 

Хайдеґґер позначає її категорією Man, а у зв’язку із творчістю Б. Берто-

луччі доречно буде згадати «Конформіста» (1970), де режисер не лише 

розкриває підґрунтя співпраці з тиранією як заміщення незадоволених 

комплексів, але й вписує свого зрадника у ширший контекст, надаючи 

його рисам значимості філософського узагальнення. Зазираючи в Ніщо, 

за М. Хайдеґґером, людина переживає онтологічний страх (точніше й 

влучніше – жах) (Angst). Це жах перед нескінченною вимогливістю на-

шої нудьги за безумовним, тривога за те, що ми ніколи не здобудемо 

ідеалів. Отже, життєвий страх – боязнь втратити життя чи певні життєві 

блага; онтологічний жах – це боязнь не знайти таке призначення, заради 

якого я міг би пожертвувати життям і благами. Людина сучасного захід-

ного суспільства переживає «почуття страху ніби перед подвійною за-

грозою. Це, насамперед, відчуття невпевненості у своєму матеріальному 

становищі, відчуття, породжене постійним страхом перед загрозою кри-

зи, безробіття, втрати професії, майстерні й, нарешті, страхом перед 

загрозою нової війни» [5, 46]. Стосовно страху перед загрозою нової 

війни: показовим є життєвий вибір героя «Солодкого життя» (1960) 
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Ф. Фелліні – професора Штайнера, який накладає на себе руки, заодно 

убиваючи і власних дітей перед страхом величезного випадіння строн-

цію. У тогочасному європейському кіно моральний занепад суспільства 

часто поєднувався із страхом перед загрозою ядерної війни, причому 

цей страх був властивий не лише представникам «вищого світу»; як 

стверджує критик О. Бабишкін, він охопив широкий загал [1, 98]. У 

фільмі «Солодке життя» якраз «вищий світ» не думає не те що про за-

грозу нової війни, він взагалі ні про що не думає – він силкується розва-

жатись. Натомість Штайнер на їхньому тлі виглядає героєм-одинаком, 

самотнім філософом, не надто притаманним образності Ф. Фелліні. Ці-

каво зазначити, що режисер вводить у світ своєї картини типово берґма-

нівського героя: Штайнер своїм виглядом, колом зацікавлень постає 

спадкоємцем протестантської традиції. Ф. Фелліні підкреслює моральну 

чистоту й безкомпромісність свого персонажа серед світу лицемірства й 

тупості. Але Штайнер у своєму моральному максималізмі втрачає Бога – 

так само, як раніше втратив зв’язок з живою природою (у будинку 

Штайнера постійно слухають лише записані на плівку звуки природи), і 

катастрофа не примусила себе довго чекати: відчай і страх штовхають 

професора до убивства себе і родини.  

«Те, чого боїться жах, є самим буттям-у-світі» [6, 187]. У цих словах 

розкривається таємниця екзистенціалістського світо- і життєрозуміння. 

Передовсім йдеться про реальний, психологічно обґрунтований жах 

смерті, який випливає зі скінченності людського життя. Однак ця апріо-

рна характеристика людини має цілком певні соціальні характеристики 

реального суспільства, реальної людини сучасного суспільства. У захід-

ноєвропейському кінематографі є кілька вельми показових образів на 

підтримку цієї тези. Зокрема, у фільмі «Сором» (1968, реж. І. Берґман) 

камерний, інтимний, тихий простір драми деформується під натиском 

божевільного часу війни, яка раптом десь почалася (глядач навіть не 

знає, що це за війна – громадянська, третя світова чи ще якась; Х. Форд 

влучно називає драму «воєнним фільмом без дії» [8]); десь далеко відбу-

вається щось незбагненно страхітливе, і лише трупи людей на поверхні 

моря свідчать про різанину, чуму винищення, яка вразила людство. Від-

чуття абсолютного жаху охоплює, коли ми розуміємо: керманич велико-

го човна, який залишає борт, − це, ймовірно, образ Господа, що полишає 

нас. А стосовно фільмів М.Антоніоні й, зокрема, образу червоної пусте-

лі з його однойменного фільму (1964) влучним видається визначення 

польського режисера А. Форда про Weltschmerz [1, 109] (світовий біль) 

сучасної людини, який варто було б конституювати як ще один екзисте-

нціал людського існування – з огляду на драматичні події новітньої 

історії, що випали на долю людини і стали іспитом на людяність.  
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О. Ф. Больнов так обґрунтовує ґенезу страху: «Людина виявилась без-

надійно закинутою, повсюдно відданою всеохопному руйнуванню… 

Страх став необхідним висловленням цієї повної віддачі людини на пота-

лу долі. Тому у різний час наше століття прямо означали як століття стра-

ху. Ще ніколи страх не відігравав такої ролі в мисленні свого часу» [3, 89]. 

Отже, перед нами – якщо ми хочемо жити – постає питання: яким чином 

можливо для людини розірвати пута екзистенційної самотності та знову 

віднайти «довіру до буття». Це необхідна попередня умова для всього 

людського життя. О. Ф. Больнов не просто хоче повернутися до умонаст-

роїв людини і суспільства, які ще не відчули у своєму житті загрози, не-

спокою, трагізму; ні – слід лише з’ясувати, що абсолютизовані класичним 

екзистенціалізмом ситуації гострого й нерозв’язного конфлікту є лише 

частковими випадками більш загального поняття «становище» (Lage). 

Криза, конфліктне – не єдино можлива форма людського існування; на-

впаки, людина частіше живе в умовах планомірної, цілеспрямованої пра-

ці, коли вона перебуває у світі, детермінованому стабільними переконан-

нями й причинами. У таких умовах екзистенційна структура повністю 

змінюється: замість страху і турботи приходять довіра й терпіння, спокій і 

впевненість, надія і вдячність, щастя і здоров’я. Інакше кажучи, людина 

володіє новим онтологічним досвідом, позитивним досвідом, на одміну 

від негативного досвіду класичного екзистенціалізму.  

Є ще одне поняття, надзвичайно важливе для екзистенційної онто-

логії. Воно не випадково винесене у заголовок «найбільш онтологіч-

ної» праці Ж.-П. Сартра – «Буття і Ніщо». У праці М. Хайдеґґера «Бут-

тя і час» це поняття також з’являється, однак не проходить детальної 

розробки. Але зовсім невдовзі після її публікації, у лекції «Що таке 

метафізика?» філософ робить Ніщо центром уваги. «Розробка питання 

про Ніщо має поставити нас у становище, виходячи з якого або стане 

можливо на нього відповісти, або ж виявиться неможливість відповіді. 

Ми залишилися з Ніщо в руках. Наука з високомірною байдужістю до 

нього залишає нам його лише як те, що не існує. … Хіба розсудок – не 

повноправний господар у нашому питанні про Ніщо? Адже ми лише з 

його допомогою отримуємо можливість дати дефініцію Ніщо й поста-

вити його як проблему, яка нехай навіть підриває себе. Насправді, 

Ніщо є заперечення всієї сукупності сущого, воно – абсолютно не-

суще. Тим самим ми підводимо Ніщо під згадане визначення негатив-

ного і, отже, мабуть, такого, що відкидається. Заперечення ж, зі свого 

боку, згідно з панівним ученням логіки, є специфічною дією розсудку. 

То як же ми тоді збираємось у питанні про Ніщо або хоча б у питанні 

про можливість запитувати про Ніщо відіслати розсудок на відпочи-

нок» [7, 28 – 29]. Безпосередня зустріч з Ніщо, за М. Хайдеґґером, 
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відбувається у стані жаху, який, на відміну від страху, не викликаний 

певним предметом. «Під жахом ми розуміємо не ту надто часту здат-

ність жахатися, яка по суті справи близька до надлишку боязкості. Жах 

докорінно відрізняється від боязкості. Ми боїмося завжди того чи ін-

шого конкретного сущого, яке нам загрожує. Страх перед чимось сто-

сується якихось конкретних речей» [7, 32]. Жах також є жахом перед 

чимось, але не перед конкретною річчю. І невизначеність того, перед 

чим і від чого нас бере жах, є не просто нестача визначеності, а прин-

ципова неможливість щось означити. Отже, жах – це безсумнівний 

знак певної екзистенційної «реальності»; йому притаманні почуття 

безсилля, приреченості, байдужості до всього конкретного. Це останнє 

вже окреслює перед свідомістю Ніщо: воно не особливе «всередині-

світу-суще», оскільки є запереченням усілякого сущого, його зведення 

до рівня абсолютної малості. Відтак у фундаментальному настрої жаху 

ми досягаємо тієї події у нашому бутті, завдяки якому відкривається 

Ніщо і виходячи з якого повинно ставитись питання про нього. Водно-

час дещо парадоксальним чином Ніщо, яке в такий спосіб постає, «ви-

свічує» людині її власне буття: Ніщо, яке утворюється, є її власним 

Ніщо. Наведемо приклад: перед обличчям смерті людина усвідомлює 

дріб’язковість її колишніх прагнень, надій та побоювань, часто − 

дріб’язковість всього попереднього життя. Ніщо відкриває людині її 

буття у максимальній свобідності від «фактичного наповнення» цього 

буття. Буття як таке, звільнене від усіх попередніх конкретних прихи-

льностей і прагнень, стає відчутним як таке, і це відчуття є відчуттям 

екзистенційного жаху. Водночас висвічується і буття всього сущого – 

не суще з його конкретностями, а якраз буття цього сущого «для ме-

не». Змалена конкретність предмету, яка втратила всіляку значимість 

для людини, не «викреслює» його буття, а навпаки, виставляє саме 

його буття на передній план, «урівнюючи» всі без винятку предмети: 

для них залишається лише їхнє буття, їхнє буття у моєму світі.  

Кінематографічна інтерпретація поняття «Ніщо», на наш погляд, по-

стає адекватним втіленням його екзистенціалістського розуміння в 

окремих фільмах Р. Полянскі. Зокрема, у драматичній історії молодої 

бельгійки Кароль («Огида», 1964), що опиняється самотня в порожньо-

му помешканні і впадає у напівшизофренічне марення, ми можемо вио-

кремити головні атрибутивні риси «Ніщо». Йдеться про подвійну та 

невловиму суть реальності, яка здається перевтіленням чогось ірреаль-

ного, непізнаваного й абсолютно чужого для людини, неозначеного й 

диявольського, тобто нелюдського, а навіть надлюдського
1
. Тут режисер 

                                                 
1 Це жодною мірою не стосується «надлюдини» в ніцшеанському розумінні.  
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виявляє спорідненість із творчим світоглядом Ф. Кафки, герої якого 

живуть у постійному передчутті жаху, який на них насувається, загро-

жуючи неантизацією і страхітливими метаморфозами. Героїв фільмів 

Р. Полянскі жах перед «Ніщо» охоплює в тому сенсі, що вони передба-

чають похмурі можливості споріднитись з цим «Ніщо», уподібнитись 

йому, зазнавши непоправних перевтілень. При цьому варто зауважити, 

що образи фільмів цього режисера виявляють певну парадоксальність, 

адже він прагне до зображення метафізики «Ніщо», але водночас супро-

воджує картини дивним, навіть «чорним» гумором, який підводить нас 

до усвідомлення певного розіграшу, загравання з глядачем, тобто скла-

дається враження, що сам постановник не дуже вірить в існування цього 

«Ніщо». До того ж «фільми Полянскі вибудувані настільки віртуозно, 

що у них не залишається ні зернини містики, якщо тлумачити їх з пог-

ляду хворої уяви персонажів» [4, 111]. Справді, окремі герої фільмів 

режисера готові збожеволіти лише від того, що їм щось привиділось. 

Однак Ніщо може приховуватись всередині самої людини, яка до певно-

го часу просто не усвідомлює власного дуалізму і тому шукає щастя (і 

нещастя) десь за межами себе, у трансцендентному чи ірреальному.  

У французькому трилері «Мешканець» (1975) Ніщо набуває візуальної 

конкретики. За сюжетом, польський емігрант Трельковскі, поселившись у 

найманому помешканні в Парижі, дізнається про те, що попередня квар-

тирантка наклала на себе руки, викинувшись з вікна. Трельковскі починає 

підозрювати, що це сталось невипадково, і невдовзі його підозри падуть 

на сусідів – він переконаний, що вони і його хочуть звести з розуму й 

довести до самогубства. Герой фільму все більше ідентифікує себе з ко-

лишньою мешканкою і з наближенням до фіналу одягає на себе її вбрання 

і таки хоче вистрибнути з вікна. Останній кадр, у якому чуємо лемент 

Трельковскі, остаточно заплутує нас, бо викликає багатозначні інтерпре-

тації. З одного боку, цей крик може бути знаком роздвоєння особистості 

персонажа і перевтіленням в іншу людину, тоді герой наче спостерігає за 

собою збоку. З іншого погляду, лемент нещасного викликає згадку про 

початок фільму, в якому кричала забинтована дівчина – і тоді усі події 

трилера постають перед нами як страхітливе марення прикутої до лікар-

няного ліжка дівчини, що невдало намагалась накласти на себе руки. І, 

врешті, цей позбавлений обличчя перебинтований персонаж (хочеться 

навіть назвати його «істотою», а не людиною) сприймається як фатальне 

марево, своєрідний знак долі для Трельковскі, адже найстрашнішим є те, 

що перед Ніщо він втрачає не стільки життя (адже це рано чи пізно відбу-

деться через природний хід подій), скільки позбувається власної індивіду-

альності, ідентичності – ось одна з можливих розв’язок долі людини при 

зустрічі з Ніщо. Безперечним при цьому бачиться зв’язок між британсь-
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кою «Огидою» і французьким «Мешканцем», які, по суті, у різних ситуа-

ціях персонажів висвітлюють одну і ту саму трагічність переживання 

ставлення людини до Ніщо.  

А інший польський емігрант А. Жулавскі через кілька років повер-

неться до цієї проблеми у філософській притчі «Одержима»
2
 (1981). 

Лінія Ніщо у ній не є, на наш погляд, головною й визначальною, бо 

сюжет вибудовується передовсім навколо ситуації непорозуміння між 

чоловіком та жінкою, через що жінка знаходить своє задоволення у 

напівпотойбічних стосунках з певною істотою, позбавленою людських 

рис. Цю істоту ми можемо інтерпретувати і як візуалізацію Ніщо, тоді з 

необхідністю опиняємось перед усвідомленням того факту, що зустріч з 

Ніщо може і не мати таких жахливих та незворотних наслідків для лю-

дини, як це було у Р. Полянскі, натомість Ніщо певним чином відкриває 

перед людиною приховане досі знання про власне єство та власну екзис-

тенційну перспективу, пов’язану з цим відкриттям. Так чи інакше, але 

перед обличчям Ніщо, яке відкрилось людині, її буття виявляється по-

рожнім – чи, що одне й те саме, «звільненим»; і тому робиться очевид-

ною свобода людини: «Без вихідної відкритості Ніщо немає жодної 

самості й жодної свободи. … Ніщо є умова розкриття сущого як такого 

для людського буття. Ніщо не складає, власне, навіть антоніма сущому, 

а початково належить до самої його основи» [7, 35 – 36]. Людина вияв-

ляє здатність дистанціюватись від будь-якого сущого, приймати чи не 

приймати його. Тому вона є «трансцендентною» стосовно будь-якого 

сущого; це початкове, ще не сповнене конкретики ставлення до всього 

сущого, і є свободою. У такій прозорості, звичайно ж, Ніщо – з усіми 

своїми наслідками – постає далеко не часто. Але воно завжди слугує 

підставою «недосконалого» Ніщо, яке виявляється в запереченні того чи 

іншого. Не випадково ж усе може бути піддане запереченню, «змален-

ню». Форм такого заперечення багато – можливо, навіть нескінченно 

багато, починаючи зі спростування й закінчуючи презирством чи дією 

всупереч. Це – свідчення безмежної людської активності, і якби Ніщо не 

було такою важливою онтологічною характеристикою, якби людина не 

була «висунена» в Ніщо («Людське буття може входити у стосунок із 

сущим лише тому, що висунене в Ніщо. Вихід за межі сущого здійсню-

ється в самій основі нашого буття» [7, 41–42]) – не було б свободи й усіх 

її виявів: творчості, мистецтва, перетворення і т. д., тобто всього, що 

робить людський світ світом культури.  
 

                                                 
2 Популярний варіант перекладу назви – «Одержима дияволом», однак такий 

варіант видається занадто однозначним, адже викликає сумнів той факт, що 

Щось, яким одержима героїня акторки І. Аджані, є конкретно диявольським.  
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ЧИННИК АРТ-ТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ 

ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ФІЗИЧНИМИ ПОТРЕБАМИ 
 

У статті проаналізовано й систематизовано основні психологічні наслід-

ки дитячої інвалідності, розкрито теоретичні підходи щодо процесу соціалі-

зації дитини; визначено базові чинники дії методу арт-терапії на розвиток 

особистості та інтеграцію у сучасне суспільство дітей з обмеженими фізич-

ними можливостями.  

Ключові слова: соціалізація, діти з фізичними обмеженнями, арт-терапія, 

казкотерапія, інтеграція у суспільство.  

 

In the article analyzed and systematized the main psychological effects of childhood 

disability, disclosed theoretical approaches to the process of socialization the child, 

identified the basic factors influence the method of art therapy on personality 

development and integration into the modern society of children with disabilities.  

Keywords: socialization, children with disabilities, art therapy, kazkoterapiya, 

integration into society.  
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Актуальність заявленої теми зумовлюється, з одного боку, розвит-

ком гуманістичної та гуманітарної складової у нашому суспільстві, що 

так прагне долучитися до кола світової спільноти у її найкращих про-

явах та взірцях. З іншого, ми впритул підходимо до розгортання біди 

загальнолюдського виміру та штибу, що особливо унаочнюється прак-

тикою країн, які розвиваються, що перебувають (як і Україна) у вирі 

системних трансформацій, де існують потреби модернізації виробниц-

тва, дефіцити економічного плану й негаразди екології, які відповідно, 

впливають на якість життя і живих, і ненароджених, на якість людсь-

кого фактора, на те, яким він приходить у наше життя.  

В Україні зараз налічується 186 тисяч дітей-інвалідів, а за даними 

ЮНІСЕФ прогнозується 212 тис. хворих дітей і 85 тис. дітей з важкою 

інвалідністю. У державі за останні роки помітний великий ріст інвалі-

дності серед дітей. Зокрема, лише дітей з ДЦП в Україні є понад 23 

тис. Здебільшого інвалідність росте через вроджені вади, 20% зумов-

лено патологією нервової системи.  

Отож не дивно, що ця тематика привертає увагу і соціологів, і тео-

ретиків психолого-педагогічної науки, реабілітації сімейної, психоло-

гічної, медичної та, врешті-решт – соціальної, що акумулює у собі 

питання й розробки практично усіх перерахованих. Тому логічним є 

позиціонування фахівця із соціальної роботи як чільної постаті соціа-

льної допомоги не просто у її різних формах та видах, але і з ураху-

ванням інноваційних методик. Саме такою слід вважати арт-терапію, 

адже вона за сутністю своєю орієнтована на переміни у світовідно-

шенні та самосприйнятті дитини. В Україні проблеми арт-терапії дос-

ліджують багато вчених-теоретиків та практиків: А. Бреусенко-

Кузнєцов, О. Вознесенська, Н. Волкова, В. Бондар [1], Н. Єщенко, 

О. Ложкін [7], Н. Полякова, Н. Простакова, О. Пинчук та ін. Її методи 

відповідають очікуванням, установкам, традиціям клієнтів у нашій 

державі, для яких характерна орієнтація на емоційно-образне пережи-

вання, а не на раціональне розв’язання конфліктів.  

Аналіз літератури уможливив зробити висновок, що фізичні вади 

дитини створюють специфічні труднощі при відображенні довкілля, 

взаємодії з предметним світом, при встановленні комунікативних сто-

сунків, інтеграції в соціум. К. С. Лебединська, В. І. Лубовський, 

Л. М. Щипіцина зазначають у цієї категорії дітей ослабленість соціа-

льних можливостей особистості, низьку потребу в спілкуванні, що 

поєднується з дезадаптивними формами взаємодії – відчуженням, уни-

кненням або конфліктом [8].  

Метою статті є характеристика шляхів інтеграції дітей середнього 

шкільного віку до загальносуспільних практик, складнощі акультура-
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ції, що викликані обмеженістю фізичних можливостей (інваліди 1 – 3 

груп включно).  

Для цього, на нашу думку, необхідно, по-перше, дослідити характер 

взаємовпливів фізічного та психоемоційного аспектів у формуванні 

дитини за умов її участі у заходах арт-терапевтичної спрямованості. По-

друге, проаналізувати особливості розгортання методик з арт-терапії у її 

соціально-допоміжному аспекті на теренах сучасної України.  

Протягом всього розвитку людського суспільства так чи інакше по-

ставало питання про вироблення форм громадської опіки, лікування, а 

пізніше й навчання дітей з обмеженими психофізичними можливостя-

ми, їхню реабілітацію та інтеграцію. Зміст цієї допомоги залежав від 

таких факторів, як: стан розвитку економіки, виробничих сил суспільс-

тва; і характер виробничих відносин. Визначався політичним, мораль-

ним, релігійним світоглядом, станом розвитку науки, охорони здо-

ров’я, культури, освіти.  

Інтеграція інвалідів у суспільство в Західній Європі є головною те-

нденцією сучасного періоду, що базується на повній громадянській 

рівноправністі. Цей етап характеризується у західноєвропейських кра-

їнах перебудовою у 80 – 90-ті роки організаційних основ спеціальної 

освіти, скороченням кількості спеціальних шкіл і різким збільшенням 

кількості спеціальних класів у загальноосвітніх школах, перебудовою 

взаємовідносин масової і спеціальної освіти.  

Україна зараз перебуває на етапі переходу до такого періоду, тоді 

як Західна Європа вже більше двох десятиліть переживає цей період і 

знаходиться на його «просунутій» стадії.  

Змістом цього періоду є реорганізація взаємодії структур масової і 

спеціальної освіти й орієнтація останньої на підготовку дітей із відхи-

леннями в розвитку до життя як повноправних громадян суспільства, 

якому вони й належать.  

 У процесі соціалізації у людини формуються соціальні властивос-

ті, знання та вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздат-

ним учасником соціальних відносин. На думку Л. С. Виготського [2], 

дитина, народившись, вже є соціальною істотою, оскільки її з самого 

народження оточує багатогранний, складно структурований соціаль-

ний світ того суспільства, повноправним членом якого їй ще доведеть-

ся стати, але без якого вона вже не може існувати. Відносини дитини і 

світу постійно змінюються – поступово дитина оволодіває діями з 

предметами, у яких закріплено соціальний спосіб їхнього виконання; 

надалі вона пізнає все більше соціальних ролей; у неї починають фор-

муватися перші уявлення про себе як про частину певного соціального 

світу. Поступово навколишній соціальний світ відкривається дитині в 
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системі реальних рольових взаємовідносин, правил соціальної поведі-

нки, культурних норм взаємодії. У подальшому соціальне оточення 

надає дитині спектр чітко оформлених ціннісно-нормативних моделей 

і зразків соціальної поведінки, на основі засвоєння яких у дитини від-

бувається вибір між реальними нормами та формується персональна 

ціннісно-нормативна система. Аналіз різних аспектів життя осіб з об-

меженими фізичними можливостями дає змогу зробити висновок, що 

фізичний дефект відіграє дуже важливу роль у їхньому житті і може 

бути причиною недостатнього рівня усвідомлення власного «Я», появи 

порушень взаємовідносин з навколишнім світом та між окремими 

психологічними утвореннями (зокрема, між мотивами та самооцінкою, 

цінностями та самооцінкою, між ідеальним та реальним образом себе, 

зокрема в соціально-економічному аспекті). Обмеження рухів впливає 

на всю діяльність дитини, змінює якість сенсорної інформації, робить 

її одноманітною і монотонною [5].  

Корекційне навчання має передбачати нормалізацію порушених 

контактів дитини з оточенням та соціальну інтеграцію. Цей розділ 

навчання спрямований на усунення психогенних порушень у дітей з 

вадами мовлення (страх мовлення, почуття обмеженості і пригніченос-

ті, фіксація на своєму дефекті), розвиток комунікативних умінь і нави-

чок, виховання активності і товариськості [4].  

 Арт-терапія здатна простими й екологічними засобами актуалізува-

ти внутрішній потенціал кожної людини, сприяти зціленню і встанов-

ленню гармонії особистості, формувати творчу позицію людини. Вона 

використовується у нашій країні порівняно недавно – усього декілька 

десятиліть. Первинна основа арт-терапевтичних технологій – архаїчні 

форми мистецтва, що збереглися у народній творчості і характеризують-

ся наївністю, безпосередньо діючим характером, опорою на символічну 

мову несвідомого, є джерелом душевного здоров’я людини.  

На початкових етапах терапія мистецтвом відображає уявлення 

психоаналізу, відповідно до якого кінцевий продукт творчості пацієнта 

(чи це щось намальоване олівцем, чи написане фарбами, виліплене чи 

сконструйоване) розцінюється як вираження неусвідомлюваних про-

цесів, що відбуваються у його психіці [3].  

Останнім часом арт-терапія все ширше застосовується у соціальній 

сфері. Арт-терапевтичні технології адекватні у використанні при 

розв’язанні проблем комунікативної компетентності; розвитку внутрі-

шньосімейної взаємодії, психічної і гендерної ідентичності членів 

сім’ї; формуванні зрілих чоловічих і жіночих структур особистості в 

подружніх парах; підвищенні самооцінки, активності, впевненості в 

поведінці. Арт-терапія сім’ї веде до взаємного розкриття членів сім’ї і 
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їхнього звільнення від переживань, що травмують. В арт-

терапевтичному процесі збільшується цінність співпраці як форма 

внутрішньосімейної взаємодії і формується картина світу сім’ї, що 

сприяє розвитку власної культури стосунків.  

Художня творчість допомагає краще ідентифікувати й оцінювати 

свої почуття, спогади, образи майбутнього, знайти спосіб спілкування 

із собою [9].  

Арт-терапія володіє очевидними перевагами перед іншими, засно-

ваними винятково на вербальній комунікації, – формами психотерапе-

втичної роботи:  

1. Практично кожна людина (незалежно від віку, культурного дос-

віду, соціального стану) може брати участь в арт-терапевтичній роботі, 

яка не вимагає від неї яких-небудь здібностей до образотворчої діяль-

ності або художніх навиків.  

2. Арт-терапія є засобом переважно невербального спілкування. Це 

робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре володіє 

мовою, відчуває труднощі в словесному описі своїх переживань, або, 

навпаки, надмірно пов’язаний із мовним спілкуванням.  

3. Образотворча діяльність є могутнім засобом зближення людей, 

своєрідним «мостом» між фахівцем і клієнтом. Це особливо цінне в 

ситуаціях взаємного відчуження, при утрудненні налагодження конта-

ктів, у спілкуванні з приводу дуже складного предмету. 

4. Образотворча діяльність у багатьох випадках дає змогу обходити 

«цензуру свідомості», тому надає унікальну можливість для викорис-

товування несвідомих процесів, вираження і актуалізації латентних 

ідей і станів, тих соціальних ролей, які є у «витісненому» вигляді або 

слабо виявлені в повсякденному житті.  

5. Арт-терапія є засобом вільного самовираження і самопізнання. 

Вона має «інсайт-орієнтований» характер; надає атмосферу довір’я, 

високої терпимості і уваги до внутрішнього світу людини.  

 6. Результати образотворчої діяльності мистецтва є об’єктивним 

свідоцтвом настроїв і думок людини, що дає можливість використову-

вати їх для ретроспективної, динамічної оцінки стану, проведення 

відповідних досліджень і зіставлень.  

7. Арт-терапевтична робота здебільшого викликає у людей позити-

вні емоції, допомагає подолати апатію і безініціативність, сформувати 

більш активну життєву позицію, впевненість у своїх силах, автоном-

ність і особисті межі.  

 8. Арт-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу люди-

ни, внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення. Вона відповідає 

фундаментальній потребі в самоактуалізації – розкритті широкого 
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спектра можливостей людини і ствердження нею індивідуально-

неповторного способу буття у світі [3].  

Групові форми арт-терапевтичної роботи сьогодні дуже популярні, 

особливо в освіті, соціальній сфері, інших областях. Існує ціла низка 

причин, які примушують арт-терапевтів і фахівців віддавати перевагу 

груповим формам. Важливу роль в цьому відіграє «економічний» харак-

тер, що дає змогу працювати з ширшим колом клієнтів. Групова арт-

терапія передбачає не тільки взаємодію з іншими учасниками групи, але 

й самостійну образотворчу роботу, що робить вплив на динаміку загаль-

ного процесу. Крім того, поєднуються прагнення учасників до «злиття» 

з групою і збереження групової ідентичності – з одного боку, і потреба в 

незалежності і зміцненні індивідуальної ідентичності – з іншого [6].  

В арт-терапії пацієнтам пропонуються різноманітні заняття образо-

творчого й художньо-прикладного характеру (малюнок, графіка, жи-

вопис, скульптура, дизайн, дрібна пластика, різьблення, випалювання, 

чеканка, гобелен, мозаїка, фреска, вітраж, усілякі вироби з хутра, шкі-

ри, тканин і ін.), які спрямовані на активізацію спілкування з психоте-

рапевтом або в групі загалом для більш чіткого, тонкого вираження 

своїх переживань, проблем, внутрішніх суперечностей, з одного боку, 

а так само творчого самовираження – з іншого. Сьогодні в арт-терапію 

включаються і такі форми творчості, як відео-арт, інсталяція, перфор-

манс, комп’ютерна творчість, де візуальний канал комунікації відіграє 

важливу роль. Дієвим засобом психокорекції виступає казкотерапія. 

Через казку перед дитиною розкриваються глибини її власного внут-

рішнього світу, відбувається ознайомлення з основними психологіч-

ними поняттями, розвивається її індивідуальність. З огляду на це, вва-

жаємо за доцільне використання казкотерапії у психокорекційній ро-

боті з дітьми, які мають мовленнєві порушення.  

У наш час глобальної інформатизації та технологічного прогресу су-

спільства проблема соціалізації людей з особливими потребами постає 

надзвичайно гостро. Адже дитині не тільки необхідне відчуття комфор-

ту у соціальному середовищі, вона також повинна віднайти своє місце в 

ньому, щоб мати можливість повністю розкрити власні можливості, а 

також бути корисною іншим. Враховуючи той факт, що пізнання світу 

людиною відбувається саме через органи її чуття, важко переоцінити 

важливу роль нормального функціонування останніх. У випадку, коли 

відсутня або частково уражена слухова функція, дитина позбавлена 

можливості отримувати повну інформацію про навколишній світ, унас-

лідок чого її враження про нього є значно біднішими й вужчими, ніж у 

дитини з нормальним слухом. Адже така дитина не може самостійно 

оволодіти звуковою словесною мовою, яка є основним засобом спілку-
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вання тих, хто чує. Безпосередньо відсутність або недостатність слухо-

вої функції значно ускладнює існування дитини в середовищі тих, хто 

чує, через звуженість її соціальних контактів, ізоляції в колективі інших 

дітей, а також у родині [4]. Сьогодні в теорії і практиці корекційної пе-

дагогіки постає питання про те, що рівень розвитку дитини залежить не 

лише від якості корекційно-методичних засобів, а й від стану її внутрі-

шнього світу, від відкритості чи замкненості щодо соціального оточен-

ня, від тих суперечностей, які призводять до відчуття неповноцінності. 

Тому корекційно-виховний процес у спеціальних закладах має передба-

чати гармонійну інтеграцію дітей з обмеженими психофізичними мож-

ливостями, пізнання власного «Я», формування вміння встановлювати 

взаємини з іншими людьми [10]. Отже, позитивна атмосфера в дошкіль-

ному закладі, родині, доцільні психокорекційні методи в роботі із дітьми 

з обмеженими можливостями є гарантом їхнього повноцінного особис-

тісного становлення та соціалізації.  

Висновки та рекомендації. Ми переконуємося, що внаслідок арт-

терапевтичної роботи створюються додаткові можливості для внутрі-

шньоособистісної комунікації, перехід членів групи на глибші рівні 

взаємодії з виявом внутрішніх (зокрема неусвідомлюваних) механізмів 

організації поведінки, відбувається звільнення від упроваджених домі-

нантною культурою і ідеологією партнерів поведінки й засвоєння тих 

ролей, що більше відповідають їхній глибинній природі, потребам і 

напрямам розвитку.  

Узагальнюючи, можна зауважити, що арт-терапія є ефективним ме-

тодом оздоровлення, гармонізації розвитку особистості та впливає на її 

інтеграцію в суспільство, потребує використання і дослідження.  

Саме тому рекомендуємо звернути увагу на важливість того факту, 

що тільки комплексний та системний характер уможливить здійснення 

соціальної допомоги дітям в Україні. Запобіжний характер такої допо-

моги, поширення толерантності у нашому суспільстві та створення спе-

ціальних закладів, позиціонування її важливою частиною соціальної 

політики країни загалом, створення робочих місць при реформуванні 

ринку праці можуть стати тією базовою сукупністю заходів, що дадуть 

змогу підняти рівень та ефективність життя людей з фізичними обме-

женнями, а самій державі – долучитися до гуманітарних стандартів со-

ціальної допомоги розвинутих країн сучасного світу. Перспективними у 

цьому сенсі є дослідження системних та комплексних підходів у плану-

ванні та здійсненні соціальної політики у країні, кваліфікованих фахів-

ців з соціальної роботи, що могли б бути успішними і в психологічних 

методиках, таких, як арт-терапія, і у соціально-культурному проекту-

ванні, і в управлінні соціально-технологічними процесами. 
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УДК 1(477)  

 Леся ВОЙТКІВ  

 

ПРОБЛЕМА ДУШЕВНОГО І ДУХОВНОГО  

В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА ВПЛИВ НА НЕЇ  

НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 

Аналізується питання розуміння душі в українській філософії 

(С. С. Гогоцький, О. М. Новицький, П. С. Авсенєв). Показано вплив німецької 

класичної філософії на розробку ідеї душі.  

Ключові слова: душа, розум, дух, духовність.  

 

Analising the question of understanding the soul in Ukrainian philosophy (S. S. 

Gogotskyi, P. S. Avsenjev, O. M. Novytskyi). The influence of German classical 

philosophy on the development of the idea of the soul is showed.  

Key words: soul,mind,spirit,spirituality.  
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Західноєвропейські філософські ідеї на початку ХІХ є майже виня-

тково ідеями німецької філософії. Це зумовлено тим, що німецька 

філософія на той час безпосередньо панувала в Європі, і не мала інших 

конкурентів, які хоча б наближалися глибиною та грандіозністю до 

кантіанства, або великих систем Шеллінга та Гегеля. 

Мета роботи – простежити проблему духовності в українській фі-

лософії та вплив на неї німецької класичної філософії. 

На думку Ореста Марковича Новицького, відношення між духом і 

буттям може бути розглянуте і з боку духу, і з боку буття. З позиції духу 

виявляються ті здатності, якими дух пізнає буття, з боку буття – як саме 

це буття розкривається духом і подає себе духові. Пізнавальні здатності 

нашого духу зводяться ученим до двох категорій – нижчих і вищих. 

Нижчі пізнавальні здатності – це чуття зовнішні та внутрішні. За допо-

могою зовнішніх чуттів ми спостерігаємо розмаїття явищ навколишньо-

го світу, а за допомогою внутрішніх – відчуваємо стани нашої душі. 

Отже, внутрішні чуття слугують доповненням при діяльності зовнішніх 

чуттів, тобто до емпіричного усвідомлення дійсності. Професор вважав, 

що серед емпіричних елементів внутрішнього чуття є і елемент ідеаль-

ний, тобто суто філософський, бо ще до розвитку самосвідомості в гли-

бині нашого серця живуть у вигляді безпосередніх чуттів найвищі ідеї 

розуму, такі, як буття Бога, моральне призначення людини. Саме вони і 

є головним джерелом філософського пізнання. 

Мислитель наголошує на тому, що найвищою формою пізнавальної 

діяльності людини є розум. Останній відображає Божий розум і тому 

звернений до надчуттєвого світу. Цей розум є самодостатнім: самодія-

льністю духу, і тому незалежно від зовнішнього світу вільно споглядає 

у самому собі надчуттєве, тобто споглядає ідеї істини, добра, краси, які 

є самоодкровенням розуму. Але для того, щоб ідеї перейшли у знання, 

потрібна допомога розсудку, адже останній перебуває ніби посередині 

між вищими та нижчими пізнавальними здатностями: він однаково 

користується і спостереженнями зовнішніх чуттів, і переконаннями 

серця, і розумовим спогляданням. 

Учений вважає незаперечним факт, що досвід і умоглядність діють 

нерозривно. Перший дає зміст, друга – єдність і необхідність. За внут-

рішнім зв'язком і рухом думок філософія відображає єдність і систему 

розуму, а за зовнішніми формами методів відбиває логічні форми роз-

судку, постаючи у своєму розвитку як справа людська, де багатоманіт-

ність думок становить її сутність. Лише в цілісному розвитку як справа 

людства філософія може бути єдиною і стрункою системою. 

«Предметом філософії є усвідомлюване «Я», усвідомлюване «Не-

Я», перша причина першого та другого. Тобто, Я – дух, що пізнає себе, 
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обмежений зовнішніми речами; Не-Я – світ зовнішній, що визначаєть-

ся духом; зрештою, Бог – це те, що нічим не обмежене, вище і за дух, і 

за світ, чинник і кінець усього. Але спочатку всі ці три моменти – лю-

дина, світ і Бог – постають перед мисленням у єдності та всезагальнос-

ті. При подальшому дослідженні буття мислення вивчає і людину, і 

світ, і Бога відокремлено, і тільки на останній сходинці дослідження за 

допомогою філософського світосприйняття і людина, і світ, і Бог знову 

сходяться в єдине» [6, 53]. 

Що ж стосується питання вірогідності пізнання, то дух пізнає буття 

спочатку за допомогою чуттів, де ідеї розуму сприймаються серцем, 

що породжує відчуття істинного, доброго, прекрасного; із сфери від-

чуттів ідеї переходять у фантазію, де вони стають змістом природної 

релігії. Ідея істини стає предметом вірування, ідея добра – предметом 

релігійного діяння і сподівання, ідея краси – предметом релігійної 

символіки і сердечного прагнення. Далі починає діяти розсудок, який 

виражає ідеї за допомогою понять і суджень. Потім діяльність розсуд-

ку продовжує розум, який синтезує поняття розсудку в ідеї закону, 

мистецтва й науки. Отже, закон як вираження ідеї добра розвивається 

правознавством, мистецтво як вираження ідеї краси репрезентує себе у 

різноманітних мистецьких витворах, а наука як вираження істини – у 

філософії як науці наук. 

Але цей етап не є останнім, адже ідеальні прагнення серця не мо-

жуть одержати повного задоволення, знання не може охопити безумо-

вного, мистецтво – нескінченного, а закон – верховного блага. Усе це 

досягається лише у релігії Одкровення. Тому остання є вищим синте-

зом закону, мистецтва й науки. 

Не лише окремі елементи геґеліянства – його «історизм» – трапля-

ються у третього вихованця Київської академії – Сильвестра Сильвес-

тровича Гогоцького (або Гоготського, 1813 – 1889). «Гогоцький – під 

дійсно значним впливом Геґеля. Але він не ставиться до Геґеля некри-

тично і нападає на самі центральні ідеї його філософії. Те, що він без-

умовно перейняв від Геґеля, – історичний інтерес і історизм в розумін-

ні єства і завдань філософії» [9, 104].  

Кожну філософічну епоху характеризує те відношення, у якому у 

ній дух стоїть до буття. В античності панувала віра, що між мисленням 

та його предметом є гармонія. Християнство знищило цю віру, знищи-

вши повагу до природи та ствердивши силу релігійного авторитету. 

Нова філософія усвідомлює цю протилежність (віри і знання), та ста-

вить своїм завданням їхнє примирення. Середньовічна філософія є 

вступним періодом до нової. Але маючи свідомість цієї протилежності, 

середньовічна філософія вносить у людську істоту розбрат і ворожне-
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чу. Філософії середньовіччя бракувало усвідомлення того, що мислен-

ня базується на вищому духовному бутті, в якому є та гармонія, яку 

античність шукала у відношенні між духом та природою. Тому філо-

софія, що залежала від релігійного авторитету, була безпредметова (не 

мала власного предмета дослідження) неметодична (не мала власної 

методи), позбавлена чіткого уявлення важливості питань, якими вона 

займається, і їхнього розпорядку. Тому в ній не було розвитку, не було 

руху. Ця характеристика середньовічної філософії де в чому несправе-

длива, але її «тема» нам є зрозумілою, ця тема – та сама, що і у Нови-

цького – оборона автономності, самостійності філософського пізнання. 

Ще один представник української філософії П. Авсенєва вважає, 

що вивчення душі, є головним предметом філософії, бо саме у природі 

душі приховані закони істини, добра і краси, а отже, психологія ле-

жить в основі логіки, етики та естетики. Щобільше, природа душі міс-

тить у собі ключ до розуміння найголовніших питань про Бога і світ. 

Учений вважає, що пізнати душу до кінця неможливо, вона, за його 

влучним висловом, є «образом нескінченним». «У ній є і безпосереднє 

відчуття свого єства, але це духовне самовідчуття душі пригашене і 

приглушене зануренням душі у плоть, від чого і в дзеркалі власних дій 

вона не впізнає саму себе» [7, 3]. 

Філософ наголошує, що духовне самовідчуття разом із витонченим 

християнським благочестям повинно бути головним орієнтиром у 

дослідженнях та пізнанні природи душі. Професор визначає два дже-

рела пізнання душі – це досвід та умогляд. Зі свого боку, досвід поді-

ляє він на внутрішній, що характеризується спостереженням за влас-

ною душею, та зовнішній, який є історією людства, і в якому домінує 

спостереження за іншими душами. 

На думку Авсенєва, існує і два методи пізнання душі: аналітичний 

та синтетичний. Перший – це мисленнєві сходження від душевних 

явищ до понятійного рівня знань про душу, а другий, навпаки, є про-

цесом зворотного переходу від абстрактних понять про душу до її 

феноменальних виявів. Професор зауважує, що «жоден з цих методів 

не приведе до пізнання істинної природи душі, якщо дослідник сам 

морально не удосконалюватиметься» [7, 6]. Щоб якомога повніше 

вивчити природу душі, необхідно, на переконання вченого, досліджу-

вати її з двох боків: з боку її устрою та з боку життя душі, тобто вивча-

ти її різні стани. Своїм устроєм і своїм життям душа – це шлях до Бога. 

Основний курс автор поділяє на дві великі частини: устрій людсь-

кої істоти та життя душі людини. Перша частина складається з трьох 

розділів, відповідно до сходинок буття: тілесного, душевного і духов-

ного. Перший розділ першої частини становить учення про тіло люди-
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ни, оскільки воно є субстратом душевних сил людини, а отже, і відби-

тком її душі. Тут розглядаються усі функції біологічного організму 

людини: дихання, травлення, чуттєвість і т. д. Другий розділ П. Авсе-

нєв присвячує аналізові душі як посередниці між тілом і духом. Він 

зупиняється на відмінностях між душею людини і тварини, а далі на 

аналізі «слова як вираження життя душі під впливом свободної волі 

духу» [7, 12], на дослідженні таких атрибутів душі, як дихання (явище 

симпатії); споживання (здатність душі до сердечних відчувань); пору-

хи душі (здатність до бажань); здатність душі до пізнання; голос душі 

(її інтуїція). Кожен із цих атрибутів у психології П. Авсенєва також 

має свою класифікацію. Зокрема, споживання душі (здатність душі до 

сердечних відчувань) складається із здатності до чуттєвого задоволен-

ня, тобто до інстинкту; здатності до естетичного та ідеального задово-

лення, тобто до фантазії. Порухи душі (здатність до бажань) поділя-

ються на здатність до чуттєвих, душевних та ідеальних бажань. Відчу-

вання душі, тобто її здатність до пізнання, класифікується на: самовід-

чуття душі, тобто її свідомість; уявлення душі, тобто її зір та смак; 

пам'ять душі, тобто її слух та нюх. Значну увагу мислитель приділяє і 

здатності душі до розсудкового та розумового пізнання. 

Переходячи до розгляду третього розділу першої частини, тобто до 

аналізу духу, П. Авсенєв підкреслює, що «дух є найвищою і найглиб-

шою частиною людського єства, завдяки якому людина, спілкуючись з 

Богом, покладається саме на нього. Всі нескінченні прагнення душі 

тільки у духові знаходять своє завершення і спокій. Здатності духу про-

являються з двох сторін: трансцендентної, в якій дух сприймає в собі 

Бога, та іманентної, яку дух супроводжує в душу та запліднює її» [7, 12]. 

Учення про дух він вибудовує так: загальне поняття про дух, ди-

хання духу, тобто молитва; дух як нитка душі, тобто любов до Бога; 

дух як сила, що рухає душу, тобто Боже начало свободи; дух як сила, 

що осяює душу, тобто споглядання Божого; голос духу в душі людини, 

тобто совість, і, нарешті, богоподібність духу. 

На завершення П. Авсенєв розглядає питання про взаємовпливи 

душі й тіла, а також душі й духу. Він дедалі більше переконується, що 

людина устроєм свого духовного єства – це сходинка тих сил, які під-

носять її до Бога. Людина і життям своїм являє шлях до Бога.  

У другій частині свого курсу (що, власне, і становить основу його 

вчення про «історію душі») київський філософ аналізує поняття «жит-

тя душі», під яким він розуміє «ті стани і видозміни, в котрих душа з 

необхідністю перебуває в єднанні з тілом, тому будь-які зміни в душі 

розглядаються в єдності зі змінами в тілі» [7, 12]. По-перше, одразу 

після народження людини виникає питання про походження її тіла, 
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душі та духу; по-друге, людина росте, розвивається, вона має певну 

обдарованість і темперамент, у неї формується певний характер; по-

третє, людина перебуває у стані сну або неспання чи бадьорості; вона 

здорова або хвора, що супроводжується різними станами тіла, душі, 

духу, а також відповідними станами їхньої взаємодії; по-четверте, 

людина помирає, що також відповідає певному стану тіла, душі і духу 

в момент смерті; по-п’яте, душа оживає і переходить у майбутнє без-

смертне життя, а тому і життя її є шляхом до Бога. 

Слід підкреслити, що курс психології, який читав П. Авсенєв сту-

дентам академії і університету, був досить всеосяжним. До нього вхо-

дили лекції з природничих наук, анатомії, фізіології, антропології, 

етнографії, психіатрії, навіть статистики та лінгвістики. 

Розпочинаючи умоглядне дослідження природи душі із вивчення її 

домівки, тобто тіла, філософ підкреслює, що організм – це просторове 

і часове вираження думки. Отже, життя організму є не що інше, як 

певна думка або поняття, яке реалізує себе в чуттєвому світі завдяки 

матерії. Усі функції біологічного організму, на переконання вченого, 

мають свій корінь у природі душі. 

П. Авсенєв порівнює життя і дух, відшукуючи їхні спільні та від-

мінні риси. Зокрема, «і духові, і життю притаманна єдність, але єдність 

життя безпосередньо об’єднана з багатоманітністю життєвих дій, єд-

ність і багатоманітність поглинають одна одну, тому ми ніде не змо-

жемо відшукати в житті того осердя, з котрого, як із джерела, проби-

валася б багатоманітність життєвих сил; навпаки, у духові існує той 

ідеальний центр єдиного людського «Я», який і становить його єд-

ність....Дух завжди має здатність бути причиною своїх дій, і ця здат-

ність є свободою, тобто основною силою духу» [7, 30]. 

Особливо виразно шеллінгіанські уподобання вченого виявляють-

ся, коли він торкається проблеми сутності життя. На думку Петра Се-

меновича, життя є поєднанням протилежностей: свідомого й несвідо-

мого, одноманітного й різноманітного, свободи й необхідності, розуму 

й нерозумності. Життя є думкою такого рівня розвитку, де самосвідо-

мість тліє у тенетах несвідомого, прагне вирватися з лона багатоманіт-

ності: свобода намагається знищити лещата необхідності, розум шукає 

можливість виринути із темряви нерозумності. Ось чому неспокій, 

хвилювання, боротьба становлять суть повсякденного життя, тоді як 

для духу притаманний спокій споглядання. 

Отже, О. Новицький, один з найвизначніших представників духовно-

академічної філософії, мислитель належить до тих, хто закладав традицію 

критичного осмислення здобутків західноєвропейської, передусім німець-

кої філософії та включення останньої у вітчизняний історико-культурний 
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контекст. Переконаний у недостатності й однобічності як раціональних, 

так і емпіричних філософських побудов, у пошуках цілісного універсаль-

ного світогляду він прагнув творчого синтезу німецького раціоналізму з 

релігійно-православним досвідом на шляху замирення раціонального й 

емпіричного. У злагоді віри та розуму філософ вбачав запоруку дозріван-

ня особистої свободи, що стверджується на правах розуму, до вищої, хри-

стиянської свободи духу, заснованої на благодаті. 

Філософські пошуки С. Гогоцького, так само як і його попередни-

ка, спрямувались на розбудову християнсько-православної філософії, 

спроможної здолати крайнощі раціоналізму та емпіризму у вищій зла-

годі віри та розуму. Знавець ідей Геґеля (хоча й не геґеліанець, 

у власному розумінні) С. Гогоцький вбачає шлях до такої філософії у 

синтезі геґелівського вчення з православним умоспогляданням, мисля-

чи цей синтез у дусі «оправославлення» німецького ідеалізму й вияв-

ляючи себе, у результаті, прихильником неортодоксального теїзму. 

Петро Авсенєв відіграв помітну роль у становленні академічної фі-

лософії і як викладач, і як мислитель. Спираючись на святоотчу тради-

цію, синтезовану з німецькою містикою та ідеалізмом шеллінгіанської 

школи (Баадер, Карус, Окен, Стефенс, Шуберт), П. Авсенєв закладає 

підґрунтя вітчизняної християнської психології та антропології, розго-

рнутих згодом у працях Памфіла Юркевича. 
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УДК 821.161.2  

Лілія ЗДОРОВЕНКО 

 

ДОКОРІННІ ВИЯВИ УКРАЇНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

ДУХОВНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ С. ЯРМУСЯ 
 

На основі праць відомого богослова-релігієзнавця, отця-професора Степана 

Ярмуся, що присвячені досвіду віри українця, розглядаються питання антропології 

релігії, історіософії, основ християнського життя та проблем душпастирства. 

Показано, що в працях мислителя української діаспори основну увагу звернено на 

духовний світ людини, здійснюється ним класифікація аспектів духовності украї-

нського народу. Акцентується увага на дослідженні таких питань, як: значення 

християнства в житті людини та її духовності; природа кордоцентризму як 

одного із докорінних виявів української християнської духовності тощо.  

Ключові слова: духовність, християнство, українська філософія, моральні 

цінності, кордоцентризм.  

 

On the basis of labours of the known religio us theologian-scholar, father-professor 

StepanYarmus, that sanctified to experience offaith of Ukrainian, the questions of an 

thropology of religion, historiosophy, bases of christian life and problems of pastoral are 

examined. It is shown that in labours of think erof the Ukrainian diaspore basic at tention 

is turned on the spiritual world of man, and classific ation of aspects of spirituality of the 

Ukrainian people comes true to them. Attention is accented on research of such 

questions: value of Christianity in life of manand her spirituality; nature of 

cordocentrism as one of native displays of Ukrainian Christians pirituality etc.  

Keywords: spirituality, christianity, Ukrainianphilosophy, moralvalues, 

cordocentrism.  

 

Суперечність людської душі полягає в тому, що вона є певним міс-

цем перетину впливу різноманітних потоків моральної спрямованості: 

добрих і злих, світлих і темних. Так, у народній традиції властивість 

людських душ бути різними за якістю відбилась у таких оціночних 

судженнях, як «щира душа», «душевна людина», а також у негативних 

оцінюваннях, як, наприклад, «бісова душа», «бездушна людина». З цих 

оцінок випливає, що сутністю самої душі виступають моральні почут-

тя, ціннісні орієнтири людини. Згідно з християнським світорозумін-

ням, людина у своєму житті повинна передовсім дбати про духовне 
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зростання і запобігати всьому, що породжує й підтримує егоїстичні 

прагнення, шукати царства Божого, прагнути до духовного життя.  

У силу того, що душа є субстанцією життя, породженою Богом, но-

сієм вічності і можливості залучення людини до вищого духовного 

світу, християнство проголошує безкінечну цінність людської душі, 

незрівнянну зі всіма багатствами матеріального світу. Підкреслюючи 

цю цінність, С. Ярмусь посилається на Матвія: – «Яка ж користь лю-

дині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть 

людина замість душі своєї?» (Матв. 16:26). У цих словах Ісуса Христа 

у стислій формі – весь сенс Євангелія. Шлях визволення людської 

самосвідомості є багатовіковим процесом поступового одухотворення, 

перетворення людини через внутрішнє засвоєння і розвиток божест-

венного джерела у людській душі. Так вважає християнська філософія.  

У ситуації сучасної постмодерної культури з її методологією тоталь-

ного «кінця» історії культури людини, важливо не допустити втрати 

культурної ідентичності особистості та її закоріненості в досвід духов-

ного життя народу; забезпечити спадкоємність культури духу між поко-

ліннями. Вивчення останніх досліджень цієї теми засвідчує, що основна 

увага приділяється аналізу історичних джерел, у яких наводяться літо-

писні характеристики, класифікація й означення духовності в дохристи-

янській Україні, зроблена Г. Ващенком у статті «Традиційний українсь-

кий ідеал людини». При дослідженні проблеми душі людини та духов-

ності в царині християнських цінностей українського народу, актуаль-

ним є звернення до питань антропології релігії, історіософії, основ хрис-

тиянського життя та проблем душпастирства. Відомий богослов-

релігієзнавець, отець-професор Степан Ярмусь розробляє ці питання в 

історичному та соціокультурному аспектах, вони й стали основою для 

нашого дослідження. На думку проф. А. Колодного, цей науковець-

богослов, філософ та історіограф є автором величезного творчого доро-

бку, що охоплює різноманітні теми, які дивовижно поєднуються між 

собою темою, присутньою в усіх його працях, – це духовність та хрис-

тиянські цінності українського народу. У праці «Світ наукових пошуків 

С. Ярмуся» А. Колодний звертає увагу на особливості оригінального 

філософського тлумачення С. Ярмусем питань антропологічної пробле-

матики. С. Ярмусь, на його думку, не перевершений в українській релі-

гійній філософії, тому що у своїх підходах до людини, її життя керуєть-

ся не тільки психологічними, а й етнічними критеріями [1, 467]. При 

цьому А. Колодний посилається на Ю. Мулика-Луцика, який зазначив, 

як вагомий науковий здобуток дослідницький висновок С. Ярмуся, що 

характер духовності українського народу потрібно досліджувати з релі-

гійно-філософського погляду, оскільки саме релігійність, забезпечує 
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людей духовною рівновагою, а православність і національні почуття є 

фактором їхньої ідентифікації; підходити до розгляду цього питання із 

особливим використанням етнопсихологічних критеріїв у методології 

його дослідження [2].  

На нашу думку, характеристика творчої спадщини С. Ярмуся пот-

ребує акцентуації на докорінних виявах української християнської 

духовності, що і визначає мету статті.  

Степан Ярмусь вважає, що значний вплив на формування христи-

янських цінностей українського народу і виведення їх на рівень, що 

існує, мала дохристиянська релігія. Він зазначає, що християнські 

народи, а у тому числі і українці, успадкували нав’язане переконання 

про те, що первісна, тобто дохристиянська релігія загалом і релігія 

українського народу зокрема, була поганською. При цьому в поняття 

«поганство» часто вкладається сильний негативний зміст, що спричи-

няє (на думку професора Ярмуся) переважно осудливе ставлення сто-

совно цієї релігії [3,10]. Це переконання український народ успадкував 

ще від давніх римлян, для яких усе, що було поза межами привілейо-

ваних верств, вважалося недостойним і поганським. Так само і у Віза-

нтії існувала думка, що все поза межами язичницької релігії має неод-

мінно варварський ухил. За міркуваннями С. Ярмуся, саме з огляду 

зазначених проблем віра й культура всіх, так би мовити, «варварсь-

ких» народів вважалися «поганством». Це переконання, зазначає він, 

перейшло і до нас, пануючи сьогодні.  

Українські науковці й богослови робили спроби таку думку змінити. 

Так, наприклад, митрополит Іларіон вважав дохристиянську релігію 

нашого народу «старою українською вірою». Він доводив, що «язичест-

вом», тобто поганством її зневажливо було названо пізніше. Митропо-

лит Іларіон здійснив це доведення у брошурі, що мала назву «Хрещення 

українського народу» (Варшава, 1925) і у великій праці під назвою «До-

християнські вірування українського народу» (Вінніпег, 1965), яку вва-

жав вступом до курсу «Історія Української Церкви» [3,10].  

«Дохристиянські вірування українського народу» – це широковідо-

ма праця. Як стверджує С. Ярмусь, у деяких колах науковців її циту-

ють і сьогодні. І знаходить цьому наступне пояснення: є люди, які 

мають приховані мотиви і їм бракує об’єктивності та доброї волі для 

того, щоб поставити стару віру українського народу в контекст норма-

льного духовного розвитку людства.  

На думку С. Ярмуся, митрополит Іларіон був першим ієрархом 

Української Православної Церкви, який зайняв правильну позицію 

щодо дохристиянської релігії українського народу – він виступив про-

ти зневажливого засудження наших предків у «язичестві». С. Ярмусь 
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намагається з’ясувати в українських науковців та діячів церкви досто-

вірні дані, на основі яких можна було б вирішувати те, якою саме була 

дохристиянська українська людина та її духовність.  

Для відповіді на ці запитання отець Ярмусь звертається до історич-

них джерел, зокрема до літописної характеристики наших далеких пред-

ків. Так, наприклад, розглядаючи працю українського вченого Григорія 

Ващенка «Традиційний український ідеал людини» [3, 11], він спираєть-

ся на літописну характеристику полян, і зазначає їхню відданість звича-

ям батьків. На його думку, праця Г. Ващенко допомагає виявити основні 

риси традиційного українського ідеалу людини, вказує на такі її духовні 

феномени, як міцна віра в Бога, відданість волі Божій і віра у провидін-

ня, діяльна любов до ближнього, чесність, мужність. Тобто – на загаль-

ноприйняті моральні цінності. Ідеал, який був вироблений ще за княжої 

Русі, і був звичайним виявленням своєрідної аристократичної вдачі 

української людини, яка розвивалася і формувалася під впливом самої 

стихії Української землі задовго до прийняття християнства.  

На думку С. Ярмуся, здійснена класифікація й визначення поняття 

духовності, характеристика дохристиянської української людини та 

українського поняття ідеальної людини дають підстави для конкретних 

висновків. Йдеться про висвітлення тих позитивних елементів дохрис-

тиянської української духовності, які залишилися її живими складника-

ми навіть тоді, коли вона стала християнізованою – наповненою Духом і 

Правдою Ісуса Христа. Також він зауважує, що згідно з нашим поняттям 

духовності і з означенням її категорій зрозуміло, що вони є звичайними і 

природними властивостями, а то й потребами людського духу.  

Також отець-професор акцентує свою увагу на високому етичному 

рівні старої української релігії. І хоч та релігія й була продуктом духу 

самих наших предків, вважає С. Ярмусь, а не релігією божественного 

походження, вона була результатом природжених людських духовних 

прагнень, природного тяжіння людини до Бога. Отже, професор Яр-

мусь вважає великим дивом, що в нашому випадку висновки первісних 

релігійних шукань були такі шляхетні, коректні та гідні захоплення, 

що декотрі з них стали віковічною частиною нашої свідомості і хрис-

тиянської духовності українського народу. Аналізуючи духовний світ 

людини, він наголошує, що в поняття духовності слід вкладати усю ту 

свідому активність людського духу, яка веде людину до ідеалу добра. 

Тут зауважується змістовно, що духовність людини охоплює актив-

ність її розуму, серця і духу, тобто всі прояви її життя, інспірованого 

ідеалом Найвищого Добра, Благодаттю Божественного Духу.  

Для розтлумачення наведеної думки, С. Ярмусь здійснює схемати-

чну й наочну класифікацію деяких аспектів духовності українського 
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народу. Так, наприклад, до категорії Віри можуть, на думку вченого, 

належати: релігійна свідомість, знання, богопізнання, етичність, само-

вдосконалення, духовна розсудливість. До категорії Надії С. Ярмусь 

долучає такі аспекти духовної активності: впевненість, життєрадіс-

ність, вдячність, творчість, мужність тощо. До категорії Любові нале-

жать такі властивості, як людяність, приязність, співчутливість і вір-

ність. Тобто всі ці категорії людської духовності, як прояви її активно-

сті, є нормальними виразниками людської природи. У дохристиянської 

української людини, на думку отця Ярмуся, відчуття духовних та мо-

ральних цінностей були розвинуті до неймовірно високого рівня. При-

гадаймо лише високу гуманність старого кодексу «Руська Правда». Від 

цієї активності психічного процесу залежить уся творчість людини, а 

також засвоєння нею таких абсолютних цінностей, які належать до 

правди, добра, етики, моралі, естетики та інші [3,126].  

Що ж стосується тяжіння людини до альтруїстичних і абсолютних 

цінностей, вважає отець Ярмусь, то воно одухотворює людину й уподіб-

нює її самому Богові. Проте дохристиянська українська людина схилялася 

до цих цінностей інтуїтивно, а найвищої мети свого тяжіння – Ісуса Хрис-

та – вона не знала й не була повідомлена про Його пришестя. Саме це 

відрізняло її вірування від вірувань старозавітних. С. Ярмусь тут зазначає, 

що в ізраїльтян центральним було свідоме очікування Месії – Христа.  

В огляді древнього українського духовного виховання С. Ярмусь 

вказує на те, як скоро основні властивості української дохристиянської 

духовності вийшли з категорії звичайної людяності й почали оцінюва-

тися як євангельські категорії – категорії, які несуть у собі сукупність 

найважливіших релігійних та моральних цінностей. Також він ствер-

джує, що саме духовність українського народу виплекала в нас таку 

категорію, як людяне соціальне взаєморозуміння. Ця духовність украї-

нського народу ще з часів Київської Русі була окрасою і славою наших 

предків перед іншими народами, вважає отець-професор.  

Осмислюючи все це з перспективи тисячолітнього офіційного хри-

стиянства в Україні, треба звернути увагу на те, що духовне виховання 

нашого народу протягом століть не зазнавало жодного перелому чи 

відходу від свого кореня. Але розмірковуючи про сучасних українців, 

С. Ярмусь вважає, що люди зараз забувають, що духовність – це не 

абстрактна, а реальна цінність, а отже, – не щось потенційне або тільки 

ідеально бажане. Тому і з’ясовується, що духовність є не абстрагова-

ним ідеалізмом, а конкретним життям і, зокрема, проблема душі лю-

дини та її орієнтація на дотримання християнських та загальноприйня-

тих цінностей є конкретним предметом.  
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Слід зазначити, що саме Степану Ярмусю належить запровадження в 

українське філософствування поняття духовності, відмінного за смислом 

від вживаного у суспільствознавстві. Він також розкрив природу кордо-

центризму як одного із докорінних виявів української християнської ду-

ховності. Як зазначає А. Колодний, саме такий хід мислення послужив 

тією підвалиною, що спонукала отця взяти на себе завдання впорядкувати 

праці геніального українського мислителя Памфіла Юркевича. Був у на-

шій країні період, коли через політичні сили, що керували країною, ім’я 

цього філософа замовчувалося філософією ленінізму. Саме тоді, зауважує 

А. Колодний, Юркевича вивчали за Ярмусем. І це закономірно, адже 

отець виокремив антропологічну зорієнтованість як характерну рису укра-

їнського філософствування і вів її від Григорія Сковороди через Юркеви-

ча до митрополита Іларіона, який був його духовним наставником.  

Отець С. Ярмусь справедливо вважає, що духовність народу базується 

на основі його світогляду, виробленої системи переконань або на базі віри 

народу в певну систему цінностей. А це означає, що вона постає на базі 

релігійних висновків, різних альтруїстичних нахилів і висновків, які з них 

виникають, говорить отець-професор. Той факт, що первісні релігійні 

висновки наших предків не були узгоджені з наукою Ісуса Христа, у цьо-

му випадку є не таким важливим. На думку С. Ярмуся, справді важливим 

є той факт, що наші предки дійсно мали власну систему цінностей, свою 

філософію, адже коли християнство було вже офіційним в Україні, воно 

застало досить розвинену своєрідну автохтонну релігійну систему.  

За міркуваннями отця-професора, дохристиянська людина вважала 

свою віру й культуру задовільними, а свій світогляд – незмінним. Чогось 

іншого вона просто не знала, але мала власну систему цінностей і філосо-

фію життя ще до часів прийняття християнства. Отець вважає, що так 

було завжди і доказом цьому є Григорій Савич Сковорода, який перший з 

українських систематичних філософів виявив і здійснив свої філософські 

переконання не так словом науки, як своїм життям. Саме Г. Сковорода 

навчав, що філософія – це життя. Але філософія, згідно з поняттям Григо-

рія Сковороди, слугує духовності. Він пише: «Філософія, або любов до 

мудрості, спрямовує все коло своїх діл на те, щоб дати життя нашому 

духові, благородність – серцю, світло – думкам, як завершенню всього. Бо 

коли в людини дух веселий, думки спокійні, серце примирене, то все бу-

ває світле, щасливе й блаженне. Це – філософія» [3,95]. Тобто Г. Сковоро-

да, на його думку, говорить про духовні цінності людини, які мають бути 

в ній присутні для створення душевної рівноваги, за допомогою якої лю-

дина досягає вищої мети та ідеалу людської істоти, сповненої духом шля-

хетності, світлом і мудрістю. Саме такою філософ бачить душу людини, 

яка живе у злагоді з собою та світом.  
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Отже, узагальнюючи аналіз цієї теми, ми можемо зробити висновок, 

що загальноприйняті моральні цінності, які нерозривно пов’язані з 

людиною ще з часів античності, так само є невід’ємною частиною 

української філософії. Проте це не щось абстрактне, це – реальні ідеа-

ли людської душі та серця [3,126]. На думку о. С. Ярмуся, це – наш 

життєвий кордоцентризм і нормальні вияви властивостей природи 

українця. А від цієї активності та психічного процесу залежить уся 

творчість людини, а також засвоєння нею таких абсолютних ціннос-

тей, які належать до правди, добра, етики, моралі, естетики тощо. За-

вдяки цій активності, вважає отець-професор, людина підноситься над 

елементарними душевними процесами, у яких переслідуються лише 

егоїстичні цілі, й прагне до цінностей лише відносного порядку.  

Перспективними в подальших розвідках спадщини С. Ярмуся ми 

вбачаємо антропоцентричний вимір структурування духовності украї-

нського народу з наголосом на кордоцентризм.  
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УДК 22 

Юлія КРУТІЙ 

 

ВІРА ЯК АКТ РОЗУМНОЇ ВОЛІ 
 

У статті розглядається роль віри та розуму в житті кожної людини та 

суспільства. Ці дві категорії у своєму поєднанні дають можливість людині 

існувати та сприяють її діям. Допомогти у правильному виборі може спад-

щина духовних наставників.  

Ключові слова: віра, розум, духовна спадщина, енцикліка, Бог, дух.  

 

The role of faith and intellect in the life of every person and society is scrutinize 

in this article. The connection of these two categories give the opportunity for 

person’s existence and promoved its actives. Heritage of spiritual teachers can be a 

good source of advice in choosing the right decision.  

Keywords: faith, mind, spiritual heritage, enciklìka, God, spirit.  
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Проблема взаємодії віри та розуму є досить актуальною, оскільки 

має глобальнее значення. Самий розум, який необмежений жодними 

моральними чинниками, веде до загарбницького (варварського) втру-

чання людини у природу, коли вона намагається силоміць відібрати у 

природи її таємниці і в подальшому використати їх для задоволення 

власних потреб і цілей, не замислюючись над наслідками. Беззапереч-

ними доказами цього є спричинені надмірною діяльністю людини 

численні техногенні катастрофи та природні лиха.  

Ці складні категорії, тісно вплетені в людське буття, настільки різ-

ні, що не можна їх порівнювати. Віра  категорія метафізична, має 

стосунок до непізнаного, приймає істину на основі авторитету 

об’явленого Божого слова. Розум  вищий рівень раціонального пі-

знання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, 

спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов. Розум дає 

нам відповіді, від яких ми можемо заспокоїтися. Віра ж дає нам внут-

рішню силу, впевненість у тому, що це саме ті відповіді на ті загадки 

(розум на них відповідей не може дати).  

Незважаючи на все це, віра і розум  невідривні одне від одного, бо 

без віри розум  порожній, а віра без розуму  сліпа. Віра дає змогу 

людському розумові вийти за межі, вирватись з оболонки, яка повніс-

тю вкрита стереотипами.  

Іоан Павло ІІ у своїй у енцикліці «Fides et Ratio» говорить, що «віра і 

розум (Fides et ratio)  ніби два крила, на яких людський дух підноситься 

до споглядання істини, бо сам Бог вклав в уми людей прагнення до пі-

знання істини, а також до пізнання Його Самого, щоб люди, пізнаючи і 

люблячи Його, змогли знайти істину про себе і самих себе» [1, § 1].  

Цим питанням дали оцінку численні діячі науки, а саме: Арісто-

тель, Квінт Тертуліан, Роджер Бекон, Альберт Великий, П’єр Абеляр, 

Р. Декарт, Г. В. Ф. Гегель, І. Кант, Вольтер. Також отці церкви: Св. 

Августин Блаженний, Фома Аквінський, Іоан Павло ІІ, Венедикт XVI 

та інші. Іноді їхні думки були кардинально протилежними, проте до-

сить часто вдавалось віднайти спільні позиції у цій суперечці.  

Можна взяти стисле визначення віри та розуму з «Філософського 

словника» за редакцією Шинкарука. «Віра – форма і спосіб сприйняття 

соціальної інформації, норм, цінностей і ідеалів суспільного життя, 

коли вони, не будучи даними власним практичним чи пізнавальним 

досвідом, приймаються як очевидні факти чи характеристики 

об’єктивної дійсності, сущого і незалежного». Отже, це є засіб освоєн-

ня спадщини, переданої попередніми поколіннями, тут є сподівання, 

очікування бажаних перспектив у майбутньому [4, 81]. Розум тлума-

читься як «вища форма інтелектуальної діяльності, що полягає в усві-
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домленому оперуванні поняттями, яке спирається на розкриття їхньої 

природи і змісту» [4, 588].  

Оскільки християнська віра укорінена в середньовічній філософії, її 

витоки плідно виявляються у світоглядних пошуках сучасників.  

Як наголошено в численних наукових публікаціях, віра стала відп-

равним пунктом середньовічного філософування і зумовила принци-

пово новий погляд на можливості і межі людського розуму, саме вона 

висунула палкий заклик: щоби пізнати Творця, пізнавай створену Ним 

природу. Базовим джерелом середньовічної філософії стає Біблія, яка 

підносить віру над розумом, вводячи новий вимір її розуміння. Реале 

Дж. та Антисері Д. на основі тривимірності людини – «тіло», «душа», 

«дух» пояснюють: «Дух – це причетність до божественного через по-

середництво віри, відкритість любові, слову, мудрості, яка сповнює 

людину новою силою і дає новий онтологічний статус» [3, 15 – 17]. 

Отже, можна стверджувати, що одним із завдань філософії Середньо-

віччя було віднайдення шляхів розв’язання визначального конфлікту 

доби – конфлікту розуму й віри. Він виявляється так:  

– гармонія віри та розуму. Славетний християнський богослов 

Аврелій Августин стверджував, що віра та розум – різні види одного 

мислення, які доповнюють одне одного. Його гасло «вірую, щоб розу-

міти» надавало першості в осягненні світу саме вірі, проте «розуміння 

є нагородою за віру». Філософ йде до Бога через механізм пізнання 

«розумом» («Богопізнання»), використовуючи теологію та філософію; 

інший шлях до Бога  через віру, що виявляється у волі людини. Тому 

воля і віра, що ведуть людину життям, набагато вищі за розум, що 

часто відірваний від життя, схильний до помилок.  

Закликаючи до віри, Августин не закликає відкидати розум;  

 – домінування віри та відкинення розуму. Квінт Тертуліан,  

підкреслює виняткове значення віри, яка виключає розум. Між ними 

немає ніяких точок дотику. Істинність віри є зовсім іншою, аніж іс-

тинність розуму (істинність матеріального світу): «Вірую, тому що 

абсурдно» (Credo quia absurdum est!). Філософії протиставлялась 

релігія, язичницькій науці – християнська віра, проти розуму стави-

лося божественне одкровення. Наукові дослідження стають зайвими, 

коли відоме Євангеліє – єдине авторитетне джерело пізнання Бога, а 

тим самим і будь-якого знання, тому що Бог усе визначає і править 

людським життям; 

– розум як необхідна складова віри. Схоласти Роджер Бекон, 

Альберт Великий у спробах узгодження віри та розуму наполягали, що 

розум є необхідним чи бажаним для віри, філософія не адекватна вірі, 

вона є необхідною (або корисною) для релігії. Середньовічний філо-
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соф П’єр Абеляр надавав перевагу розуму, знанню перед сліпою ві-

рою, тому вона повинна мати розумове обґрунтування.  

Духовне життя стає можливим тоді, коли людина повністю захоп-

лена вірою: і розум, і воля, і почуття. Коли відбувається розрив між 

вірою та розумом, то тоді цінність людини втрачається, і вона перестає 

довіряти і своєму розумові, і своїй вірі.  

Віра і розум набули вагомого значення завдяки приверненню уваги 

до цієї парадигми останніх Понтифіків  Іоана Павла ІІ та Венедикта 

XVI. Енцикліка «Fides et Ratio»  «Віра і розум» (видана 14 жовтня 

1998 року)  тринадцята енцикліка, яка вийшла з-під пера папи Іоана 

Павла ІІ. У своїх попередніх енцикліках папа аналізував визначальні 

світові процеси та тенденції розвитку історії та людства. У цій енцик-

ліці Понтифік намагався відновити гармонію віри і розуму, піддав 

критиці деякі філософські вчення. Папа закликав до діалогу віри та 

розуму, це виклик станові сучасної культури, яка перейшла «від сліпої 

віри в раціоналізм до втрати віри в людський розум».  

Імпульсом для написання цієї енцикліки, як вже зазначалось, стала 

нестерпна культурна ситуація, яка, на думку папи, довела до крайньої 

грані поділ між вірою та розумом, наслідком чого є серйозна криза 

християнської віри в країнах Західної Європи.  

Головне питання, яке намагається розглянути Іоан Павло ІІ: чому 

розум хоче перешкодити самому собі у прагненні до істини, коли си-

лою своєї природи він (розум) націлений на віру. Петро Яроцький, 

сучасний дослідник, звертає нашу увагу на те, що Іоан Павло ІІ впев-

нено наголошує на тому, що людина не стає дозрілою на шляху розк-

ріпачення розуму, «коли звільняється від метафізики й віри» [5, 10]. 

«Людина досягає зрілого віку тоді,  пише папа,  коли вона здатна 

власними силами відрізнити правду від фальші й виробити власну 

думку про об’єктивний стан речей».  

Понтифік наголошує, що розум, який зможе інтуїтивно знайти й 

сформулювати початкові універсальні життєві принципи та зробити 

правильні онтологічні висновки, називається правильним розумом 

(orthos logos) [1, § 4].  

Церква, на думку папи, бачить у філософії шлях до осягнення осно-

вних істин про життя людини. «Одночасно вона вважає філософію 

необхідним інструментом, який допомагає глибше пізнати віру і пере-

дати євангельські істини тим, хто їх ще не знає» [1, § 4].  

Іоан Павло ІІ твердить, що сучасна філософія зосереджує свою увагу 

на людині. Це є найбільшою заслугою. Звідси можна зробити висновок, 

що розум ще чіткіше усвідомив необхідність отримувати ширші й гли-

бші знання. Папа наголошує, що розум, який зосереджений на односто-
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ронніх пошуках знання про людину як про суб’єкта, зовсім забуває, що 

вона завжди прагне до істини, яка є трансцендентна їй самій.  

У результаті, розум замість того, щоб прагнути до істини під тяга-

рем загальних пізнань, звертається до самого себе, поступово залиша-

ється без здатності піднятись до вищої реальності та не шукає істинно-

го смислу існування. Папа Іоан Павло ІІ зауважує, що «замість того, 

щоб використовувати дану людині здатність пізнавати істину, нато-

мість сучасна філософія підкреслює обмеженість розуму і його залеж-

ність від зовнішніх умов» [1, § 6].  

Понтифік говорить, що молоде покоління, від якого залежить і 

якому належить майбутнє, в епоху стрімких і важких змін може втра-

тити істинні орієнтири. Саме тому їй (молоді) необхідний міцний фун-

дамент, на якому потрібно будувати особисте й суспільне життя. За-

вдання філософії  формувати людську думку й культуру та закликати 

людей до пошуку істини. 

Проблема взаємодії віри та розуму в житті сучасного суспільства є 

досить актуальною. Між ними не повинно бути суперечностей, тому 

що вони доповнюють один одного: розум доказує основи віри, розкри-

ває науку про Божі діла, а віра звільняє розум від блудів і збагачує 

його пізнаннями. Саме тому віра є актом нашого розуму, а не сліпою 

згодою на що-небудь.  

Стимулом для активного розвитку та самовдосконалення людини 

може бути лише розум, який опирається на віру.  

Насамперед Іоан Павло ІІ зазначає: «Згода віри, яка охоплює розум 

і волю, не руйнує, а вдосконалює здатність самостійного мислення» [1, 

§ 15]. Це актуально особливо для філософів, адже віра звільняє розум 

від самовпевненості  типової спокуси, якій легко піддаються філосо-

фи. Також завдяки причетності до віри філософ знаходить в собі смі-

ливість розглядати проблеми, які йому було б складно розв’язати, якби 

він не врахував знань, отриманих з Об’явлення.  

Отже, здобуті розумом знання можуть бути істинними, але наби-

рають повного значення лише в тому разі, якщо їхній зміст вміщено у 

контексті віри. Особливий акцент у енцикліці зроблено на доведенні 

глибокого й нерозривного зв’язку між раціональним пізнанням і пі-

знанням віри [1, § 7]. Саме віра повинна, на думку папи, допомогти 

сучасним дослідникам визнати наявність сенсу людського життя, ви-

знати здатність людини пізнати правду. 

Поняття віри та розуму повинні співвідноситись, оскільки за слі-

пою вірою і браком знань ми ніколи не зрозуміємо справжньої істини. 

І, навпаки, чим більше людина знає, тим більше у її голові виникає 

запитань з приводу віри, Бога.  
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Іоан Павло ІІ стверджує, що шляхом гармонізації цих двох складо-

вих людської сутності можна розв’язати серйозні філософські пробле-

ми, зокрема проблему сенсу життя. 
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МОРАЛЬНІ ІДЕАЛИ ВИХОВАННЯ  

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ІВАНА ФРАНКА 
 

У статті досліджуються моральні засади виховання у творчості Тараса 

Шевченка та Івана Франка. Доведено, що ідеалом виховання особистості для 

мислителів є всебічно розвинута людина з багатогранними знаннями й висо-

кими моральними рисами. Обґрунтовується актуальність ідей мислителів 

щодо виховання сучасної української молоді.  

Ключові слова: Шевченко, Франко, моральні засади, виховання у творчості.  

 

In the article moral principles of education are investigated in work of Taras 

Shevchenko and Ivan Franco. It is well-proven that the ideal of education of 

personality for thinkers is the all-round developed man with many-sided knowledge 

and high moral lines. Actuality of ideas of thinkers is grounded in relation to 

education of modern Ukrainian youth. 

Keywords: Shevchenko, Franco, moral principles, educations 

 

Творча спадщина визначних українських мислителів минулого Та-

раса Шевченка та Івана Франка є для нас тою духовною основою, на 

яку ми всі повинні опиратися. Слушно наголосив Д. Павличко: Т. Ше-

вченко породив українську націю, а І. Франко її виховав. Тарас Григо-

рович Шевченко не писав праць з педагогіки, проте його творчість, як і 

творчість Франка, пронизана ідеями виховного значення. Їм властива 

любов до рідного краю, глибока народна мудрість, гуманність. Його 
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геніальні твори насичені проблемами навчання і виховання, вони не-

суть молоді виховний потенціал, спрямований на плекання національ-

ної свідомості, патріотизму, духовного збагачення особистості. А «яка 

молодь, – таке майбутнє народу» [13, 138], наголошував Франко.  

«Ідеали гуманності» характерні для всієї творчості Шевченка, по-

чавши з «доби романтичного націоналізму» (Іван Франко). Недарма у 

його ранній поезії, покликаній розкрити «героїзм, людяність, мораль-

ність, душевну чистоту простої людини», неґативні персонажі взагалі 

«не є об’єктом безпосереднього художнього дослідження. Усі вони – 

образи другого плану, потрібні поетові передусім для того, щоб через 

контрастне зіставлення повніше окреслити образи позитивних героїв» 

[5, 108 – 109].  

На думку М. Бернштейна, «І. Франко несхибно захищав і помножу-

вав традиції великого попередника. Його працям про Шевченка влас-

тиві глибина думки, наукова обґрунтованість, тонкість спостережень, 

багата аспектність в аналізі й синтезії» [1, 58]. Творчість Каменяра має 

яскраво виражену етико-гуманістичну спрямованість, а моральна про-

блематика посідає одне із чільних місць. Е. Соловей переконливо до-

водить, що І. Франко «поєднав гуманність найвищої освіченості й оту 

спадкову людяну мудрість селянина» [8, 40].  

Іван Франко був великим шанувальником творчості Тараса Шевче-

нка. У Шевченкові Франко бачив великого генія, який створив нову 

епоху в історії України, піднявши духове повстання нації проти неволі, 

гноблення й неправди. Говорячи про Франка, не можна забувати його 

першого політичного, суспільного вчителя – Драгоманова. На твор-

чість мислителя він справив особливий вплив. Можна сказати, що 

Драгоманов став живим зв’язком між Шевченком і Франком. Відомо, 

що Драгоманов, будучи ще молодим студентом, виголосив знаменне 

слово над домовиною Шевченка, ніби переймаючи його заповіт, щоб 

його ж і проповідувати наступникам. Цей заповіт Шевченка Драгома-

нов приніс до Франка і, як бачимо, Франко його виконав.  

Франко є визнаним інтерпретатором та вірним послідовником Ше-

вченка. Наскільки він був відданий ідеям Шевченка свідчить те, що 

написав понад п’ятдесят наукових праць про нього, не враховуючи 

зредагування та видання критично науково обробленого повного зіб-

рання творів Шевченка. «Коли б мені пришлось одним словом схарак-

теризувати поезію Шевченка, – міркує І. Франко, – то я сказав би: се 

поезія бажання. Свободне життя, всесторонній, нічим не опутаний 

розвій одиниці і цілої суспільності, цілого народу, – се ідеал Шевчен-

ка, котрому він був вірним ціле життя» [12, 93]. 



62 

 

На думку Франка, Шевченко «основується свідомо та твердо на 

любові до всіх людей, на бажанні загальнолюдського братерства, на 

прихильності до всіх пригноблених і покривджених, між которими 

перша і найближча серцю поета його рідна Україна» [12, 13]. Світо-

гляд і творчість Тараса Шевченка було заведено розглядати в річищі 

гуманістичної традиції ще за життя поета. Його важка доля є прикла-

дом, що людську гідність, віру, моральну природу людини, любов до 

свого народу жодні обставини не можуть побороти.  

Шевченка, як і Франка, не могли не хвилювати проблеми українсь-

кої школи. Мислителі глибоко знали стан народної освіти. У багатьох 

творах вони започаткували педагогічні ідеї, які значно вплинули на 

формування педагогічної думки в Україні.  

У вихованні мислителі надавали важливу роль особі вчителя, справу 

якого вважали шляхетною і серйозною. Знаний вираз Івана Франка «Учи-

телем школа стоїть» неначе акумулює ті сподівання, які суспільним пос-

тупом покладені на цю важливу дійову особу. Адже вона повинна бути не 

сліпим знаряддям владних структур, а творчим чинником, здатним пробу-

дити душу вихованців, розвинути у них громадянське світовідчуття і 

світосприймання, «налаштувати на діяльність для блага народу» [3, 23].  

Народний учитель, на думку Шевченка, повинен самовіддано служи-

ти людям, батьківщині. Саме таким педагогом був для нього І. П. Кот-

ляревський, змальований у повісті «Близнецы». Народний вчитель має 

бути доброю, високоморальною людиною, носієм духовності свого 

народу. На противагу йому, поет у низці творів описує бездарних і пога-

но освічених учителів, які своєю нікчемністю не могли сприяти розвит-

ку учнів. Частина з них були садистами, які знущалися над дітьми.  

У філософсько-педагогічних роздумах Франка вагоме місце займа-

ють такі проблеми, як антигуманне ставлення вчителів до учнів, став-

лення до учня як до об’єкта, відсутність та низький рівень вчительської 

підготовки. Учень повинен любити вчителя та його предмет, довіряти 

йому, учня не повинен сковувати страх, який вбиває потяг до знань.  

Франко, описуючи негативні методи виховання, показує весь нега-

тивізм такої педагогічної практики, де різка вчителя, фізичні та мора-

льні знущання викликають лише відразу до школи та злам архетипу 

поведінки дитини, вбивають потяг дітей до знань.  

«Наша суспільна мораль, – пише письменник, – чи ж не зводиться те-

пер на просту казку? Наша письменність чи ж не далека від життя і прав-

ди так, як небо від землі? Наше виховання, освіта чи не є цей млинок, в 

котрий кладуть здорових дітей, а виймають покалічених дітей?» [6, 10].  

Але Іван Франко не тільки критикував. Він писав про багатьох учи-

телів, як про хороших педагогів, які не викликали страх у дітей, а про-
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буджували потяг до навчання. Ідеалом учителя для Франка можна вва-

жати вчителя Міхонського з оповідання «Борис Граб». Особливу увагу 

Міхонський приділяв тому, щоб розвинути в учнів здатність до самос-

тійного творчого мислення. «Власна думка! Власна духовна праця, ось 

у чім властива ціль гімназії! – повторював він не раз» [9, 178].  

Народний вчитель має бути доброю, високоморальною людиною, 

носієм духовності свого народу, вважав Шевченко. Завданнями справ-

жнього вчителя, на думку Франка, є: зв’язок навчання з працею, якісна 

освіта, позбавлена стереотипів, використання досвіду попередніх 

поколінь, всебічний розвиток дітей.  

У творах мислителів є багато дитячих образів. У повісті «Варнак», 

«Музикант» Шевченко детально змальовує умови, у яких відбувалося 

формування особистості, наочно показуючи, як безвідповідальне ви-

ховання морально калічить людину. В оповіданні «Малий Мирон» 

Франко характеризує внутрішній світ дитини, її прагнення до пізнання. 

Батьки та сусіди вважали дитину дивакуватою та не такою, як інші. 

Вони не розуміли, що кожна дитина є індивідуально неповторною, і до 

неї потрібний особливий підхід, що за цією дивакуватістю проявляєть-

ся обдарованість, а можливо й геніальність.  

Вихованню дітей і молоді у дусі гуманізму І. Франко, як і Т. Шев-

ченко, надавав пріоритетного значення. «Метою гуманістичного вихо-

вання для І. Франка є ідеал всебічно й гармонійно розвиненої особис-

тості, її щастя і свобода» [4, 15].  

«Кожна людина, – зазначає мислитель, –... мусить виробити собі 

певне коло понять про людське життя, про поводження з людьми; це є 

розуміння вірності, справедливості, правди, дружби і добра» [7, 39]. 

І. Франко закликав проявляти гуманність до особистості.  

Гуманність, пошана до людей, любов до ближнього є головними 

моральними принципами, вважає Франко. Любов і добро – це два аб-

солюти в моральному вихованні молоді, вважає він.  

Т. Біленко сформулювала кредо Івана Франка: «Інтереси рідного 

народу і загальнолюдські поступові, гуманні ідеї» [2, 159].  

Важливого значення у формуванні особистості Франко та Шевчен-

ко надавали праці. Шевченко часто описував дружні, міцні сім’ї, які 

живуть у праці. 

Єдність розумової і фізичної праці є однією з найважливіших засад 

виховання, на думку Франка. Він вважає, що «того щастя вона (люди-

на) досягне аж тоді, коли наука і праця зіллються до неї воєдино; коли 

всяка її наука буде корисною працею для суспільства, а всяка праця 

буде виявом її розвинутої думки, розуму, науки» [10, 33].  
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Іван Франко вважає, що основи моральності закладаються ще до 

школи в сім’ї. Це ми бачимо з оповідань «У кузні», «Малий Мирон», 

«Краснопис». Вони постали на основі його спогадів про дитинство, 

про роки навчання у сільській і міській школах, і мають здебільшого 

автобіографічний характер. У них, як казав сам Франко, відтворені 

картини виховання сільської дитини «від перших проблисків власного 

думання, а завершуючи найвищими ступенями середньої школи», 

формування її характеру, світогляду, становлення особистості.  

Велику роль у вихованні дітей Т. Г. Шевченко та І. Я. Франко нада-

вавали матері. У посланні «І мертвим, і живим... » Тараса Шевченка 

читаємо такі рядки: 

«Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає,  

Того діти цураються,  

В хату не пускають,  

Чужі люди проганяють».  

Кобзар глибоко знав, як із благоговінням оспівана у фольклорі жін-

ка-мати («На сонці тепло, а біля матері добре», «Нема у світі цвіту 

яскравішого над маківочки, нема і роду ріднішого над матіночки», 

«Немає у світі такого краму, щоб купити маму» тощо). У поемі «Най-

мичка» Т. Г. Шевченко виявив себе співцем материнства, зворушливо 

розкривав силу материнської любові: 

«Дитя моє! 

... Із самого неба 

Долю виплачу сльозами 

І пошлю до тебе».  

Родинне виховання має ґрунтуватися на національному єстві, на-

родній педагогіці, житті народу і його традиціях. Якщо воно не буде 

мати такої основи, це буде даремна трата часу, вважав Франко. Єд-

ність педагогічних вимог сім’ї, школи та громадськості є важливими 

компонентами виховання, на думку мислителів.  

Народні звичаї, традиції та культуру Шевченко розумів як засіб пат-

ріотичного виховання, який прищеплює почуття любові до рідного 

краю, до знедоленого українського народу. Досягається це шляхом ви-

вчення історії своєї батьківщини через безпосереднє життя з народом.  

«Не дуріте самі себе,  

Думайте, читайте,  

І чужому научайтесь,  

І свого не цурайтесь».  

У повчальному посланні «І мертвим, і живим...» Т. Шевченко звер-

тається до співвітчизників, щоб ті схаменулися і обстоювали свої пра-
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ва, служили своєму народові. Він застерігає, що тих, хто зрікся свого 

народу, його історії, культури, мови, – чекає зневага й осуд.  

Поет показує, що шлях до національного відродження пролягає че-

рез усвідомлення своєї історії, національної гідності.  

«Подивіться лишень добре, 

Прочитайте знову 

Тую славу.  

Та читайте 

Од слова до слова.  

Не минайте ані титли 

Ніже тії коми, 

Все розберіть... та й спитайте 

Тоді себе: що ми? 

Чиї сини? Яких батьків? 

Ким? За що закуті?» 

Ця порада Т. Г. Шевченка як ніколи актуальна й у наші дні, коли 

відбувається процес духовного відродження та відновлення суверенної 

України. Визначальну роль у вихованні патріотизму, любові до рідно-

го народу, при формуванні самосвідомості, на думку Т. Шевченка, має 

рідна мова. Вона є невмирущим виразником народних ідеалів, духов-

ного збагачення.  

«Ну що б, здавалося, слова...  

Слова та голос – більш нічого.  

А серце б’ється, ожива,  

Як їх почує... » 

Порівнюючи Шевченка-маляра із Шевченком-поетом, Франко за-

уважив таке: «…Шевченко, хоч маляр і великий любитель пейзажів, у 

поезії не часто їх малював. Він концентрував тут свою увагу на людях, 

на їх чуттях і ділах» [12, 102].  

Франко прийшов як наступник Шевченка, щоб орати ту землю обі-

товану, яку Шевченко віднайшов для свого народу; щоб «пробивати 

дороги в її лани неорані, давні перелоги» (за словами Куліша, в час 

його «позитивної творчости»), щоб «лупати» скелі. Тобто, важко пра-

цювати для відродження України.  

Основою морального виховання є релігійне виховання. Іван Франко 

наголошував, що в християнстві наріжним каменем і сутнісними заса-

дами є віра, добро, любов.  

Саме крізь призму віри І. Франка в Бога як Абсолют Любові й Добра 

потрібно розглядати всю суть духовно-морального становлення молоді. 

Франко виступав за те, щоб у житті кожен керувався певними мораль-

ними нормами та принципами. Адже саме мораль, наголошував він, 
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вчить людину жити по-людськи, керує нею, робить її м’якшою, здібною 

до щастя як внутрішнього (задоволення собою), так і суспільного, яке 

спирається на поєднанні праці усіх людей і на взаємній любові.  

«Ідеали гуманності» характерні для всієї творчості як Шевченка, 

так і Франка. У своїх творах письменники часто пропагували ідеї лю-

дяності, моральності, душевної чистоти простої людини.  

Ідеалом виховання особистості як для Шевченка, так і для Франка, 

є всебічно розвинута людина з багатогранними знаннями і високими 

моральними рисами, чесна й працьовита, добра, з почуттям гідності та 

громадськості, яка здатна застосовувати власні знання у житті та лю-

бити працю.  

Творчість великих мислителів Шевченка і Франка належить до віч-

но живих явищ, які не спиняються на тій точці, на якій застала їх 

смерть, але й далі розвиваються вже в свідомості суспільства. Кожна 

епоха висловлює про них свою думку, і як би вона їх не зрозуміла – 

завжди залишає прийдешньому поколінню сказати щось нове. 

Як бачимо, аксіологія Тараса Шевченка та Івана Франка в питаннях 

морального виховання молоді є актуальною, адже сучасні ціннісні 

ідеали дещо «відступають в бік» цинізму та прагматизму, спричинюю-

чи, у результаті, гіркі плоди свого розвитку, занепад традиційних для 

українського суспільства моральних ідеалів.  
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УДК 159.9 

Володимир СТЕЦІВ  

 

ОСОБИСТІСТЬ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ 
 

У статті розглядається проблема феномену людського буття та його 

особистісного виміру. Аргументується думка про те, що людська особис-

тість – це єдиний можливий варіант існування людини як людини. Автор 

статті намагається відповісти на питання, чому людині так важливо бути 

особистістю. 

 Ключові слова: людина, особистість, Я, Ти, існування, людське буття, 

духовність. 

 

The article exposes the problems of the phenomenon of human existence and its 

personal dimension. The author proves that human personality is the only possible 

way of human existence as a person. The article tries to answer the question why it 

is so necessary for man to be a personality 

Keywords: man, personality, I, You, existence, human life, spirituality 

 

Питання антропології часто появлялися у філософських дослідженнях 

протягом усього існування філософії, але це були теми, пов’язані з певним 

аспектом людського існування – політичним, соціологічним або, в край-

ньому випадку, психологічним. Самим же людським існуванням, його 

суттю, почали займатися лише після появи християнства. Проблема осо-

бистості (як і взагалі проблема людини загалом) стала визначальною в 

історії філософської думки. Звідси таке різноманіття понять, які познача-

ють людське в людині. З одного боку, внаслідок гуманітарно-

інформаційної революції, що відбулася на зламі тисячоліть, зростає роль 

особистості як режисера та актора своєї індивідуальної життєвої долі. З 

іншого боку, сучасну людину можна охарактеризувати як таку, що «загу-

билася у власному житті», тобто втратила певну ціннісно-смислову форму 

власного буття, перетворилася на порожню оболонку. «Людина – це зага-

дка в світі, і велика загадка. Людина є загадкою не як тварина і не як істо-

та соціальна, не як частина природи і суспільства, а як особистість. Увесь 
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світ ніщо, порівняно з людською особистістю, з єдиним обличчям люди-

ни, з єдиною її долею» [2, 11 – 12]. Людина як особистість усвідомлює 

своє буття у світі через «я», єдине і неповторне, як вищий смисл світу і 

своє призначення в ньому. 

Мета статті – аналіз особистісного виміру людського буття як вищої 

форми прояву й вияву цілісності буття як такого. Безумовно, особистість 

людини постає як єдиноможлива форма існування людини як людини. 

Але чому для нас, людей, бути особистістю так важливо? Чому безлика 

людина не є цікавою? Саме над цими питаннями варто поміркувати. 

Теорія особистості добре розроблена. Ми не будемо вдаватися до 

детального аналізу теорій та вчень, що вже існують, але, на наш пог-

ляд, варто згадати дві основні філософські течії, які є основоположни-

ми в цій проблематиці. Це – персоналізм французької школи (Е. Му-

ньє, Ж. Лакруа, П. Рікер, Г. Марсель), а також у російській філософії 

(М. Бердяєв, С. Франк М. Лоський, В. Лоський, Л. Карсавін). Так, у 

М. Бердяєва вчення про унікальність особистості займає центральне 

місце. Співпричетність особистості з іншими особистостями невідді-

льне від самого її існування, лежить в основі її сутності. Особистість – 

це внутрішній світ, який вимагає реалізації, виходу назовні. Людське 

буття ніколи не варто розглядати як дещо готове й остаточне. Людина, 

по суті, повинна розумітися як буття, яке перебуває в постійному ста-

новленні. Вона – не жорстко визначена субстанція, а жива подія. 

Акцентуючи увагу на виховній функції особистісної філософії, 

французький персоналізм великого значення надає проблемі особисті-

сного спілкування. Суспільству як сукупності форм спільної діяльнос-

ті, що склалися історично, філософи-персоналісти протиставляють 

суспільство особистостей, у якому відбувається об’єднання людей «по 

той бік слів та систем». Для французького персоналізму, завдяки знач-

ному впливу марксистської теорії, характерна тенденція до розуміння 

соціальної обумовленості особистісного існування. 

Французький персоналіст Е. Муньє вважав, що персоналізм – це не 

новий напрям у філософії, а ствердження в історії філософії тенденції, 

що вже існує, а саме – розглядати особистість як основний зміст філо-

софії. Витоки цієї думки простежуються в історії філософської думки 

ще з античної філософії. Афоризм Сократа «Пізнай самого себе» вка-

зує на основну проблематику зазначеного періоду. Ідеї, близькі до 

персоналістичного вчення про особистість, Муньє, як і Бердяєв, знахо-

дить у Декарта, Ляйбніця, Паскаля, Канта. 

Проблема людської особистості є однією з ключових у сучасній фі-

лософії та в науках про людину загалом. 
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Суто біологічно, щоб здійснювати дії за принципом стимул – реак-

ція, ніякої особистості не потрібно. Щобільше – будь-яка рефлексія є 

шкідливою. І все-таки, ми як люди без цього не можемо обійтися. Чо-

му? Напевно тому, що людині особистість необхідна для виживання, а 

для життя тварини – ні. Бути особистістю означає бути вільним і від-

повідальним, тобто відповідати за себе і свої вчинки. Людина повинна 

наперед обдумувати своє життя, тварині це не потрібно, тому що за неї 

усе заздалегідь «продумала» природа. Особистість не задана приро-

дою, навіть у її єднанні з соціальними умовами, а виникає з бунту, 

тайни, боротьби людини з собою. Особистість не визначається генети-

чно заданими ознаками, а, навпаки, – індивідуальні ознаки стають 

формою вияву особистості. Тут спрацьовує та духовна космогонія, 

коли, згідно з Платоном, людина повинна щодня давати собі звіт у 

тому, в чому вона подолала саму себе. Людина репрезентує відмінний 

від світу речей тип існування. І найстрашнішу небезпеку її життя, як 

підкреслював Будда, становить загроза стати річчю. 

 «Бути, – пише М. Бахтін, – означає бути для іншого і через нього 

для себе… Людина цілком і завжди на межі. Дивлячись вглиб себе, 

вона дивиться в очі іншого, чи очима іншого» [1, 312]. У кожному 

індивіді закладена потенційна особистість, але актуальною особистіс-

тю він стає в живому спілкуванні «я» з «ти». «Я» проявляє себе в зітк-

ненні з «ти», отримуючи від нього «заперечення» у спробі його «про-

ковтнути». Це «заперечення» і є межею, яка розділяє «я» і «ти», одно-

часно визначаючи, що є «я», а що є «ти» (усе, що не викликає такого 

«заперечення», сприймається як об’єкт). Саме особистість як начало 

служить причиною існування індивіда, з’єднуючи разом розрізнені 

властивості, роблячи індивід самототожним. Індивід включений у таку 

систему зв’язків, яка щодо його особистого є чужою, нав’язаною ззов-

ні. Особистість реалізовується тільки у свободі, у спілкуванні з іншими 

особистостями. Жодні зовнішні зв’язки її не можуть обмежити, вони 

лише допомагають знаходити інші шляхи для реалізації. 

 Особистість – це не щось завершене, раз і назавжди дане, вона 

творить себе (актуалізує) протягом усього людського життя. Особис-

тість не є самодостатньою, вона не може задовольнятися собою. Вона 

повинна виходити з себе, долати себе, свою обмеженість (самість), 

відкривати себе іншому, розширювати власні кордони, доповнювати 

свою сутність новими духовними можливостями. Тут людина постає 

як незавершена завершеність. Але цей вихід з себе, за свої межі не 

означає змішування, розчинення себе в навколишньому світі, руйна-

цію онтологічного ядра особистості. Бути особистістю – це розгортати 

себе, виражати себе, розширювати свою суб’єктивність. Особистість 
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відкрита, вона впускає в себе цілі світи і входить в них, залишаючись 

собою. Особистість постійно переступає (пересуває) межу своєї 

суб’єктивності, долає себе, трансцендує (тобто духовно переходить 

«по той» бік сущого). Це постійний «рух від...» і «рух до...». Рух від 

себе, через іншого, до себе (незмінність у зміні). Це довгий процес, 

який зумовлений вибором, витісненням того, що в мені не є моє.  

На жаль, більшість людей у сучасному суспільстві включаються у 

систему суспільних стосунків не особливим, а лише абстрактно-

загальним способом. І якщо в цих умовах особистість якимось чином 

усе ж таки виникає, то не має можливості адекватно реалізувати себе. 

Така особистість прагне замкнутися у власній мушлі, Geheusche – «бу-

диночку», як це називають німецькі екзистенціалісти. Мовою 

М. Хайдеґґера, людина знеособлює себе в суспільній сфері і, щоб збе-

регти свою самість і не розчинитися в безособовому Man, вона наглухо 

запечатує себе в Dasein, у «тут-бутті». Людина може реалізувати себе 

всезагальним способом лише тоді, коли вона себе саме так і сформува-

ла, тобто увібрала в себе усю культуру, усю історію, яка в цій культурі 

спресувалась, збагативши себе усім тим, що нагромадило людство. 

Знеособлена людина, яка не має власних основ буття, є виключе-

ною зі спілкування, а, тим самим, і зі сфери розвитку. Без спілкування і 

любові особистість втрачає унікальність і стає «річчю», позбавленою 

абсолютної індивідуальності: і імені, і обличчя. Тому людина покли-

кана виражати себе в спілкуванні або у суспільстві. Людина стає пов-

ністю сама собою (повністю людяною) тільки тоді, коли вона живе в 

інших і для інших. Ми стаємо людяними, поділяючи наше життя один 

з одним. 

Як бачимо, бути особистістю для людини необхідно. Це питання її 

виживання як власне людини. Життя і діяльність часто ставлять люди-

ну (особистість) в ситуації, коли вона (за відсутності зразка) повинна 

сама вирішувати і вибирати спосіб дії. У таких випадках вона змушена 

реалізовувати свій «надпрограмний» потенціал, проявляти творчу 

індивідуальність. Творчий суб’єкт зосереджує в собі неповторні мож-

ливості осмислення дійсності. Водночас, нове, оригінальне у знанні та 

культурі спершу виникає як одиничне, особистісне, а у процесі функ-

ціонування набуває загального, соціального, тому що включається у 

сфери буття інших людей, зокрема і всього людства загалом.  

Будучи покладеною в своїй основі силою свого ж «Я», це «Я» для 

особистості з’являється не просто так. Воно не є подарованим їй при-

родою, не є генетично закладеним; людське «Я» потенційно розкрива-

ється тоді (і лише тоді здатне формувати дійсність за власними зако-

нами свободи і творчості), коли зустрічає в своїй сутності інше «Я». 



71 

 

Тобто, коли «Я» здатне звернутися до «Ти», побачити себе в «Ти», 

перенести себе крізь «Ти». 

Особистість виникає не в органічному тілі індивіда, а в тому прос-

торі, де існує як мінімум два індивіда. Особистість – це істота, яка 

здатна поглянути на себе очима іншої людини. Без «Ти» «Я» не зможе 

проявити свою людяність. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ СМИСЛ (ЗНАЧЕННЯ)  

ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СМИСЛ (СЕНС) ЯК АСПЕКТИ 

КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ 
 

Єдиний процес смислоутворення у культурі розглядається як такий, що 

складається із суб’єктивних та інтерсуб’єктивних чинників – концептуально-

го смислу (значення) та екзистенційного смислу (сенсу). Концептуальний 

смисл є об’єктивованим ідеальним утворенням, яке володіє характеристками 

відтворюваності, анонімності та інваріантності. Він є тією основою, на якій 

будуються комунікація та спілкування. Екзистенційний смисл (сенс) є особис-

тісним моментом смислоутворення і характеризується унікальністю та 

емоційно-почуттєвою забарвленістю.  

Ключові слова: культура, значення, сенс, концептуальне, комунікація. 

 

The whole process of sense-making in culture is understood as made of 

subjective and intersubjective factors: conceptual sense (meaning) and existential 

sense. Conceptual sense is an objectived ideal structure with reproducibility, 

anonymity and invariance characteristics. It is the basis of communication. 

Existential sense is a personal moment of sense-making and is unique and 

emotional. 

 Key words: culture, meaning, sense, сonceptual, communication 
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Смислоутворення у культурі є процесом, що відбувається за безпо-

середньої участі людини. Вона освоює та трансформує смисли, які 

належать до спільного людського досвіду і є відносно незалежними від 

індивідуальної свідомості. Словосполучення «відносно незалежні» 

означає, що ці смисли не творяться окремою особистістю, а існують у 

культурі ще «до неї». Проте вони не зводяться до «програм», що ви-

значають свідомість людини, а навпаки, в процесі життєдіяльності 

окрема людина реалізує їх кожен раз по-своєму. 

У сфері культури як сфері об’єктивацій свободи ідеально зафіксо-

вані смисли спільного людського досвіду. Вони є значеннями, які пос-

тійно відтворюються та актуалізуються людиною. Творчо переосмис-

люючись, вони здатні набувати особливого звучання, яке буде мати 

особистісний характер. У випадку їх засвоєння культурним співтова-

риством такі смисли стають об’єктивними, тобто набувають культур-

ного статусу. Характер їхньої об’єктивності полягає в тому, що вони 

не є даними раз і назавжди сутностями на зразок математичних істин, а 

мають інтерсуб’єктивне значення.  

На наш погляд, лише концептуальний підхід до феноменів культури 

дає змогу знайти вихід із «пасток» емпіризму та інтелектуалізму. При 

такому розумінні культурний смисл (значення) – це ментальне утворен-

ня, сформоване інтерсуб’єктивним співтовариством – традицією, куль-

турними нормами. Він виконує регулятивну функцію, залучаючи інди-

віда до спільного культурного досвіду. Феноменологія, на відміну від 

семіотичного підходу, не перебільшує надіндивідуальний характер ку-

льтури і підкреслює співучасть індивідуальної свідомості у творенні 

нових культурних смислів. Отже, як стверджує М. Мерло-Понті, конце-

птуальний смисл створює можливості для того, щоб мислити згідно з 

Іншим, цим самим збагачуючи наші власні думки [9, 234]. Момент на-

родження смислу збігається із моментом народження культури. Власне, 

скажемо ми, це є визначальною рисою культуротворення. В. С. Біблер 

характеризує це як створення «світу заново» [1, 230]. 

Центральним моментом підходу до проблем культуротворення та 

смислоутворення є творчість людини. Як зазначає М. Мерло-Понті, 

концептуальний смисл формується шляхом вихоплення з екзистен-

ційного, або «жестуального» значення, іманентного мовленню. Фран-

цузький філософ розрізняє автентичне мовлення, у якому народжуєть-

ся смисл, та емпіричне, яке є мовленням на основі мовлення. Останнє 

використовує смисли, які були одного разу народжені і тепер функціо-

нують як уже готові. Слова можуть не осмислюватися, але, тим не 

менше, вони «несуть в собі перший шар значення, який їм властивий і 

який надає думці швидше певний стиль, певну екзистенційну міміку, 
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ніж концептуальне висловлювання» [9, 238 – 239]. Під концептуаль-

ним смислом феноменів культури прихований екзистенційний смисл, 

невіддільний від них. Він має в собі особистісне забарвлення своїх 

творців. Тут йдеться, передовсім, про твори мистецтва. «Естетичне 

вираження надає тому, що воно виражає, існування в собі, вносить 

його у природу як доступну всім сприйману річ або, навпаки, вириває 

самі знаки – особистість актора, кольори, полотно живописця – із їх-

нього емпіричного існування і захоплює у світ інший» [9, 239]. Ідея 

особистісної присутності внутрішнього світу автора у формах культу-

ри була продовжена у французькому постструктуралізмі.  

На нашу думку, концепція двох смислів М. Мерло-Понті походить 

від концепції ноематично-ноетичної структури свідомості Е. Гусерля. 

Засновник феноменології виділяв предметний зміст свідомості – «ное-

ми», до складу якої входить «ядро» предмета та смисли, що визнача-

ють цей предмет тим чи іншим способом. Це ядро є смислом у модусі 

його повноти [3, 285]. На наш погляд, у феноменології Е. Гусерля це і 

є значення як форма смислу, яка є конкрецією усіх можливих визна-

чень предмета. Отже, ядро ноеми становить її інваріантну основу, 

навколо якої формуються співзначення-коннотації. Поняття концепту-

ального смислу не передбачає його «відірваності» від актів мислення і 

не існує у якійсь автономній сфері культури. Це поняття передбачає 

його присутність в актах свідомості.  

У рамках феноменології А. Шюц здійснив аналіз смислової структу-

ри знаку. Залежно від того, як відбувається процес інтерпретації, знак 

може розглядатися як породження або свідчення. У першому випадку 

інтерпретатор має справу із об’єктивним смислом як породженням реа-

льних та ідеальних предметностей. У другому випадку йдеться про 

суб’єктивний смисл як свідчення процесу свідомості того, хто породив 

цю предметність [12, 849]. Об’єктивний смисл даний нам як породжен-

ня, тобто «є вже не процесом, а дечим, що перебуває в бутті, яке утвори-

лося із процесів породження, що збулися, як їх відкладення [12, 850]». 

Він не тлумачиться як свідчення особливого переживання особливого 

Ти або мого Я, а розглядається як завершена і наділена «універсальним 

значенням» предметність. Звідси випливає така характеристика 

об’єктивного смислу: його інваріантність, яка залежить від степені 

його анонімності. Інваріантний характер значення дає йому можливість 

бути відтворюваним будь-ким і в будь-який час. 

У другому томі «Логічних досліджень» Е. Гусерль стверджує: 

«Сутність значення ми вбачаємо не у переживанні, яке надає значення, 

а в його «змісті», що означає тотожну інтенційну єдність на противагу 

розсіяному багатоманіттю дійсних або можливих переживань того, хто 
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говорить і мислить» [4]. Тут він розглядав випадки коливань значень і 

пов’язував їх із коливаннями актів значень. Оскільки значення предме-

та є об’єктивним, то воно не може змінюватися у просторі та часі, а 

його коливання пов’язуються лише із актами надання значення. «Це 

означає, що коливаються суб’єктивні акти, які надають значення ви-

раженням, і вони змінюються при цьому не просто індивідуально, а 

водночас також відповідно до видових особливостей, у яких поміщено 

їхні значення. Проте змінюються не самі значення, таке твердження 

було б абсурдним, припускаючи, що ми продовжуємо розуміти під 

значенням ідеальні єдності, як у випадку однозначних і об’єктивно 

стійких, так і у випадку багатозначних і суб’єктивно забарвлених ви-

ражень» [4]. Але це не означає, говорить Е. Гусерль, що суб’єктивні 

вираження поринають у потік психічних переживань. Їхній зміст так 

само орієнтується на ідеальне значення, як і об’єктивне вираження. 

Отже, об’єктивний смисл є ідеальним смислом, що співвіднесений із 

певною предметністю, тоді як суб’єктивний – це смисл актів свідо-

мості, у яких дається ця предметність. Наявність у феномені культу-

ри суб’єктивних та оказіональних моментів зумовлює ту обставину, 

що феномен культури завжди є більшим, ніж той зміст, який в нього 

первинно вкладається. Феноменологічна можливість цього забезпечу-

ється особливостями інтенційного життя свідомості.  

На нашу думку, А. Шюц, характеризуючи суб’єктивний смисл, мав 

на увазі сам перебіг актів свідомості, які беруть участь у смислоутво-

ренні. Тут йдеться насамперед про унікальність переживання смислу 

особистості, який не може бути зведений до переживань його в інших. 

Проте у конкретній життєдіяльності людини ці смисли є гранями од-

ного феномену, хоча належать до різних рівнів свідомості. Отже, у 

структурі концептуального смислу ми можемо виділити значення (як 

інваріант) та смисли, які можуть змінюватися залежно від контексту, у 

якому це значення використовується. Тобто власне смисл є утворен-

ням, яке співвідноситься із призначенням предмета культури. Обидва 

мають об’єктивний характер. Логічний, або концептуальний смисл, 

становить, свого роду, кістяк структури [8, 59 – 84] свідомості, яка 

повинна бути заповнена психологічним змістом.  

Повертаючись до аналізу екзистенційного смислу (сенсу), зауважи-

мо, що його характеристики подібні до того, що часто у філософській 

літературі називають ціннісним відношенням. Йдеться не про 

об’єктивовані цінності, які із нормами складають нормативно-ціннісний 

фундамент культури, а про вихідне відношення людського буття до 

самого себе. Феноменологічний аналіз наголошує на такому розумінні 

цінностей, які мають своїм джерелом життєтворчість людини, але й 
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можуть поставати в об’єктивованому вигляді. У цьому плані доречно 

згадати аксіологічну концепцію М. Шелера, для якого життя саме собою 

є носієм цінностей, які мають ієрархічну будову, що осягається через 

духовні акти [11, 314]. «Їхнє існування є вкоріненим в екзистенційній 

активності суб’єкта культурної творчості, його діалозі з іншими людьми, 

орієнтованому не тільки на сферу сущого, але й на значиме, норматив-

но-належне» [2, 342]. Отже, йдеться про безпосередні форми вияву ста-

влення суб’єкта до світу, про форми обґрунтування його активності. 

Цінності є формами утримання та закріплення споріднених смислів. 

Вони виступають об’єднувальним чинником діяльності різних людей, 

їхнього співжиття. О. М. Леонтьєв говорить про смисл як про «той бік 

свідомості індивіда, який визначається його власними життєвими від-

ношеннями» [6, 285]. Саме життєва вкоріненість смислу надає йому 

змістовності. У цьому випадку він вже не є лише формальною спрямо-

ваністю на предмети, але й містить в собі деяку ноетичну повноту. Вла-

сне це, згідно із О. М. Леонтьєвим, відрізняє процеси в людській свідо-

мості від тих, іноді дуже складних, процесів обчислення, які створюють-

ся лічильними машинами. Тому особистісний смисл створює пристрас-

ність людської свідомості. Він не завжди усвідомлюється і може бути 

вираженим раціонально. «Справжній смисл адресований не тільки розу-

му, але і неконтрольованим глибинам душі і безпосередньо (поза нашим 

усвідомленням) торкається наших почуттів і волі» [5, 13]. Але й ті інші 

смисли можуть стати загальнозначимими, об’єднуючи багатьох людей і 

виступаючи основою їхніх думок і почуттів. У цьому випадку такі смис-

ли є чинниками культуротворення. 

Згідно із О. М. Леонтьєвим, особистісний смисл є пов’язаним із 

мотиваційною сферою особистості, котра спрямовує її діяльність на 

певний предмет [7, 201]. Такі мотиви виконують роль смислоутворен-

ня і їх потрібно відрізняти від мотивів-стимулів, які часто мають яск-

раво виражене емоційне забарвлення і, відповідно, психічну природу. 

Тоді як почуття, тобто певні стійкі емоційні стани, на відміну від афек-

тів, мають цілком іншу – ідеаторну природу: «вони здатні передбачати 

ситуації і події, котрі реально ще не настали, і виникають у зв’язку із 

уявленнями про ситуації, які переживалися або уявляються. Їх важлива 

особливість полягає в їхній здатності до узагальнення і комунікації; 

тому емоційний досвід людини є набагато ширшим, ніж досвід його 

індивідуальних переживань: він формується також у результаті емо-

ційних співпереживань, які виникають у спілкуванні з іншими людь-

ми, і які, зокрема, передаються засобами мистецтва» [7, 38]. Основною 

характеристикою смислоутворювальних мотивів є те, що вони спону-

кають діяльність людини взагалі, а не тільки її окремі дії. Отже, входя-
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чи у сферу «значимості», ми наштовхуємося на такі феномени, які не 

завжди нами виразно усвідомлюються, а перебувають десь на горизон-

ті свідомості, становлять фон нашого мислення та цілевідповідної 

діяльності. Окреслене поняття «особистісного смислу» принципово 

відрізняється від сфери культурного смислу, що також є набутком 

особистості. Такі смисли формуються у результаті освоєння дійсності 

та комунікації з оточенням [10, 214].  

Отже, не можна вважати, що людина є порожньою формою, котра за-

повнюється культурним змістом. Змісти проходять через такі акти люди-

ни, як пізнання, любов, релігійне почуття, моральнісність, котрі не можуть 

бути зведені до культури. Це і є сфера необмеженої свободи людини, її 

екзистенція, котра ніколи не може бути зведена до зовнішнього відносно 

неї. У цьому плані екзистенція зумовлює унікальність кожної окремої 

людини, тоді як ідеальний смисл притаманний культурному об’єкту як 

такому. Його ідеальність, конституйована на трансцендентальному рівні 

свідомості, забезпечує можливість відтворення та підтримання культурно-

го буття. Адже культура як така й існує завдяки утриманню смислів, збе-

реженню їх від хаосу психічного життя свідомості.  

Процес культуротворення характеризується єдністю процесів різ-

носпрямованих напрямів. Перший є актуалізацією культурних смислів, 

які є концептуальними утвореннями, тобто несуть деяке знання про 

предмет. Другий є реалізацією суто людських здатностей та можливо-

стей, виявом їхнього ставлення до дійсності. Це об’єктивація їхньої 

життєдіяльності, у процесі якої смисли творяться по-новому. Оскільки 

процес смислоутворення у культурі безпосередньо пов’язаний із жит-

тєтворенням людини, то психологічний та культурний смисли, тобто 

значення та сенс, утворюють єдність предмета культури. 
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ПЕДАГОГІКА 
 

УДК 371.4(477) 

Микола ГАЛІВ 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АВТЕНТИЧНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧОСТІ  

ОМЕЛЯНА ВИШНЕВСЬКОГО 
 

У статті проаналізовано погляди відомого українського педагога Омеляна 

Вишневського на ідею національної автентичності української педагогіки, 

простежено основні напрями її реалізації в працях ученого.  

Ключові слова: Омелян Вишневський, національна автентичність, україн-

ська педагогіка.  

 

In the article the looks of the known Ukrainian scientist-teacher Omelyan 

Vyshnewskyi are analysed to the idea of national authenticity of Ukrainian 

pedagogics, basic directions of her realization are traced in works of scientist.  

Key words: Omelyan Vyshnewskyi, national authenticity, Ukrainian pedagogics. 

 

Сучасний стан педагогічної науки в Україні характеризується пошу-

ком нових ідей та визначенням пріоритетних перспектив розвитку, що, 

загалом, закономірно для будь-якої науки. Одним з ключових факторів, 

який виступає запорукою успіху у цих пошуках, є вибудуваний інтелекту-

альною працею попередніх поколінь науковців теоретико-методологічний 

фундамент. З огляду на складне історичне минуле України, пов’язане з її 

підневільним статусом у складі низки іноземних держав, «теоретичну 

опору» сучасної української педагогіки становлять, безумовно, багаті та 

розмаїті, але подекуди світоглядно антагоністичні ідеї, постулати, конце-

пції. Відтак актуального значення для учених-педагогів набуває виокрем-

лення такого інтелектуального продукту, який дасть змогу формувати 

цілісні й плідні концепти розвитку освіти, навчання, виховання, розвитку 

людини. У цьому контексті цікавим є погляд відомого українського педа-

гога професора Омеляна Вишневського, який запропонував власне бачен-

ня «основ» і «перспектив». Зауважимо, що наразі аналітичних досліджень 

науковго доробку О. Вишневського майже немає. Виняток складають 

публікація автора [9] та декілька рецензій на праці професора.  

Мета статті – проаналізувати погляди О. Вишневського на ідею на-

ціональної автентичності української педагогіки й простежити основні 

напрями її реалізації у працях вченого.  

На думку проф. О. Вишневського, протягом минулих 20-ти років укра-

їнська педагогічна наука пройшла значний шлях переосмислення минуло-
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го, перебудови орієнтирів, визначення і формулювання нових теорій, 

творення різноманітних, переважно виховних концепцій. Загалом для неї 

характерна позиція роздоріжжя, яка зумовлюється, з одного боку – радян-

ською науковою спадщиною, її ідеями, традиціями, міфами, з іншого – 

вагомим і надзвичайно багатим набутком національної культури та науки, 

замовчуваної або викривленої у радянську добу. Тож з часу падіння СРСР 

і досі об’єктивно існують два стартових майданчики для української педа-

гогіки. Відштовхуючись від першого – радянського, – досить зняти гострі 

ідеологеми і все «червоне» змінити на сині та жовті кольори, а решту 

сприймати як корисні здобутки минулого. Коли ж опиратися на другий – 

національний, – то слід визнати, що більшовицька ідеологія і пласт ство-

реної чи, точніше, спотвореної нею культури не є автентичним для нашої 

української традиції, а тому повинні бути залишені на загумінках, не ви-

креслені з історії, але не прийняті до сучасності [5, 137 − 138].  

Перебуваючи на таких фундаментах, українська педагогічна наука 

попрямувала двома шляхами. О. Вишневський, аналізуючи стан су-

часної української педагогіки, власне й виділяє дві лінії її розвитку. З 

одного боку, посткомуністична (за визначенням професора) педагогі-

ка, яка приймає реалії часу, але водночас ностальгійно поглядає у ми-

нуле. Сюди органічно вписується спадщина В. Сухомлинського, дещо 

лібералізованого А. Макаренка. З іншого боку, йде процес реабілітації 

національно-демократичної (автентичної для нашої культури) педаго-

гіки, яка орієнтується на національну традицію, започатковану щонай-

менше у Київській Русі («Слово про закон і благодать» Іларіона та 

«Повчання дітям» Володимира Мономаха), а в наступні сторіччя – 

репрезентованої козацькою педагогікою, Г. Сковородою, П. Юркеви-

чем, К. Ушинським, С. Русовою, І. Франком, галицькою педагогікою 

міжвоєнного часу, нарешті значущою спадщиною Г. Ващенка [3, 19].  

Саме у цьому контексті написані й педагогічні праці О. Вишневсь-

кого. Як зазначав академік М. Стельмахович у передмові до посібника 

«Сучасне українське виховання» (1996), дрогобицький вчений нале-

жить до тих небагатьох науковців, які активно відроджують націона-

льну автентичну педагогіку в Україні [10, 4]. Зрештою й сам О. Виш-

невський підкреслює, що розробляючи концепцію сучасної української 

педагогіки, він намагався розв’язати дві головні проблеми: 1) відро-

дження її національної автентичності і 2) адаптації педагогічних засад 

у цьому річищі до вимог сучасного соціального замовлення [3, 33]. 

Повернення до автентичності, за словами професора, передбачає 

втілення принаймні трьох фундаментальних засад.  

По-перше, відновлення органічного зв’язку нашої сучасної педаго-

гіки з власною національною педагогічною традицією, яка започат-
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кована щонайменше тисячоліття тому. Звідси й увага вченого до педа-

гогіки, яка не зазнала руйнівного впливу більшовицької ідеології (хоча 

в радянський час трактувалася на догоду комуністичним ідеологічним 

постулатам), – творів Володимира Мономаха, українських філософів 

XVI – XVIII ст., козацької педагогіки, К. Ушинського, П. Юркевича, 

І. Франка, С. Русової, Г. Ващенка, галицьких педагогів міжвоєнного 

часу, учених із діаспори.  

Звісно, трактування О. Вишневським автентичності національної пе-

дагогіки не здійснюється винятково з історично-ідеологічних позицій 

(«добре те, що відкидали більшовики»). Критерієм оцінки педагогічної 

спадщини є відповідність: 1) соціальному замовленню і перспективам 

нашого розвитку; 2) природнім, традиційним ідеалам та цінностям: Бог, 

Нація, Свобода тощо. Власне у статті «До питання про критерії оцінки 

педагогічної спадщини» для ілюстрації своїх роздумів О. Вишневський 

наводить приклад К. Ушинського та А. Макаренка. Творчість першого 

вкорінена в національну та європейську дійсність, орієнтується на тра-

диції. Натомість А. Макаренко творив свою систему, з одного боку, 

ігноруючи педагогічну традицію, а з іншого – орієнтуючись на потреби 

комуністичного суспільства. Науковим підґрунтям її була комуністична 

ідеологія, помножена на його – А. Макаренка – непересічний талант. 

Обидві ці педагогічні спадщини були адекватні часові, у який творили-

ся, відбиваючи суспільне замовлення. Росія епохи Ушинського прагнула 

до лібералізації самодержавного режиму, а відтак й усього суспільного 

життя (надію подали реформи 1860 – 1870-х рр.), а Росія епохи Макаре-

нка характеризувалася нівелюванням демократичних прав і свобод, 

руйнацією традиційних духовних цінностей, становленням системи 

тоталітаризму. Очевидно, наголошує професор, що обидві ці спадщини 

слугували різним цілям, й ставить риторичні запитання: хто з цих вели-

ких педагогів стояв ближче до європейських традиційних цінностей? 

Хто послідовно відстоював природовідповідну значущість національно-

го в людині і клав його в основу виховання? Чия спадщина забезпечує 

становлення особистості, здатної жити за умов демократії? Хто дбав про 

виховання в людини характеру як передумови її виживання в конкурен-

тному середовищі? Для неупередженого вченого всі ці запитання одноз-

начно вказують на близькість до наших потреб спадщини К. Ушинсько-

го [1, 101 − 102]. Тож сучасність безоглядно диктує необхідність повер-

нення до традиційних цінностей, пропагованих українською демократи-

чною педагогічною думкою.  

По-друге, повернення до традиційної християнської системи 

цінностей, або, за визначенням О. Вишневського, до традиційно-

християнської стратегії української педагогіки, яка передбачає віру 
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в Бога, в Абсолют Любові і Добра. Власне «ідея Бога» стала однією з 

фундаментальних засад усієї педагогічної творчості О. Вишневсього. 

Як зазначає сам учений, повернення до Бога є не лише вимогою почут-

тєвих порухів душі і сумління людини, але й диктується такими праг-

матичними міркуваннями: а) відчуття і прагнення Бога, а відтак мора-

лі, добра, любові, справедливості, правди, істини, краси є вродженими 

компонентами людської душі; б) історична християнська традиція, яка 

не просто стала елементом культури, а й на генетичному рівні склала 

одну з визначальних характеристик української ментальності (теоцен-

тричність української душі); в) сучасне соціальне замовлення, яке 

ставить вимогу подолання деструкції духовного поля суспільства. З 

огляду на це, учений пропонує традиційно-християнську стратегію 

української педагогіки, вибір якої вважає об’єктивною неминучістю, 

необхідністю й не бачить їй альтернативи. «Без авторитету Бога і віри 

в Нього неможливо сьогодні відновити духовне поле суспільства, а 

отже, і структуру виховання неможливо наповнити новим, гуманісти-

чним змістом» [6, 200], − резюмує він.  

По-третє, глибинна переоцінка змісту едукації, зокрема вихован-

ня, що зумовило потребу великої уваги до цього аспекту, а відтак і 

переорієнтацію на національні пріоритети. Відомо, що інновацій-

ною і водночас відповідною ідеям національно-демократичної педаго-

гіки та вимогам сучасності є розроблена О. Вишневським на засадах 

дитиноцентризму концепція модернізації змісту едукації (навчання, 

виховання, розвитку) дитини.  

Так, у сфері виховання дрогобицький педагог сформулював чітко 

ієрархізований Кодекс цінностей, а відтак і переосмислив зміст мора-

льного, національно-патріотичного, громадянського, родинного, осо-

бистісного виховання.  

У сфері навчання, спираючись на діяльнісний підхід побудови на-

вчального процесу, О.Вишневський підкреслив значення суб’єкт-

суб’єктних стосунків вчителя і учня, виступив за обмеження фронта-

льних форм навчання і впровадження проблемно-задачної структури 

уроку, зорієнтованої на перевагу самостійної діяльності дитини.  

У сфері розвитку, поняття якого учений підніс до рангу повнознач-

ного субпроцесу едукації, розроблено засади вдосконалення духовних, 

психічних, соціальних функцій та можливостей людини через «вихо-

вання» характеру. Характер людини як психодуховне явище є власне 

першорядним результатом розвитку, адже формується завдяки самос-

тійній, цілеспрямованій, наполегливій діяльності шляхом напруженої, 

інколи виснажливої боротьби з власними вадами й зовнішніми труд-

нощами [2; 4; 8]. У цій царині О. Вишневський проявив себе відроджу-
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вачем української педагогічної характерології, сформулювавши визна-

чення характеру, розробивши модель його структури, окреслив шляхи, 

форми й методи виховання-розвитку харáктерності.  

Ідея автентичності національної педагогіки пронизує усі праці 

професора О. Вишневського, написані ним за минулі 20 років. У кон-

центрованому форматі вона представлена в монографії «Український 

виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні 

виклики)» (2010) [7]. Автор аналізує історично-культурний розвиток 

національного характеру українців, підкреслюючи його позитивні й 

негативні риси, й водночас аргументовано, з огляду на сучасні цивілі-

заційні поцеси та вимоги конкурентного середовища, ставить перед 

педагогікою завдання утвердити в національному характері ті власти-

вості, які сприятимуть життєспроможності людини. Найважливішою 

хибою українського національного характеру він вважає інтровертив-

ну спрямованість, яку окреслює спеціально розробленим терміном 

«імпансивність» (націленість на власний внутрішній світ, а відтак па-

сивність щодо зовнішнього оточення). Звідси рекомендація ученого 

розвивати експансивність особистості, спрямованість на подолання 

зовнішніх перешкод, що, безумовно, вимагає й виснажливої внутріш-

ньої боротьби. Звісно, О.Вишневський не закликає до цілковитого 

зламу національного характеру (а це, зрештою, й неможливо стосовно 

ядра характеру). Руйнація імпансивності знівечить чуттєвість україн-

ської душі, її творче начало. Важливо переорієнтувати характер люди-

ни – від однобоко-внутрішньої до гармонійно збалансованої спрямова-

ності всередину і назовні.  

Підсумовуючи, зауважимо: попри значне поширення, автентична на-

ціонально-демократична педагогіка усе ж не займає того місця, котре б 

повинна займати в сучасній Україні. Мусимо констатувати, що постра-

дянська педагогіка на сьогодні переважає і за кількістю наукових сил, і 

за кількістю наукової продукції. Скажімо, за минулих 12 років в Україні 

захищено, за нашими підрахунками, 11 кандидатських і докторських 

дисертацій з педагогіки, присвячених А. Макаренку, його ідеям, діяль-

ності, а дисертаційних робіт на тему педагогічної творчості Г. Ващенка 

– удвічі менше. Здавалося б, нічого поганого в цьому немає – обидві 

постаті належать історії педагогіки та освіти, тож повинні вивчатися як 

невід’ємна складова нашого минулого. Проте історично-педагогічні 

дослідження мають на меті не лише відобразити ретроспективу педаго-

гіки, з’ясувати біографічні факти та креативні ідеї педагогів минулого, а 

й привнести (хоча б у формі пропозицій) до сучасної педагогічної науки 

те, що було б корисно з огляду на умови сьогодення для навчання, вихо-

вання, розвитку молодого покоління. Відтак знову і знову сучасна педа-
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гогіка підживлюється колишніми педагогічними постулатами прорадян-

ського кшталту, які подаються у пом’якшеній, завуальованій формі, 

здебільшого поза своїм теоретико-метологічним, а отже, й ціннісним 

контекстом. Це, до слова, згідно з основами синергетики й законом Еш-

бі, прирікає їх на безплідність і безглуздість.  

Однак навіть при цьому посткомуністична педагогіка виглядає до-

волі привабливою і навіть більш науково зрілою, об’єктивнішою, ши-

ршою і більш сприйнятливою до нових ідей. Це й не дивно, адже наці-

онально-демократична педагогіка різко відмежовується від спадщини 

більшості педагогів радянського часу, чим дає підстави обвинувачува-

ти себе в радикалізмі та ідеологічній (націоналістичній) заанґажовано-

сті, а отже, подекуди, і в ненауковості. Натомість пострадянська педа-

гогіка, по-перше, не відкидає імена галицьких, буковинських, діаспор-

них педагогів, вивчає їхню спадщину, а по-друге, активно живиться 

постмодерністськими віяннями західноєвропейської та американської 

науки, зокрема концептами світського гуманізму та притаманного 

йому антропоцентризму. Як підкреслює О. Вишневський, нашій су-

часній атеїзованій свідомості зручніше переорієнтуватися на віру в 

людину, ніж повернутися до спаплюженої колись віри предків [6, 42]. 

Такі підходи насичують сучасну педагогіку новими термінологічно 

прикрашеними теоріями, технологіями тощо. Проте вони не сприяють 

виробленню єдиних усталених фундаментальних засад, оскільки про-

понують хисткі, релятивні ціннісні орієнтири. На переконання О. Ви-

шневського, з яким ми погоджуємося, лише повернення до християн-

ських і національних основ нашої педагогіки, а також врахування ви-

мог демократичного, конкурентного середовища дасть можливість 

закласти міцний підмурівок під будівництво ефективної системи еду-

кації нових поколінь української молоді.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті розглядається роль іноземної мови у процесі міжкультурної 

взаємодії; аналізуються фактори, що впливають на вибір мови як засобу 

міжнародної комунікації; досліджується процес вивчення іноземних мов у 

контексті глобалізації через модернізацію освітньої системи.  

Ключові слова: іноземна мова, глобалізація, освіта, міжкультурна комуні-

кація.  

 

The article deals with the role of a foreign language in the process of cultural 

interaction. The factors which influence the choice of a foreign language as a means 

of international communication are analyzed. The process of learning a foreign 

language in the context of globalization through the modernization of education 

system is examined.  

Key words: foreign language, globalization, education, intercultural communication.  

 

Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувалися значними 

змінами у соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її 

освітній сфері. Активізувалися міжнародні зв’язки нашої держави, 

посилився її авторитет у світовому та європейському просторі. Це 

стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які від-
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буваються у вітчизняній освітній галузі. Особливе місце серед них 

належить змінам у сфері навчання іноземних мов.  

Соціальне і культурне значення іноземної мови важко переоцінити, 

особливо у цей історичний період соціально-економічної та політичної 

розбудови нашої держави, визначення та стабілізації її місця й ролі на 

міжнародній арені. Усе це й зумовило переосмислення ролі іноземної 

мови як важливого та необхідного засобу міжкультурного спілкування. 

Тому іноземна мова дедалі активніше набуває статусу соціально-

економічного й політичного механізму порозуміння між різними пред-

ставниками світової спільноти у різноманітних сферах їхньої життєді-

яльності.  

Сучасний світ став багатонаціональним і багатомовним: у ньому, з 

одного боку, активізувався процес глобалізації та економічної конку-

ренції, а з іншого – зросла роль національної ментальності. Зазначимо, 

що вагомою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні фа-

хівці, які вміють працювати з комп’ютером і знають принаймні одну 

іноземну мову. Наше суспільство отримало можливість відпочивати, 

навчатися і навіть працевлаштовуватися за кордоном. А це все змушує 

переглянути цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов 

у системі освіти України, враховуючи багатий національний і міжна-

родний досвід у цій сфері [8, 216].  

Навчання іноземних мов на сучасному етапі розглядається як ство-

рення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній 

культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших 

народів, зниження рівня етноцентризму, формування навичок іншомо-

вної міжкультурної комунікації та готовності до діалогу культур.  

Складні питання вивчення іноземних мов на сучасному етапі дослі-

джували О. Коваленко [4], С. Куриш [7], С. Микитюк [7], О. Першукова 

[9]. Ідеологічна спрямованість глобалізації при вивченні іноземної мови 

розглядається у працях О. Токменко [11]. Дослідниця акцентує увагу на 

своєрідності вивчення іноземних мов у контексті глобалізації через мо-

дернізацію освітньої системи. Питання запровадження на сучасному 

етапі у вивчення іноземних мов інформаційно-технологічних засобів, 

використання Інтернету та комп’ютера при цій діяльності досліджува-

лися у роботах Ю. Давиденко [2] та В. Коломієць [5].  

Мета статті полягає у доведенні необхідності вивчення іноземної 

мови в умовах глобалізації суспільства.  

На початку XXI ст. соціокультурний розвиток визначив закріплен-

ня складної та суперечливої тенденції, що дістала назву «глобаліза-

ція». До важливих векторів глобалізаційних процесів належить освіта, 

яка не тільки не залишається осторонь, а й активно залучається до них. 
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Прискорення процесів глобалізації в економіці й політиці висувають 

нові вимоги до структури та якості освіти.  

З набуттям Україною незалежності ми помічаємо тенденцію: на ос-

нові своєї культури йде прийняття західної. Можливо, глобальний 

аспект виховання в освіті є тією «золотою серединою», яка допоможе 

нам відійти від крайностей і дасть змогу сприймати локальні явища в 

глобальному контексті та проводити локальну діяльність відповідно до 

глобальних вимог. Толерантність до інших поглядів, звичаїв, уміння 

бачити особливості власної культури в контексті культур інших наро-

дів і світової культури загалом, сприймати світ як сукупність складних 

взаємозв’язків, коли порушення однієї з них може призвести до глоба-

льної катастрофи, – усе це далеко не повний перелік характеристик 

глобальної освіти, що свідчить про актуальність цієї педагогічної кон-

цепції для сучасної України, яка повинна самоутверджуватися у світо-

вому просторі. Глобалізація – не тільки зближення народів і націй, це 

загострення й небувала раніше конкуренція між державами, між наці-

ями. Тільки та держава, та нація, яка матиме максимально згуртоване, 

об’єднане населення, яке найбільше усвідомить свої національні інте-

реси у сфері політики, економіки та ін., найбільше зможе захистити 

свої інтереси у конкуренції з іншими державами й народами, створити 

кращі умови для громадян своєї країни [6].  

Вивчення іноземних мов у контексті глобального виховання має 

великий особистісно-розвивальний потенціал і створює сприятливі 

можливості для представлення в редукованому вигляді знань про ку-

льтуру рідної та чужої країни, загальноєвропейської та загальнолюдсь-

кої культури, тому що іноземна мова – важливий елемент культури 

народу-носія цієї мови. Вона відкриває учням безпосередній доступ до 

величезного духовного багатства іншого народу, підвищує рівень гу-

манітарної освіти. Ось чому іноземній мові відводиться значна роль у 

розв’язанні завдань, що стоять перед сучасною школою, зокрема, у 

формуванні особистості учнів, їх входженні у світову спільноту [1, 31].  

«Глобалізація», що стала ключовим словом кінця ХХ століття, зу-

мовлює зміни у всіх сферах людського життя – особистому, соціаль-

ному, культурному [8, 217]. Особиста відповідальність зростає і зникає 

водночас. І хоча різниця між багатими та бідними не зменшується, 

вплив перших на других стає менш помітним, «здається, що в світі все 

тісно взаємозв’язано» [2, 40]. З розвитком інформаційних технологій 

ми стаємо ближчими один до одного, збагачуються наші знання, але не 

вміння засвоювати їх. Зміни в сприйнятті часу та простору впливають 

на різні сфери нашого життя. Тут слід згадати основні принципи Ради 

Європи, в яких відображено лінгвістичний аспект згаданих процесів: 
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  європейське лінгвістичне розмаїття – це дорогоцінний скарб, 

який має бути збереженим і захищеним; 

  важливість змішаної мови, в основі якої англійська, у контексті 

глобалізації, за активної участі в її творенні засобів телекомунікації, 

туризму і торгівлі; 

  водночас має існувати розмаїття і у викладанні мов в країнах-

членах Європейського Союзу. Це, зі свого боку, сприятиме опануван-

ню не тільки англійської, а й інших європейських і світових мов усіма 

громадянами Європи, водночас з вивченням відповідних реґіональних 

мов [11, 113].  

При цьому особлива увага приділяється таким положенням: 

  широкий вибір мов для забезпечення потреб, що пов’язані з роз-

витком міжнародних обмінів; 

  викладання мов місцевих меншин у разі потреби; 

  розвиток компетентності щонайменше з двох мов для всіх шко-

лярів; 

  вивчення іноземних мов як безперервний процес, який триває 

все життя; 

  визнання часткових навичок і вмінь; 

  знання соціальних, економічних та культурних реалій мов, що 

вивчаються.  

У сучасному світі дуже важливо не лише володіти однією з найпо-

ширеніших мов, а й знати інші іноземні мови. Але ця потреба менше 

відчувається людьми, рідна мова яких належить до так званих провід-

них, тоді як у невеличких країнах, де національною мовою не розмов-

ляють за межами країни, завжди була потреба у володінні іноземними 

мовами, щоб мати доступ у великий світ.  

Вважається, що в країні великого значення надається вивченню 

другої мови, якщо: 

  країна багатомовна (є територіальні меншості); 

  сусідні країни розмовляють іншою мовою; 

  країна – невелика за розмірами, але й не ізольована територіаль-

но чи політично; 

  її власна мова не має широкого розповсюдження та не є засобом 

міжнародного спілкування; 

  велике значення для розвитку економіки має експортна (імпорт-

на) торгівля з країнами-носіями іншої мови; 

  її туристичний бізнес становить значну частину іноземної торгі-

влі та валового внутрішнього продукту [4, 93].  
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Упродовж усієї історії вивчення мов розглядалось як обов’язковий 

елемент виховання культурної особистості. У наш час у зв’язку з гло-

бальними змінами в політичному та економічному житті суспільства 

вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування в 

умовах діалогу культур стає важливим завданням, успішне розв’язання 

якого багато в чому залежить від професійної кваліфікації педагогіч-

них кадрів. А новими цілями вивчення іноземних мов стає розвиток в 

учнів здібностей до міжкультурної взаємодії і до використання інозем-

ної мови як інструмента цієї взаємодії, що безумовно матиме вплив на 

зміст освіти.  

Використовуючи свій лінгвокультурний досвід і власні національ-

но-культурні традиції та звички, суб’єкт міжкультурної комунікації 

одночасно спробує врахувати не тільки іноземний мовний код, але й 

іноземні звички та традиції, норми соціальної поведінки, при цьому він 

буде усвідомлювати факт чужорідності. Країнознавчий компонент при 

вивченні іноземної мови і культури підвищує не тільки якість освіти, 

але й позитивно впливає на мотивацію учнів та на формування націо-

нальної самосвідомості [1, 32].  

Глобальні процеси в суспільстві вимагають від вчителя іноземної 

мови таких навичок, як: визначати істотні ознаки й тенденції розвитку 

найважливіших явищ і процесів у галузях науки і культури; порівню-

вати і співвідносити досягнення європейської та світової науки й куль-

тури з національними; пояснювати особливості та своєрідність різних 

проявів культурних контекстів у різних народів і представників різних 

культур; порівнювати особливості передання певної інформації за 

допомогою мови, символів, і текстів у різних соціокультурних кон-

текстах; визначати основні елементи та характеризувати й порівнюва-

ти сучасні моделі інтеркультурної толерантної поведінки та спільної 

конструктивної діяльності у взаємовідносинах між державами, суспі-

льними структурами, соціальними групами та особами; визначати та 

характеризувати різні системи цінностей, притаманні сучасному суспі-

льству та їхній вплив на розвиток суспільства та життя людей [10, 53].  

Важливе завдання учителя – допомогти своїм учням долати труд-

нощі міжкультурної комунікації в епоху глобалізації. Цьому сприяє 

забезпечення вчителя іноземної мови відповідними навчальними ком-

плексами, інформаційно-довідковими друкованими та електронними 

виданнями, автентичними матеріалами на різних типах носіїв інфор-

мації, а також обов’язковий доступ до всесвітньої мережі Інтернет та 

можливість використання різних мультимедійних засобів.  

Для України, яка вже довгий час намагається інтегрувати у міжна-

родний простір, особливо важливого значення набуває питання ство-
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рення умов для оволодіння іноземною мовою. І якщо у попередні де-

сятиліття іноземна мова вивчалася лише як один з обов’язкових пред-

метів шкільної програми, то зі змінами в суспільстві метою вивчення 

іноземної мови стало оволодіння нею як засобом міжособистісного 

спілкування відповідно до соціального замовлення.  

Глобалізація як досить суперечливе явище, що має тенденцію до 

посилення, вимагає від освіти розв’язання таких складних питань: 

підготувати молодих спеціалістів до життя в умовах багатонаціональ-

ного й полікультурного простору, виробити уміння спілкуватися і 

співпрацювати з людьми різних національностей.  

Беручи до уваги сучасне становище міжнародних зв’язків України 

у різноманітних сферах життя та необхідність входу нашого суспільст-

ва у європейський і світовий простір, ми повинні розглядати іноземну 

мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Сучасна освіта 

повинна створювати умови для формування такого рівня знань, умінь і 

навичок, який дав би можливість майбутнім спеціалістам практично 

підтримувати спілкування з носіями мови на комунікативно достат-

ньому рівні.  
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Андрій ДУШНИЙ 

 

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЯК  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті розглядається психолого-педагогічна проблема активізації тво-

рчої діяльності студентів мистецьких факультетів. Як результат, пропону-

ється авторська методика творчого розвитку майбутніх учителів музики у 

класі інструментальної підготовки.  

Ключові слова: активізація, творчість, музично-інструментальна підго-

товка.  

 

The article deals with psychological and pedagogical problem revitalization 

activities for students of art faculties. As a result, the author proposes methods of 

creative development of future music teachers in the class of instrumental training.  

Key words: activation, creativity, musical and instrumental training.  

 

В умовах інтеграції України до світової спільноти зростає актуаль-

ність проблем, пов’язаних із підготовкою висококваліфікованих та 

конкурентноспроможних фахівців. У контексті сучасної парадигми 

освіти забезпечення творчих засад навчально-виховного процесу стає 

пріоритетним напрямом мистецької педагогіки. Кардинальні проблеми 

оновлення шляхів підготовки майбутніх педагогів-музикантів неод-

мінно пов’язуються із розв’язанням питань активізації їхньої творчої 

діяльності у процесі навчання.  

У теорії і методиці музичного виховання розглядається проблема 

творчого розвитку студентів дістала певний розгляд. Творча актив-

ність трактується переважно як засіб формування пізнавальної самос-

тійності в процесі вивчення історико-теоретичних дисциплін 

(О. Воронін, С. Олійник, Г. Побережна та ін.), як основа методичної 

підготовки майбутніх учителів музики (Л. Арчажнікова, 

А. Болгарський, В. Орлов, О. Ростовський, В. Яконюк та ін.), як умова 

формування художньо-виконавських здібностей (А. Ковальов, О. При-

ходько та ін.). У вітчизняній теорії та методиці музичного виховання 

намітилась також продуктивна тенденція до вивчення творчо-
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виховного потенціалу композиторської діяльності студентів (Е. Бри-

лін, Г. Голик), творчого розвитку музиканта-інстументаліста у процесі 

залучення його до елементарної композиції (А. Душний, О. Якубов).  

Ці наукові обґрунтування дають можливість осмислення активізації 

творчої діяльності студентів мистецьких факультетів педагогічних 

вищих навчальних закладів України й приводять до аналізу як психо-

лого-педагогічної проблеми у різних аспектах прояву. При всій широті 

розгляду спостерігається відсутність певної системності в дослідженні 

проблеми активізації творчої діяльності студентів. Різноманітність 

підходів, невизначеність провідних позицій породжують неоднозначну 

оцінку дієвості та необхідності застосування різних методик активіза-

ції творчої діяльності студентів у процесі музичного навчання.  

Предметом дослідження виступає творча діяльність студентів, яка 

проявляється у процесі диригентсько-хорової, музично-теоретичної та 

музично-інструментальної (як однієї із основних сторін розвитку май-

бутнього вчителя музики) підготовки.  

Мета дослідження полягає в науковому осмисленні активізації 

творчої діяльності студентів мистецьких факультетів, зокрема її пси-

холого-педагогічної проблеми.  

У науковій літературі є значна кількість робіт, присвячених розгля-

ду питань, що пов’язані з активізацією навчальної діяльності учнівсь-

кої молоді. Проблемі розвитку творчої активності особистості також 

присвячено чимало досліджень. Аналіз концептуальних підходів з 

питань активізації творчої діяльності становить підґрунтя для розробки 

в нашому дослідженні оптимальної методики роботи з активізації тво-

рчої діяльності у студентів музичних факультетів у системі вищої пе-

дагогічної освіти.  

У низці педагогічних досліджень (М. Статкін, Т. Шамова) активіза-

ція виступає як засіб певної організації навчального процесу. Під акти-

візацією навчального процесу розуміють таке удосконалення методів і 

організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів, що забез-

печує активну, самостійну, теоретичну й практичну діяльність школя-

рів у всіх ланках навчального процесу.  

У науковій літературі поняття активізації навчальної діяльності не-

рідко пов’язується із реалізацією принципу активності, який вимагає 

від педагога створення таких умов навчання, що максимально сприя-

ють вихованню в учнів ініціативності, розвитку в них спостережливос-

ті, мислення й мови, пам’яті й творчої уяви.  

Активізацію розглядають і як мету удосконалення діяльності, і як 

засіб її досягнення, і як результат. У контексті нашого дослідження 

продуктивною виявляється позиція В. Крутецького щодо розведення 
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понять «активна діяльність», «самостійна діяльність» і «творча діяль-

ність». У його дослідженнях ці різновиди діяльності справедливо ха-

рактеризуються як різнорівневі, де кожен з наступних виступає видо-

вим щодо попереднього, родового [8].  

Досліджуючи проблему активізації учіння школярів, В. Лозова [9] 

визначає сутність поняття активізації як системи засобів, реалізація 

яких забезпечує мобілізацію інтелектуальних, морально-вольових і 

фізичних сил учнів.  

Для створення методики активізації творчої діяльності студентів 

цікавою є інтерпретація кожного рівня пізнавальної активності, яку 

пропонує Т. Шамова. У її дослідженнях розрізняють три рівні: відт-

ворювальну активність (перший рівень), інтерпретуючу активність 

(другий рівень), творчу активність (третій рівень) [19]. За аналогією 

вказані рівні активності в системі музичної творчості можна визна-

чити таким чином. Перший рівень – сприймання музики, яке харак-

теризується найменшим ступенем творчої активності. Водночас му-

зичне сприймання виступає такою дією, яка передбачає не механічне 

віддзеркалення змісту художніх образів, а усвідомлення, певну тран-

сформацію відповідно до індивідуальності того, хто сприймає, за 

концепцією Є. Назайкінського, – співтворчість із автором. Отже, цей 

рівень, користуючись термінологією Т. Шамової, можна назвати 

рівнем відтворювальної активності. Другий рівень – інтерпретуючу 

активність – можна зіставити за аналогією із специфічними діями з 

інтерпретації музики, створення певної трактовки музичних образів. І 

нарешті, третій рівень – творча активність – знаходить аналог стосо-

вно музичної творчості у композиції.  

Враховуючи специфіку творчої діяльності порівняно із пізнаваль-

ною і, водночас, не відокремлюючи їх жорстко одна від одної, ми вва-

жаємо, що підхід, запропонований Т. Шамовою, може певним чином 

вплинути на обґрунтування нашої принципової позиції щодо визна-

чення сутності і етапів розвитку творчої активності студентів у процесі 

музичної діяльності. Дійсно, і слухання (сприйняття) музики, і її інте-

рпретація, і створення неможливі поза активним виявленням ставлення 

особистості до діяльності.  

Аналіз наведених позицій щодо визначення сутності активізації 

свідчить не так про їхнє протиставлення, як про повноту охоплення 

поняття. Враховуючи різні підходи до визначення активізації, ми вва-

жаємо, що в нашому дослідженні активізацію творчої діяльності доці-

льно розглядати як процес застосування методів ефективного заохо-

чення та інтенсивного залучення студентів до цілеспрямованих, ініціа-

тивно-перетворювальних, самостійних дій в галузі музичної творчості.  
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Роль педагогічного впливу в процесі творчої активізації учнів при-

вертала увагу вчених (Л. Мотот, Л. Шелестова, Д. Николенко, Л. Про-

колієнко), які стоять на засадах визнання превалюючої ролі 

об’єктивних факторів навчання. Поширеною є і інша думка, згідно з 

якою творчість є насамперед продуктом самовираження і самореаліза-

ції митця, а звідси – особливу роль відіграють суб’єктивні чинники, що 

стимулюють натхнення, уяву, живлять інтуїцію художника і не підда-

ються зовнішній корекції. Творчість – спонтанний процес, роль педа-

гога у творчому розвитку учня є мінімальною. Навчання творчості 

майже неможливе, а створення за допомогою педагогічних засобів, 

умов для виявлення творчої активності студентів – реальне завдання.  

Щоб отримати певний результат творчої діяльності, досягти успіхів 

у творчості, необхідна наявність потягу, потреби, бажання, прагнення 

до творчої діяльності. Досліджуючи роль стимулу в активізації твор-

чих дій, А. Лук [10] виявляє п’ять етапів перетворення мотивації у 

творчі дії. Це: потяг, відчуття потреби, бажання, усвідомлення мети, і, 

нарешті, дія. Пошук педагогічних засобів активізації творчої діяльнос-

ті студентів має спиратись на принципові підходи, закладені в наведе-

ній класифікації. Йдеться про врахування, а також про цілеспрямоване 

формування мотивації у студентів до творчої діяльності.  

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. Щоб стимулювати творчий процес, необхідно «занурити» 

вихованця у спогади певної образної спрямованості, надати йому мож-

ливість пригадати не тільки смисл раніше сприйнятого художнього 

явища, а й, насамперед, відновити в пам’яті цілісну його картину в 

конкретних деталях і відчуттях [3]. У музичній творчості суттєву роль 

відіграють слухові канали пам’яті, актуалізуючи ті чи інші звучання. 

Звукові потоки, зринаючи в слуховій пам’яті, сповнюють процес музи-

чної творчості новими почуттями, заряджають його активністю [7].  

Одним із засобів свідомої активізації творчості може стати переби-

рання варіантів розв’язання творчого завдання. Установка на можли-

вість внесення змін у творчі віднайдення, неостаточність творчого 

рішення, усвідомлення можливості доопрацювання і навіть його пере-

робки розкріпачують творчу енергію, дають змогу уникнути творчої 

скутості. Якщо є впевненість у можливості експериментувати, творче 

напруження діяльності надзвичайно зростає.  

Одним із засобів музичного «експериментування» є імпровізація. 

Відомо, що композитори часто вдаються спочатку до імпровізації, так 

би мовити попереднього виконання музики на інструменті і лише по-
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тім переносять результати варіантного перебирання музичного твору 

або його фрагментів на сторінки нотного запису. У такому сенсі ім-

провізацію можна розглядати як певну модель творчого процесу, що 

активізує його подальший перебіг. Розглядаючи психологічні засади 

імпровізації, Б. Рунін приходить до висновку про прискорення пізна-

вально-творчого процесу на основі імпровізації. Він підкреслює, що 

момент імпровізації «…збагачує творчість за методом «проб і поми-

лок», творчістю «навпомацки», творчістю «скороплинною», творчістю 

«напролом»« [18, 49].  

Проблема активізації творчого процесу стала предметом спеціаль-

ного аналізу і в галузі педагогіки. Системоутворювальні координати 

проблеми закладено в роботах В. Загв’язинського, І. Зазюна, М. Кічук, 

С. Сисоєвої, І. Якиманської. Методичні підходи до активізації творчої 

діяльності учнів в системі музичного навчання також плідно дослі-

джуються ученими Г. Ригіною, Т. Родіоновою, Г. Ципіним.  

Досліджуючи сутність і можливість опосередкованого керівництва 

творчою діяльністю студентів, Г. Падалка зазначає: «До опосередкова-

них належать педагогічні дії, які не прямо, а побічно, оминаючи вимо-

ги, розпорядження, накази та інші методи прямого втручання до сфери 

психічних процесів вихованців, ведуть до наміченої педагогом мети» 

[12, 63].  

Суттєвий внесок у розбудову педагогічних технологій творчого ро-

звитку учнів зроблено українською дослідницею С. Сисоєвою. Визна-

чаючи психолого-педагогічні умови, які сприяють творчій діяльності 

та розвитку творчих можливостей учнів у навчально-виховному про-

цесі, С. Сисоєва називає такі, як: «сприяння самовизначенню кожного 

учня в усіх сферах внутрішньо шкільного життя через індивідуальний 

вибір; демократичний стиль спілкування педагогів із учнями, свобода 

творчих дискусій, обміну думками, уміння вчителів помічати і цінува-

ти неповторну творчу індивідуальність кожного учня; своєчасна доб-

розичлива оцінка творчої навчальної діяльності учнів, позитивних 

зрушень у їх розвитку» [13, 115 – 116].  

Зіставлення теоретичних розвідок, обґрунтованих у дослідженнях 

С. Сисоєвої, з потребами нашої роботи приводить до висновку про 

значущість такого спрямування методики активізації творчої діяльнос-

ті студентів, яке б, по-перше, спонукало майбутніх учителів до творчо-

го самовизначення, по-друге, забезпечувало б опору на індивідуаль-

ність студента, по-третє, орієнтувало викладачів на створення добро-

зичливої атмосфери в класі музичного інструменту, досягнення пози-

тивного фону спілкування. Особливо важливим положенням у кон-

тексті нашого дослідницького пошуку є формулювання вимоги до 
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забезпечення творчої основи процесу навчання, згідно з якою зміст 

навчального матеріалу повинен виходити за межі навчальних програм 

[13]. У цьому положенні підтверджується певною мірою думка, вису-

нута на початку нашого дослідження у вигляді гіпотези про доціль-

ність залучення студентів до елементів композиторської творчості в 

процесі інструментального навчання, непередбачуваного програмними 

вимогами.  

Уперше питання щодо залучення студентів музично-педагогічних 

факультетів до елементарної композиторської творчості порушив 

Г. Голик. Зосереджуючи зусилля на дослідженні шляхів удосконалення 

хормейстерської підготовки студентів до педагогічної практики, автор 

мотивує необхідність розвитку у студентів композиторських умінь 

потребами майбутньої професійної діяльності [5].  

Особливе зацікавлення для нашого дослідження викликає робота 

Е. Бриліна, де піднімаються питання про необхідність формування у 

студентів «композиторських умінь» (здатність до аранжування оригі-

нального твору для конкретного виконавського колективу, уміння 

створювати акомпанемент до пісенної і танцювальної мелодії, імпрові-

зації на задану та власну тему) [2].  

Повноцінне освоєння музично-теоретичних дисциплін також не-

можливе без забезпечення творчої спрямованості навчальних завдань. 

У роботах, присвячених удосконаленню музично-теоретичної підгото-

вки майбутнього вчителя музики, особливо рельєфно підкреслюється 

необхідність творчого розвитку студентів. Досліджуючи цю проблему, 

Г. Побережна вводить поняття «професійно-творчих умінь», 

пов’язуючи їх із завданнями підготовки майбутніх учителів до здійс-

нення в майбутньому художньо-виховної роботи в школі. Серед необ-

хідних професійно-творчих умінь визначаються такі, як здатність до 

аранжування оригінального твору для конкретного виконавського 

колективу, уміння створювати акомпанемент до пісенної і танцюваль-

ної мелодії, виконувати інструментальну імпровізацію в одному із 

розповсюджених в шкільному житті жанрів (марш, пісня, танець), 

виконувати вокальну імпровізацію з певними жанровими, структурни-

ми характеристиками [14].  

Широку гаму творчих завдань представлено в дисертації С. Олій-

ник [11]: продовжити звукоряд, вставити пропущений уривок, побуду-

вати акорди певного призначення, створити чотириголосну хорову 

партитуру тощо.  

Удосконалення методики викладання сольфеджіо студентам музи-

чно-педагогічних факультетів розглядаються О. Вороніним [4]. На 

думку автора, самостійна робота студентів з перекладення інструмен-
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тальних фрагментів для співу створює умови для творчого пошуку 

ефективних засобів пропаганди інструментальної музики в навчальній 

роботі середньої школи.  

Питання удосконалення диригентсько-хорової та методичної підго-

товки студентів на музично-педагогічних факультетах шляхом підви-

щеної уваги до їхнього творчого розвитку знайшли прямий чи опосе-

редкований відбиток у низці досліджень А. Болгарського, Г. Коваль, 

П. Кочерги, О. Приходько, В. Шацької та ін. У педагогічному доробку 

авторів досліджень з удосконалення підготовки майбутніх учителів до 

проведення педагогічної практики та оволодіння хормейстерськими 

уміннями на засадах творчого підходу висвітлено різноманітні прийо-

ми роботи зі студентами, такі, як імпровізація вокально-хорового ма-

теріалу, створення музичних казок, творче застосування рухів у проце-

сі хорового виконання тощо. Загалом питання диригентсько-хорового 

розвитку пов’язуються із необхідністю розвитку творчих властивос-

тей, які безпосередньо стосуються результативності майбутньої про-

фесійної діяльності студентів. А. Болгарський [1], зокрема, підкрес-

лює, що в зростанні педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

музики найсуттєвішого значення набуває уміння створити відповідну 

творчу атмосферу в класі.  

Проблеми творчого розвитку студентів у процесі інструментальної 

підготовки розглядаються в основному з позицій удосконалення їхньої 

виконавської майстерності. Міркування авторів зводяться загалом до 

такої думки: оскільки музично-виконавська діяльність є творчим про-

цесом, завдання творчого розвитку студентів мають розвʼязуватися у 

процесі оволодіння мистецтвом інтерпретації музики. Ця цілком слу-

шна позиція виявляється дещо обмеженою у зіставленні з сучасними 

підходами до музично-інструментального навчання дітей та підлітків в 

музичних школах. На сьогодні проблема впровадження елементів 

композиторської діяльності в загальний процес навчання гри на ін-

струментах учнів ДМШ перебуває на стадії активної постановки, є і 

певні методичні знахідки в її розв’язанні. Так, Т. Родіонова зазначає, 

що заняття композицією в класі музичного інструменту дають змогу 

глибше й ширше вивчити музику, відчути специфіку музичної вираз-

ності, яскравіше зрозуміти зміст музичного твору. А це допоможе 

дитині виявити власну індивідуальність та особисте ставлення до му-

зики [17, 63]. Особливо цінною для нашого дослідження є думка Т. 

Родіонової щодо впливу композиторської діяльності на естетичні заса-

ди ставлення дитини до музики, формування у неї високохудожніх 

смаків, емоційно-художньої чутливості і, як наслідок, – оптимізації 

власне процесу розвитку інструментально-виконавських умінь.  
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Вправи для розвитку творчих навичок в учнів дитячих музичних 

шкіл, музичних студій та шкіл мистецтв представлено в методичному 

посібнику В. Подвали [15]. Автор виокремлює такі етапи робіт з учня-

ми 1 – 2 класів, як імпровізація за малюнком, доповнення фрагментів 

пісень, імпровізація і створення закінчення інструментальних мелодій, 

підбирання другого голосу, підбирання баса й гармонії, вправи на 

ритмічну оркестровку тощо.  

Розглядаючи проблему музичного виховання дітей в загальноосвіт-

ній школі, Г. Ригіна прийшла до висновку щодо творчої діяльності як 

органічної і невід’ємної його частини, «…творчий розвиток дитини 

має розглядатись як головний, стратегічний напрям музичного вихо-

вання дітей молодшого шкільного віку…» [16, 32]. Г. Ригіна пропонує 

класифікацію творчих музичних завдань імпровізаційного характеру, 

виконання яких у процесі навчання активно сприяє формуванню музи-

чної ініціативи учнів.  

Питання активізації музичної діяльності дітей через виконання тво-

рчих завдань на імпровізацію та створення музики розглянуто також у 

роботах Г. Падалки, О. Ростовського, В. Шацької та ін. Орієнтація 

музичного виховання в школі на творчий розвиток учнів (в процесі 

імпровізації, складання музичних поспівок, продовження мелодії, 

створення другого голосу і т. п.) робить актуальним завдання розробки 

шляхів залучення майбутніх учителів до елементарної композиторсь-

кої творчості.  

Ми у процесі дослідження провідних умов активізації творчої дія-

льності в процесі виконавської підготовки студентів [6, 48 – 49] при-

йшли до висновку про особливе значення таких, як: забезпечення єд-

ності між пізнавальними і творчими засадами навчання; педагогічна 

детермінація творчих дій студентів і стимулювання їх творчої сво-

боди; орієнтація на індивідуальні, притаманні творчій особистості 

студента способи дій і спрямування майбутніх музикантів-педагогів 

до засвоєння нормативних основ творчої діяльності.  

Водночас нами науково обѓрунтовано та експериментально доведе-

но три стадії активізації творчої діяльності студентів мистецьких фа-

культетів у процесі залучення їх до елементарної композиторської 

творчості в класі основного музичного інструменту [6, 70]: 

«Творче наслідування». Структуру музичної діяльності студентів 

на цій стадії визначають ті її різновиди, які містять творчі підходи, 

проте вони мають відносний, обмежений характер. Творчість студентів 

має місце, але вона відбувається як процес відтворення, наслідування, 

виконання дій за зразком. Методи й прийоми взаємодії викладача і 

студента в процесі роботи на цій стадії включають підбирання за слу-
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хом; адаптування і перекладення музичних творів; створення студен-

тами музичних зразків у стилі певного композитора.  

«Зумовлена творчість». Зміст роботи студентів на цій стадії пе-

редбачає створення власних музичних зразків у межах заданих ззовні 

параметрів, якими можуть виступити жанрові ознаки, музична програ-

ма, способи формотворення тощо. Для багатьох студентів спонукання 

до абсолютно вільного, нічим не спрямованого самовираження у твор-

чості, виявляється надто абстрагованим і через те ускладненим. І на-

впаки, конкретизація творчого завдання, його зумовленість, виступає 

певним імпульсом активізації творчих зусиль. Різновиди зумовленої 

творчості включають створення варіацій, педагогічно-інструктивних 

п’єс, програмної музики.  

«Вільна творчість». Це вищий ступінь залучення студентів до 

композиторської діяльності. Основними її різновидами на цій стадії 

стають музична імпровізація на вільні теми, а також створення музики 

за вільним вибором. На відміну від попередніх, на цій стадії відсутні 

будь-які обмеження творчого процесу. Механізм опосередкованої 

регуляції творчих дій студентів на цій стадії можна уявити як послідо-

вність етапів (проективно-фантазійний, інтуїтивно-образний, контро-

льно-корективний), що охоплюють творчий процес від художнього 

задуму до втілення у форму.  

Аналіз науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми 

дає можливість засвідчити певні досягнення в цій галузі, які стосу-

ються визначення поняття активізації діяльності, виявлення чинників 

стимулювання творчості, а також методичних питань творчого роз-

витку студентів музично-педагогічних факультетів у процесі дириге-

нтсько-хорової, музично-теоретичної та музично-інструментальної 

підготовки.  

Ця розвідка не вичерпує усіх аспектів складної проблеми активіза-

ції творчої діяльності особистості, подальша розробка передбачає дос-

лідження питань навчальної роботи з особливо обдарованими студен-

тами мистецьких факультетів України.  
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УДК 159.9 

Оксана ЖИГАЙЛО 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
 

Статтю присвячено вивченню психологічних особливостей формування 

професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Проана-

лізовано основні завдання формування педагогічної компетентності майбут-

нього фахівця початкової освіти, описано її ключові компоненти.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, 

навчальна діяльність, учитель початкових класів, учень початкових класів.  

 

The article is devoted the study of psychological features of forming of 

professional competence of future teachers of initial classes. The basic tasks of 

forming of pedagogical competence of future specialist of primary education are 

analysed, it is described key components.  

Keywords: kompetentnisniy approach, competence, jurisdiction, educational 

activity, teacher of initial classes, student of initial classes.  

 

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються 

загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні про-

цеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його жит-

тєдіяльності. Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, 

швидкий, незворотний характер. Вони зумовлені науково-технічним 

прогресом, швидкою інформатизацією та комп’ютеризацією, демокра-

тизацією суспільного життя у більшості країн світу.  

Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта 

має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство.  

Педагогічна компетентність учителя – це єдність його теоретичної 

та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Про-

блема педагогічної компетентності цікавила багатьох науковців.  

Поняття «компетентність» є системним утворенням, зокрема слід 

виокремити підхід, запропонований відомим британським психологом 

Дж. Равеном. На його переконання, компетентність – це специфічна 

здібність, необхідна для ефективного виконання в конкретній предме-

тній сфері, яка охоплює фахові знання, предметні навички, способи 

мислення, також розуміння відповідальності за свої дії [1, 6].  

Компетентнісний підхід у визначенні цілей і змісту загальної освіти 

не є новим, оскільки орієнтація на засвоєння умінь і способів діяльнос-

ті, узагальнення способів діяльності визнавалися В. Давидовим, І. Ле-
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рнером, В. Лозовою, В. Краєвським, В. Онищуком, В. Паламарчук,  

М. Скаткіним та іншими вченими.  

У психолого-педагогічній літературі широко використовуються 

«компетентність» і «компетенція». У ці поняття вкладається різний 

зміст, що, безумовно, утруднює теоретичну розробку питання і органі-

зацію практичної роботи щодо оцінки професійної компетентності.  

Мета статті – вивчити поняття педагогічної компетентності вчи-

теля початкових класів, визначити можливості формування психологі-

чних аспектів професійно-педагогічної культури студентів.  

У процесі аналізу наукових джерел ми натрапили на визначення, 

які характеризують компетентність як володіння знаннями, уміннями, 

навичками: компетентність – володіння знаннями, які дають змогу 

судити про щось, висловлювати важливу, авторитетну думку.  

Посилаючись на міжнародний досвід, можна стверджувати, що по-

няття «ключові компетентності» виступає у цьому контексті як «вузло-

ве», позаяк компетентність має інтегрований характер, а саме: об’єднує 

професійні знання, інтелектуальні навички, вміння і способи діяльності.  

Поняття «компетентність» (лат. competens – відповідний, здібний) 

означає обсяг повноважень будь-якої посадової особи чи органу; воло-

діння знаннями, досвідом у певній галузі. Під професійною компетен-

тністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, які дають 

йому можливість самостійно й ефективно реалізувати цілі педагогіч-

ного процесу.  

Професійна компетентність учителя – це сукупність його особисті-

сних властивостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, 

умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких у педаго-

гічній діяльності дає оптимальний результат.  

Психологічна складова компетентності включає диференційно-

психологічний компонент у галузі обізнаності з мотивів, здібностей, 

спрямованості школярів; рефлексію педагогічної діяльності або аутоп-

сихологічний компонент.  

Психолого-педагогічні та спеціальні знання є необхідною умовою 

професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів.  

Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують уміння і 

навички, передумовою яких є теоретико-практичні й методичні знання.  

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому 

умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналі-

тичних, прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь.  

Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що 

ґрунтуються на теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути ав-

томатизованою (навички).  
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Аналітичні уміння передбачають уміння аналізувати педагогічні 

явища; осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у 

взаємодії з іншими складовими.  

Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним про-

цесом; чітку уяву свідомості вчителя, педагогічне прогнозування ре-

зультатів педагогічного процесу; оволодіння прогностичними метода-

ми, висунення гіпотез тощо.  

Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та 

виховання і поетапну їхню реалізацію.  

Рефлексивні вміння передбачають здійснення педагогом контроль-

но-оцінної діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і аналіз 

власних дій.  

Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх 

уміннях, тобто в діях, за якими можна спостерігати. До них належать 

організаторські й комунікативні уміння.  

Організаторські уміння передбачають залучення студентів до різ-

них видів діяльності й організацію діяльності колективу, яка перетво-

рює його із об’єкта в суб’єкт виховання.  

Мобілізаційні уміння вчителя зумовлені привертанням уваги учнів і 

розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів 

діяльності.  

Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчаль-

ної інформації, з методами її отримання та обробки.  

Розвивальні уміння передбачають визначення «зони найближчого 

розвитку» окремих учнів, класу загалом.  

Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-

ціннісних установок вихованців і наукового світогляду; організацію 

спільної творчої діяльності, яка розвиває соціально-значущі властиво-

сті особистості.  

Комунікативні уміння вчителя – це взаємопов’язані групи перцеп-

тивних умінь, власне умінь спілкування (вербального) та умінь і нави-

чок педагогічної техніки.  

Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, 

батьків). Для цього необхідно вчити проникати в індивідуальну сут-

ність іншої людини, визначити її ціннісні орієнтації, які виражаються в 

її ідеалах, потребах, інтересах.  

Уміння педагогічного спілкування – це уміння розподіляти увагу і 

підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів 

найдоцільніші способи поведінки звертань; аналізувати вчинки вихо-

ванців, визначати мотиви, якими вони керуються, їхню поведінку в 

різних ситуаціях.  
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Професійна компетентність учителя обумовлює його педагогічну 

майстерність.  

Значущість педагогічної компетентності для педагогічної діяльнос-

ті зумовлюється її функціями. Зокрема, це: педагогічне самовизначен-

ня; педагогічне самомотивування; педагогічне самонавчання та самов-

досконалення; педагогічна самореалізація; педагогічна самопрофілак-

тика та самореабілітація.  

Врахування цих функцій у процесі формування педагогічної ком-

петентності забезпечить успішне розв’язання мети й завдань профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців.  

Під терміном компетенція ми розуміємо сукупність взаємозалеж-

них властивостей особистості (знання, уміння, навички, способи дія-

льності), необхідних для якісної продуктивної діяльності. Компетент-

ність визначаємо як володіння відповідними компетенціями.  

Відповідно основними завданнями формування педагогічної ком-

петентності майбутнього фахівця початкової освіти є такі: 

– забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та самоак-

туалізації; 

– створити умови для становлення професійної культури майбут-

нього спеціаліста; 

– активізувати формування ключових компетенцій майбутнього 

вчителя початкової школи; 

– формувати професійну мобільність студентів; 

– організовувати методичну, дидактичну підтримку студентів;  

– формувати соціальну активність на основі особистісних рис та 

соціальних умінь особистості.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що ав-

тори вивчають професійну компетентність. Так, Н. Кузьміна розглядає 

її як обізнаність і авторитетність педагога, властивість особистості, яка 

дає змогу продуктивно розв’язувати навчально-виховні завдання, роз-

раховані на формування особистості іншої людини.  

Отже, відправним моментом визначення поняття, на нашу думку, 

може стати інтегрований комплексний підхід, що має спиратися на 

теорії професійної компетентності, розроблені відомими науковцями 

В. Сластьоніним, Є. Шияновим та А. Марковою. Структура професій-

ної компетентності педагога розкривається В. Сластьоніним і 

Є. Шияновим через педагогічні вміння, зокрема поняття «компетент-

ність» визначає єдність теоретичної і практичної готовності вчителя до 

здійснення педагогічної діяльності [2, 40 – 41]. Процесуально-

особистісний підхід до компетентності, розроблений А. Марковою, 

спрямований не лише на результативність професійно-компетентної 
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праці вчителя, а й передбачає компетентність як співвідношення в 

реальній праці професійних знань і вмінь, професійної позиції та пси-

хологічних властивостей особистості [4, 113 – 126].  

Узагальнено компетентність розглядається А. Марковою як індиві-

дуальна характеристика ступеня відповідності праці до вимог професії. 

«Професійно компетентною є така праця вчителя, в якій на достатньо 

високому рівні здійснюються педагогічна діяльність, педагогічне спіл-

кування, реалізується особистість вчителя і досягаються результати 

навчання та виховання школярів» [4, 8].  

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні 

можливості вчителя (вихователя), завдяки яким він самостійно та дос-

татньо ефективно розв’язує педагогічні завдання, сформульовані ним 

або адміністрацією освітньої установи. Для цього необхідно знати 

педагогічну теорію, вміти та бути готовим застосовувати її на практи-

ці. Отже, під «...педагогічною компетентністю учителя можна розуміти 

єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педа-

гогічної діяльності» [9, 40].  

Професійна компетентність педагога є чинником підвищення якос-

ті освіти та охоплює професійно-змістовний, технологічний і профе-

сійно-особистісний компоненти. Професійно-змістовний компонент 

передбачає наявність у педагога: знань з предмету, який він викладає, 

суміжних дисциплін, і тих, що виражають квінтесенцію спеціальності; 

теоретичних знань з основ наук, які вивчають особистість людини, що 

забезпечує усвідомленість у визначенні педагогом змісту його профе-

сійної діяльності з виховання, навчання та освіти учнів. Технологічний 

компонент передбачає професійні знання, апробовані в дії, тобто умін-

ня. Забезпечують цей компонент інформаційно-інноваційні технології, 

які ґрунтуються на комплексному діагностико-дослідницькому осмис-

ленні педагогічної ситуації і перспективному її прогнозуванні. Профе-

сійно-особистісний компонент охоплює особистісні та творчі здібнос-

ті. Професійно-педагогічна культура – це складний динамічний процес 

поступового формування професійних знань, умінь і професійно зна-

чущих властивостей особистості. Складовою особистісних рис майбу-

тнього вчителя початкових класів є творчі здібності. Під час вивчення 

навчальних дисциплін у студентів формуються професійні знання. 

Навчання у вищій школі моделює майбутню професійну діяльність 

студентів. Процес формування професійно-педагогічної культури про-

довжується у вияві гностичних умінь, які, розвиваючись, дають змогу 

студентам встановлювати внутрішні зв’язки та відношення між факта-

ми, поняттями й іншими об’єктами дійсності. Під час виробничої 

практики студенти залучаються до педагогічної діяльності.  
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У науковій літературі розглядають різні варіанти класифікацій ви-

дів педагогічної компетентності, які виявляють її структурність, бага-

тогранність, відображають зв’язок з різними галузями науки.  

Сучасні дослідники визначають такі види компетентностей: 

Педагогічна компетентність інтегрує різні види компетенцій, які 

розкривають загальні здатності педагога в різних аспектах педагогіч-

ного процесу. Йдеться про пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, 

проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стиму-

лювальну, оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, 

громадянську, комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослі-

дницьку компетенцію тощо.  

Пізнавально-інтелектуальна компетенція – сукупність теоретич-

них знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних 

властивостей учителя, що дають змогу здійснювати пошукову, еврис-

тичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати діяль-

ність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення.  

Діагностична компетенція – це уміння вчителя вивчати здібності 

фізичного, психічного, розумового розвитку, рівні морального, естети-

чного виховання, умови сімейного життя і виховання дітей.  

Прогностична компетенція – вміння вчителя визначити напрям 

своєї діяльності, її конкретні цілі і завдання на кожному етапі виховної 

роботи, і передбачати кінцевий результат.  

Організаторська компетенція – це уміння вчителя залучати учнів до 

певної роботи і співробітництво з ними в досягненні поставленої мети.  

Інформаційна компетенція. Учитель виступає головним джерелом 

наукової, світоглядної і морально-естетичної інформації. Для нього 

важливою є широта кругозору, ерудиція, глибоке знання предмету 

викладання, методика викладання, володіння практичним аспектом 

знань, що позитивно позначається на формуванні у школярів умінь і 

навичок.  

Стимулювальна компетенція передбачає глибокі знання предмету, 

ерудицію, моральну культуру, гуманне ставлення до учнів, любов і 

повагу, теплоту і турботу, щиросердність у ставленні до учнів.  

Оцінно-контрольна компетенція – це вміння вчителя здійснювати 

зворотний зв’язок у своїй роботі. Під час оцінювання і контролю він 

може побачити не тільки досягнення у своїй роботі і роботі учнів, а й 

причини недоопрацювань, зривів, невдач. Отримана інформація дасть 

змогу провести корекцію у діяльності з навчання і виховання, а також 

використовувати нові ефективні засоби і методи.  

Аналітична компетенція – це вміння вчителя аналізувати завершену 

справу: яка її ефективність, чому вона нижча від поставленої мети і т. д.  
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Психологічна компетенція охоплює уміння вчителя адекватно оці-

нити власні здібності, можливості, рівень прагнень, психологічні особ-

ливості; вибрати найефективніший варіант поведінки в тій чи іншій 

ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати критичні педагогі-

чні ситуації тощо.  

Соціальна компетенція – це здатність педагога адекватно оцінюва-

ти навколишню дійсність на основі повноти знань про неї, які дають 

змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації, уміння 

знаходити інформацію в невизначеній ситуації й упевнено будувати 

свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очіку-

ванням, смислом життя і вимогами соціальної дійсності, уміння задо-

вольняти бажання, спираючись на норми.  

Громадянська компетенція – це розвиток у майбутніх спеціалістів 

здатностей бути громадянином, який володіє демократичною, громадян-

ською культурою, усвідомлює цінності свободи, прав людини, відпові-

дальності, готовий до компетентної участі у громадському житті.  

Комунікативна компетенція – це вміння педагога будувати ефек-

тивні комунікативні дії в певному колі ситуацій міжособистісної взає-

модії, це знання фахівцем закономірностей різних форм спілкування і 

правил поведінки в різних ситуаціях, уміння сформувати тактичний 

план і реалізувати його на основі соціальних навичок.  

Рефлективна компетенція – професійна властивість особистості, яка 

дає можливість найефективніше й адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, реалізацію рефлективної здатності, що забезпечує процес роз-

витку та саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної діяль-

ності, досягненню її максимальної ефективності й результативності.  

Компетенція творчості – це здатність педагога продуктивно орга-

нізувати розв’язання педагогічних проблем неординарними способа-

ми, діяти у тій чи іншій сфері відповідно до його інтелектуальної, ау-

топсихологічної, комунікативної, психологічної компетентностей.  

Методична компетенція – це оволодіння знаннями методологічних і 

теоретичних основ методики навчання різних предметів, концептуаль-

них основ структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних 

посібників тощо), уміння застосувати знання в педагогічній і громадсь-

кій діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції.  

Дослідницька компетенція передбачає оволодіння науковим мис-

ленням, умінням спостерігати й аналізувати, висувати гіпотези для 

розв’язання спірних питань, виконувати дослідницьку роботу, аналізу-

вати наукову літературу. 

За аналізом праць науковців можна визначити такі ключові компо-

ненти професійної компетентності.  
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1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інфор-

маційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації.  

2. Комунікативна компетентність – це вміння вступати в комуні-

кацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці 

вміння допомагають зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків).  

3. Продуктивна компетентність – це вміння працювати, отриму-

вати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них. Більшість 

науковців серед ключових компетенцій учителя на перше місце став-

лять саме продуктивну компетентність.  

4. Автономізація на компетентність – це здатність до саморозвит-

ку, творчості, самовизначення, самоосвіти; конкурентоспроможність. 

Адже вчитель передовсім вчиться сам, це вічний учень.  

5. Моральна компетентність – це готовність, спроможність і пот-

реба жити за традиційними моральними нормами.  

6. Психологічна компетентність – це здатність використовувати пси-

хологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.  

7. Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння 

певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціаль-

ність).  

8. Соціальна компетентність – це вміння жити та працювати з 

оточенням.  

9. Математична компетентність – це вміння працювати з чис-

лом, числовою інформацією.  

10. Особисті властивості вчителя (це також одна з найголовніших 

складових професійної компетентності) – доброзичливість, чуйність, 

урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність.  

Ефективність процесу формування педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у системі ступеневої підготов-

ки залежатиме від повноти реалізації усіх його складових. Конкретни-

ми шляхами можуть бути:  

– включення проблематики професійно-педагогічної компетентно-

сті до дослідницьких програм та навчальних планів підготовки спеціа-

лістів на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях; проведення науково-

теоретичних конференцій та семінарів, практично-методичних нарад з 

актуальних проблем формування педагогічної компетентності; 

– коригування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та 

програм з метою орієнтації на основні компоненти професійно-

педагогічної компетентності, розробка та запровадження нових курсів, 

що сприятимуть формуванню професійно-педагогічні компетентності 

майбутніх учителів початкової ланки освіти; 
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– науково-методичне забезпечення підготовки педагогів, соціаль-

них працівників, психологів вищих навчальних закладів з урахуванням 

основних видів компетенцій майбутніх спеціалістів;  

– розробка й запровадження нових методик навчання та виховання 

з метою формування конкурентноздатного працівника освітньої галузі;  

– вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація кращих при-

кладів формування педагогічної компетентності;  

– налагодження контактів з міжнародними організаціями, прове-

дення спільних міжнародних заходів та проектів з проблем формуван-

ня професійно-педагогічної компетентності.  

Проведене дослідження показало роль і значення упровадження ре-

зультатів у практику сучасної вищої школи, але не вичерпує змісту 

проблеми, що вивчається. Надалі ця робота вимагає розробки конкрет-

них ситуацій, які мають особистісний характер у розвитку професійної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів.  
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УДК 371 

Наталія КАЛИТА 

 

ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В ПЕДАГОГІЦІ  
 

У статті обґрунтовано виховний ідеал як проблему педагогіки; встанов-

лено ступінь розробленості досліджуваної проблеми у світовій та українській 

педагогіці; проаналізовано ключові терміни й поняття проблеми виховного 

ідеалу; визначено основні методологічні засади її розгляду.  

Ключові слова: виховний ідеал, суспільний ідеал, ідеал, виховання, гармо-

нійний і всебічний розвиток особистості.  

 

In this article grounded an educate ideal as problem of theoretical pedagogics; 

the degree of developed of the probed problem is set in world and Ukrainian 

pedagogics; certainly basic methodological principles of its consideration.  

Keywords: educate ideal, public ideal, ideal, education, harmonious and 

comprehensive development of personality.  

 

Розробки проблеми виховного ідеалу відбуваються у двох напря-

мах: як наукова історико-педагогічна проблема та як вимір української 

національної виховної традиції. У статті важливе місце посідає аналіз 

не тільки загальнолюдського виміру виховного ідеалу, а й конкретно-

історичного українського виховного ідеалу, що розвивається і реалізу-

ється. Адже сьогодні в Україні на національній основі розбудовується 

система громадянського виховання і потрібно обґрунтувати ідеал, який 

визначає орієнтири цього процесу.  

Дослідження виховного ідеалу як предмета історії педагогіки має як 

теоретичний, так і прикладний характер, оскільки базується на загально-

людських засадах, має історико-культурну та національну специфіку.  

Становлення Української держави актуалізує проблему національного 

виховного ідеалу. У цьому процесі історичний аспект формування змісту 

українського виховного ідеалу, структура та шляхи його досягнення від-

повідно до запитів спільноти розглядаються з позиції філософії освіти (В. 

Андрущенко, І. Бех, В. Скотний), на засадах етнопсихології та етнопеда-

гогіки (Г. Ващенко, М. Стельмахович, В. Янів), теоретичної та прикладної 

педагогіки (М. Фіцула, О. Вишневський, І. Підласий, Е. Панасенко).  

Метою статті є обґрунтування виховного ідеалу як проблеми педа-

гогіки. Її реалізація передбачає розв’язання таких завдань: установити 

ступінь розробленості досліджуваної проблеми у світовій та українсь-

кій педагогіці; обґрунтувати ключові терміни і поняття проблеми ви-

ховного ідеалу; визначити основні методологічні засади її розгляду.  

Виховний ідеал є складовою суспільного ідеалу. Це конкретна фо-

рма суспільного ідеалу, що є специфічним комплексом цілей розвитку, 
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уявлень про досконалу форму майбутнього. Саме тому проблема вихо-

вного ідеалу в її історичному розвитку розглядається на міжгалузево-

му рівні, а практичне втілення основних ідей виховного ідеалу немож-

ливе без реалізації суспільного ідеалу.  

Учення про досконалу людину і шляхи її виховання вміщують сис-

теми ідей філософів, теологів, психологів, педагогів, митців, політич-

них та культурних діячів від доби Античності і до сьогодні. Основу 

теорії виховного ідеалу для нашого дослідження становлять ідеї Сок-

рата, Платона, Августина Блаженного, Томи Аквінського, Володимира 

Мономаха, Леонардо да Вінчі та інших діячів європейського Відро-

дження, Я. А. Коменського, Жан-Жака Руссо, І. Г. Песталоцці, Й. Гер-

барта, А. Дістервега, Джона Локка, Е. Канта, Г. Сковороди, К. Ушин-

ського, П. Юркевича, Г. Кершенштайнера та інших теоретиків «нового 

виховання» кінця ХІХ – початку ХХ століття, О. Сухомлинського.  

Проблема створення і реалізації виховного ідеалу є однією із акту-

альних і недостатньо вивчених проблем історії педагогіки, української 

зокрема. Можна сказати, що проблема виховного ідеалу є вічною, 

оскільки, як і будь-який інший ідеал (суспільний, політичний, мораль-

ний, естетичний тощо) передбачає свободу безкінечного розвитку, а не 

гармонію закінченої досконалості. А суспільства, які як ідеал брали на 

себе зразок повної досконалості, зазнавали поразки у зіткненні з істо-

ричними реаліями [4, 9].  

Розглядаючи проблему виховного ідеалу в його історико-

педагогічному розвитку, необхідно, передовсім, з’ясувати зміст клю-

чових понять, а саме: «ідеал» та «виховання».  

«Ідеал (від грецького – ідеал, першооснова) – уявлення про найви-

щу досконалість, котра як взірець, норма і мета визначає спосіб і хара-

ктер діяльності людини або соціальної групи. Вихідною засадою фор-

мування ідеалу є усвідомлення суб’єктом діяльності своїх потреб та 

недовершеності наявної дійсності й відповідно необхідності її реаль-

ного перетворення» [11, 231].  

Ідеал – це осмислений зразок досконалості, норма, до якої прагнуть 

як до мети діяльності. Ідеал як взірець, зразок, довершеність у чому-

небудь є важливим компонентом ідеології, тобто системи ідей, що 

виражають панівні інтереси у суспільстві, світоглядні та ціннісні уяв-

лення, що закріплюються у відповідних нормах. Ідеал – це дійсність у 

її динаміці, в її русі від менш досконалих до більш довершених форм, 

тобто з погляду перспектив її розвитку. Ідеал не є застиглим станом 

людської думки про найдосконаліші гармонійні форми буття, крізь 

призму належного й бажаного, омріяного, очікуваного [6, 147 – 148].  
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Дослідження ідеалу у вихованні потребує з’ясування смислового 

поля поняття «виховання». У сучасній педагогіці виховання трактують 

як процес формування певної моделі поведінки людини у навколиш-

ньому середовищі, у якому передаються від вихователя до вихованця 

культурні надбання, досвід та цінності. Поняття «виховання» не ви-

ключає і навчання. Виховання появилося водночас із виникненням 

людського суспільства й існуватиме протягом всієї його історії. Як 

соціальне явище, воно властиве всім суспільно-економічним формаці-

ям, має спільні ознаки: передача нагромадженого досвіду, формування 

певної ідеології, турбота про здоров’я і розвиток, оснащення знаннями, 

вміннями, досвідом, системою цінностей тощо. Проте його цілі, зміст, 

форми й методи історично змінні. Як соціальний інститут, виховання 

зазнає глибоких якісних змін у міру розвитку суспільства та суспіль-

них відносин. Кожній суспільно-економічній формації відповідає осо-

бливий тип виховання [5, 88].  

Існують численні концепції про основи виховання, розмаїття яких 

може бути узагальнено до двох основних напрямів: сцієнтистсько-

технократичного та антисцієнтистського. Для представників сцієнтист-

сько-технократичного напряму характерним є прагнення до раціоналіза-

ції процесу виховання, розробки наукових технологій виховання, що 

ґрунтуються на конкретних наукових знаннях. У вихованні тут домінує 

практична, утилітарна мета адаптації індивіда до вимог соціального 

середовища (соціалізація), гармонізації відносин індивіда й суспільства.  

Прихильники антисцієнтизму вбачають головну мету в тому, щоб 

зменшити процес маніпулювання поведінкою вихованців, заперечити 

авторитаризм у вихованні. Процес виховання трактується не як реалі-

зація задумів вихователя, а як процес саморозвитку індивіда, його 

самовиховання і самореалізації. Прихильники антисцієнтизму вбача-

ють головну мету в тому, щоб зменшити процес маніпулювання пове-

дінкою вихованців, заперечити конформізацію, авторитаризм у вихо-

ванні. Прагнучи реалізувати гуманістичні ідеали, спираючись на ідеї, 

розроблені «філософією життя», екзистенціалістами, вони вважають, 

що формування унікальної й неповторної особистості як головної мети 

виховання є процесом власного саморозвитку індивіда, самовихован-

ня, самореалізації. Заперечується трактування процесу виховання як 

реалізації задумів вихователя. Якщо у сцієнтистсько-технократичному 

напрямі соціалізація особистості трактується як її інтеграція до соціа-

льної системи, то в антисцієнтизмі акцент роблять на розумінні соціа-

лізації як самоствердженні особистості.  

Також існують концепції «третього» проміжного характеру, які на-

магаються подолати альтернативність двох основних напрямів і поєд-
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нують у різному співвідношенні їхні окремі надбання, принципи, по-

ложення. В Україні тривалий період панувала так звана «теорія кому-

ністичного виховання», основні положення якої були в руслі сцієнти-

стського напряму, але включали також окремі елементи концепцій 

антисцієнтистських. В умовах плюралізації політичного й духовного 

життя суспільства в сучасній Україні розробляються різноманітні кон-

цепції виховання без штучного протиставлення. У багатьох із них важ-

ливе значення надається розробці системи національного виховання, 

соціалізації через національну культуру [12, 134 – 136].  

Оскільки у ході історичного розвитку педагогіки як науки витвори-

лося декілька концепцій виховання (як бачимо, з різним потрактуван-

ням його мети і співвідношення особистісно-індивідуального і всеза-

гального), то й проблема виховного ідеалу розвʼязується неоднознач-

но, у пошуках відповіді на питання: «виховання людини відбувається 

для її самореалізації і самоутвердження у світі на основі вільно зроб-

леного вибору? чи виховання людини відбувається для когось чи чо-

гось поза нею самою?» 

Поняття виховного ідеалу не є чітко визначеним, хоча часто застосо-

вується у сучасному педагогічному слововжитку. Найчастіше воно асо-

ціюється з поняттям «педагогічний ідеал» та «мета виховання» («осві-

ти»). Обґрунтуємо визначення виховного ідеалу відповідно до сцієнти-

стсько-технократичного чи антисцієнтистського напряму виховання.  

У поглядах на виховання та виховний ідеал, які, на нашу думку, ві-

дображають сцієнтистсько-технократичний напрям, визначимо на-

ступне: прагматичний підхід до виховання та визначення його мети; 

вимога встановити міру досяжності у вихованні; окреслити практич-

ний (реальний, досяжний) ідеал відповідно до моделі майбутнього 

ідеального суспільства; розмежовувати загальнолюдські та національні 

вартості у змісті виховного ідеалу; брати з багатьох національних вла-

стивостей лише ті, що мають значення сьогодні і матимуть у майбут-

ньому; здійснення цілеспрямованого впливу на вихованця задля його 

відповідності ідеальному взірцеві особистості; визначення кінцевого 

результату розвитку особистості; стандартизація, знеособлення особи-

стості в процесі виховання; підпорядкування інтересів особистості 

інтересам нації і держави; встановлення суспільної функції виховного 

ідеалу як такої, що виправляє чи вдосконалює (людину й спільноту); 

визначення українського ідеалу довершеної людини в образі чоловіка 

(лицаря-козака, січового стрільця, воїна УПА), що не відповідає реалі-

ям історії національно-визвольних змагань України та вимогам генде-

рної педагогіки; ототожнення виховного ідеалу із системою цінностей, 
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вибір яких зумовлений ситуацією (культурно-історичною зокрема); 

удосконалення людини, виховання нового типу української людини.  

Ідеї антисцієнтистського розуміння виховання і виховного ідеалу 

є такі: ототожнення мети виховання і мети життя; визнання духу лю-

дини метою виховання, а державу, церкву, зовнішній спосіб співжиття 

– лише засобами, що покликані правдиво служити людині; вимога 

збереження індивідуальності вихованця, куди входить дух народності, 

до якої належить вихованець та дух релігії, яку він сповідує; особисті-

сно-зорієнтоване виховання, центром якого є особистість вихованця, 

його самобутність і самоцінність; недопустимість нав’язувати ідеали 

(тобто перетворювати ідеал на щось загальне), що розглядається як 

джерело духовного насильства; визнання за людиною здатності вільно 

формувати власні ідеали і жити згідно з ними; спрямованість педагогі-

чного ідеалу (мети освіти) від соціальноорієнтованого виховання, що 

нівелює особистість, до особистісного, параметри якого не задані кон-

кретно-історичними інтересами суспільства; забезпечення вихованцеві 

умов повної реалізації власного потенціалу при інтелектуально-

духовній взаємодії з вихователем (у формі діалогу); бережливе став-

лення до приватної, усамітненої сфери людської душі; ототожнення 

виховного ідеалу з ідеалом цивілізованого суспільства, взірцем і осно-

вою якого є педагогічна концепція афінської системи виховання, що 

базується на гармонії морально-етичного та естетичного вимірів люд-

ського буття, і яка в епоху Відродження була доповнена ідеєю всебіч-

ного розвитку.  

Нами встановлено, що виховний ідеал К. Ушинського відповідає 

антисцієнтистському розвитку виховання. Педагог усвідомлював пот-

реби тогочасної освіти як нової, її недоліки вбачав не лише у просторі 

Російської імперії (до складу якої входила на правах колонії батьків-

щина педагога – Україна), а й світовому, а тому був переконаний у 

необхідності її вдосконалення. Однією з вимог, які ставив К. Ушинсь-

кий до виховання, – це його здійснення на засадах народності. Вихов-

ний ідеал у К. Ушинського зумовлений об’єктивними чинниками: він 

бачив реальний стан сучасної йому системи виховання та об’єктивні 

тенденції, здобутки та недоліки її розвитку. При цьому наголошував на 

зорієнтованості процесу виховання на особистості вихованця. Саме у 

вихованцеві, а не поза ним, педагог бачив ідеал виховання, що потре-

бує умов і засобів для розвитку: «виховання не має на меті розвиток 

науки, і для нього наука не мета, а один із засобів, якими воно розви-

ває в людині свій власний ідеал» [10, 70].  

Виховний ідеал – це уявлення про досконалі умови навчання і ви-

ховання з метою всебічного й гармонійного розвитку (саморозвитку) 
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вільної у виборі особистості на засадах народності, природовідповід-

ності та культуровідповідності.  

Як засвідчує історія розвитку педагогіки, кожна епоха та спільнота 

має своє соціальне замовлення, провідну ідею, і тому вимагає від педа-

гогічної теорії обґрунтування відповідного цим запитам взірця педагогі-

чної діяльності. Однак цивілізаційним виміром виховного ідеалу є ви-

знання мети виховання як всебічного й гармонійного розвитку (самороз-

витку) особистості, яка завжди вільна у виборі і сама визначає ту систе-

му цінностей, що відповідають її народності, природі та культурі. Певна 

культурно-історична епоха персоніфікована різноманітними інституція-

ми освіти, які покликані забезпечити для гармонійного і всебічного роз-

витку особистості досконалі умови реалізації її потреб і запитів.  

Підсумовуючи сказане, робимо такі висновки: проблема виховного 

ідеалу є складовою суспільного ідеалу; поняття «виховний ідеал» най-

частіше асоціюється з поняттями «педагогічний ідеал» та «мета вихо-

вання»; теорія виховного ідеалу розвивалася на міжгалузевому рівні, а 

визначення виховного ідеалу, його змісту та структури відповідають 

сцієнтистсько-технократичному або ж антисцієнтистському напрямі у 

теорії виховання; основними рисами сцієнтистсько-технократичного 

напряму є: прагматичний підхід до виховання, його мети та, відповід-

но, виховного ідеалу; вимога здійснювати цілеспрямований вплив на 

вихованця задля його відповідності ідеальному взірцеві особистості; 

підпорядкування інтересів особистості інтересам нації і держави; ото-

тожнення виховного ідеалу із системою цінностей, вибір яких зумов-

лений ситуацією (культурно-історичною зокрема).  

Основними рисами антисцієнтистського напряму є: недопусти-

мість нав’язувати вихованцеві ідеали (тобто перетворювати ідеал на 

щось загальне), що розглядається як джерело духовного насильства і 

порушує приватність людської душі; забезпечення вихованцеві умов 

повної реалізації власного потенціалу і здатності вільно формувати 

власні ідеали і жити згідно з ними; спрямованість виховного ідеалу 

(мети виховання) від соціально орієнтованого виховання, що нівелює 

особистість, до особистісного, параметри якого не задані конкретно-

історичними інтересами суспільства; ототожнення виховного ідеалу з 

ідеалом цивілізованого суспільства, основою якого є гармонія мораль-

но-етичного та естетичного вимірів людського буття, і яка в епоху 

Відродження була доповнена ідеєю всебічного розвитку; виховний 

ідеал у різні періоди розвитку європейської педагогіки розвивався в 

межах сцієнтистсько-технократичного чи антисцієнтистського напря-

му; природовідповідності, він має чітко визначене особистісне спря-

мування, вимогу її всебічного і гармонійного розвитку. 
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УДК 37.013.43 

Леся КОЛТОК 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Стаття присвячена формуванню екологічної культури підростаючого по-

коління, одному з найважливіших завдань сьогодення, у зв’язку з тим, що 

погіршилась екологічна ситуація у світі, мало приділяється уваги охороні й 

збереженню довкілля. Виховувати у дітей відповідальне ставлення до природи 

– це складний і тривалий процес. Його результатом повинно бути не лише 

оволодіння відповідними знаннями й уміннями, а й розвиток уміння та бажан-

ня активно захищати, поліпшувати природне середовище.  

Ключові слова: екологічна культура, екологічна освіта, екологічне вихо-

вання, природознавство.  

 

Article is devoted to the formation of ecological culture of the younger 

generation, one of the most important tasks today, due to the fact that worsened the 
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ecological situation in the world, little attention is paid to the protection and 

preservation of the environment. Educate the children a responsible attitude to 

nature – a complicated and long process. It should result in not only the mastery of 

relevant knowledge and skills but also develop the ability and willingness to actively 

protect, improvetheenvironment.  

Keywords: ecological culture, environmental education, environmental 

education, natural science.  

 

Природа – джерело життєдіяльності людини. Однак упродовж три-

валого часу відбувається руйнація життєтворчих основ, що загрожує 

знищенням не лише людини, а і всього живого на Землі. Забруднення 

навколишнього середовища є одним із найсуттєвіших факторів, що 

негативно впливає на тривалість життя й здоров’я людей, збільшує 

небезпеку генетичних порушень. Екологічні умови, що склалися в 

Україні, не можуть не відобразитися на стані рослинного й тваринного 

світу. Забруднюються водні джерела, збіднюються степи, у багатьох 

місцях природне середовище стає непридатним для життя. Значна 

територія України постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. Ця 

трагедія призвела до тяжких екологічних наслідків, згубно позначила-

ся на здоров’ї людей.  

Постала нагальна потреба змінити світоглядні парадигми та світо-

сприйняття. Адже саме від’ємний приріст населення, «екологічні» захво-

рювання – найгостріші й найболючіші проблеми для України. Розв’язання 

можливе за умови формування принципово нового екологічного мислен-

ня та виховання екологічної культури особистості. Турботою про екологі-

чне благополуччя природного середовища для сучасних і майбутніх поко-

лінь, про досягнення високого рівня екологічної культури повинні бути 

максимально пронизані шкільні програми, навчальні посібники.  

Тривалий період основною причиною виникнення екологічних 

проблем вважалось застосування недосконалих промислових і сільсь-

когосподарських технологій. Глибший аналіз сучасного стану показав, 

що розв’язання цих проблем неможливе без розширення поняття еко-

логічної культури суспільства, найбільш продуктивне формування якої 

припадає на старший дошкільний і молодший шкільний вік. Важливою 

ланкою у системі екологічного виховання є початкова школа. Одним із 

найважливіших завдань сучасної початкової школи є підвищення еко-

логічної грамотності учнів, формування у них навичок економного, 

бережливого використання природних ресурсів, формування активно-

го гуманного ставлення до природи, тобто виховання у школярів еко-

логічної культури, як зазначає Т. Тарасова.  

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне 

з найважливіших завдань сьогодення. Виховання у дітей відповідаль-
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ного ставлення до природи – складний і тривалий процес. Його ре-

зультатом повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями 

та уміннями, а й розвиток уміння і бажання активно захищати, поліп-

шувати навколишнє природне середовище.  

Екологічна культура визначає способи й форми взаємовідносин 

людини із навколишнім середовищем.  

Із позиції культурології екологічна культура (з лат. cultura – вихо-

вання, розвиток, шанування) – це «осмислене ставлення до природи у 

людини, яке забезпечує збереження, збагачення навколишнього сере-

довища і створює сприятливі умови для життя та існування»; «міра і 

спосіб реалізації та розвитку сутнісних сил людини, екологічної свідо-

мості і мислення в процесі духовного й матеріального освоєння приро-

ди і підтримання її цілісності» [6].  

Контакт із природним довкіллям людина починає з раннього віку. 

Саме тоді закладаються початки екологічної культури особистості. 

Цей процес має ґрунтуватися на психологічній особливості молодших 

школярів. Серед останніх важливим є підвищена емоційна чутливість, 

несформованість пізнавальної та вольової сфер. У ставленні до приро-

ди дитина не диференціює своє «Я» від навколишнього світу (егоцент-

ризм), не розрізняє межу між «людським» і «нелюдським» (антропо-

морфізм), у неї переважає пізнавальний тип ставлення (який об’єкт на 

дотик, смак, а не милування ним) порівняно з емоційно-почуттєвим та 

практично дієвим. Психологічні особливості ставлення дітей молод-

шого шкільного віку до природи визначають педагогічну стратегію 

формування основ їхньої екологічної культури.  

Уявлення про природу як про духовну цінність дає змогу особистості 

відчути єдність людини і природи на психологічному, особистісному 

рівні. Водночас духовна взаємодія з природою має великий вплив на роз-

виток особистості, а також її мотиваційної сфери у ставленні до природ-

ного довкілля, що має стати основою в екологічному вихованні учнів.  

Актуальне завдання педагогів – виховувати екологічно свідому лю-

дину, яка б не вміло виправляла свої помилки, а й навчилася їх передба-

чати, знаходити альтернативу у стосунках між людством і природою. 

Екологічне виховання повинно займати провідне місце у навчальних 

закладах, адже набуті в цей час знання перетворюються у тривалі пере-

конання. Школярі, у яких сформується екологічна культура, будуть 

дбайливо ставитися до навколишньої природи, зазначає В. Дерев’янко 

[10]. Саме тому виникає необхідність розпочинати виховання екологіч-

но свідомого і культурного громадянина вже з дитячого віку.  

Як зазначає О. Біда, у методиці викладання природознавства понят-

тя «екологічна культура» вживається у різних аспектах, а саме: 
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1) по-перше, це поняття розглядається як органічна складова всієї 

культури суспільства і характеризує сферу взаємодії людства з приро-

дою. У такому розумінні поняття «екологічна культура» має історич-

ний характер і визначається дослідниками як сукупність досягнень 

суспільства і його матеріального та духовного розвитку, закріплених у 

звичаях, етичних нормах, в усталених стереотипах ставлення людей до 

природи, поведінці у природному середовищі; 

2) по-друге, у педагогічному аспекті поняття «екологічна культура» 

вживається для визначення рис особистості, що передбачає наявність у 

людини відповідних знань і переконань, підпорядкування практичної 

діяльності вимогам раціонального природокористування. У такому 

розумінні екологічна культура є показником свідомого, відповідально-

го ставлення особистості до природи [2].  

Екологічна культура суспільства і екологічна культура особистості 

пов’язані між собою. Екологічна культура населення – це екологічна 

освіченість, свідоме ставлення до природи і практична участь у раціона-

льному її використанні. Отже, екологічна культура – це особливе світо-

розуміння, що відображає такий стан соціально-природних залежностей, 

який характеризує гармонійну єдність людини, суспільства і природи.  

 У концепції неперервної екологічної освіти та виховання в Україні 

зазначається, що актуальність екологічного виховання і освіти учнів як 

необхідної умови для утвердження нового екологічного мислення суспі-

льства полягає в тому, що воно формує систему поглядів, переконань, 

які базуються на загальнолюдських нормах і законах розвитку природи, 

сприяє тісному взаємозв’язку майбутніх громадян із розв’язанням конк-

ретних екологічних проблем, передбачає цілеспрямоване систематичне 

засвоєння учнями знань про взаємодію людини та природи. А отже, 

екологічне виховання повинно становити цілісну систему, що охоплює 

все життя людини. Воно мусить мати на меті формування в людини 

світогляду, заснованого на уявленні про єдність із природою та спрямо-

ваність культури і всієї практичної діяльності не на експлуатацію при-

роди і навіть не на збереження її в первинному вигляді, а на її розвиток. 

Адже подальший розвиток людства може відбуватися тільки з подаль-

шим розвитком природи, її розмаїттям та багатством.  

Екологічне виховання – це створення умов для засвоєння людиною 

екологічної культури, виробленої суспільством, з її зміною в наступ-

ності поколінь, підкреслює А. Ільїна [11]. Екологічна культура набуває 

особистісного, індивідуального трактування – як прийнятий людиною 

спосіб гармонійної динамічної взаємодії з навколишнім світом (систе-

ма ціннісних орієнтацій), так і глобальне звучання – узагальнений 

культурно-екологічний досвід усього людства (екологічна етика). При 
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цьому перша індивідуальна інтерпретація дає можливість говорити 

про різний рівень сформованості екологічної культури особистості, що 

має значення як параметр оцінки її динаміки в плані екологічного ви-

ховання. Отже, у сучасній педагогічній науці під екологічним вихо-

ванням розуміють неперервний процес навчання, виховання, розвитку 

особистості, спрямований на формування системи наукових і практич-

них знань і умінь, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, що 

забезпечують відповідальне ставлення до навколишнього соціально-

природного середовища та здоров’я.  

Екологічне виховання утворює сферу екологічної освіти, яка з ураху-

ванням вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку потребує 

практичного застосування, тобто залучення дитини до екологічної діяль-

ності. Екологічна освіта – це складний процес навчання, виховання і роз-

витку особистості, спрямований на формування системи наукових та 

практичних знань і умінь, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, що 

забезпечують відповідальне ставлення до навколишнього і соціоприрод-

ного середовища та здоров’я [12]. При цьому метою є процес становлення 

екологічної культури як сукупності морального досвіду взаємодії людини 

з природою і розвиток відповідальності людини в розв’язанні екологічних 

проблем в умовах стійкого розвитку біосфери і суспільства. Синтетичний 

характер екологічної культури дає змогу також розглянути її компоненти 

з позиції складових екологічної освіти як такої.  

Метою сучасної екологічної освіти і виховання в початковій школі 

є становлення науково-пізнавального, емоційно-морального та практи-

чно-дієвого ставлення до навколишнього середовища та свого здоров’я 

на основі чуттєвого і раціонального пізнання природного й соціально-

го оточення людини. Вони, на думку більшості учених (Л. Бобильової, 

А. Захлєбного, Н. Виноградової, Т. Іванової та інших), покликані 

розв’язувати такі завдання, як: 

1) засвоєння провідних ідей, основних понять і наукових фактів про 

природу, на базі яких визначається оптимальний вплив на неї, відпові-

дно до її законів; 

2) розуміння багатосторонньої цінності природи як джерела матері-

альних, духовних сил суспільства і кожної людини; 

3) оволодіння знаннями, практичними уміннями і навичками раціо-

нального природокористування, розвиток здатності оцінювати стан 

довкілля, приймати правильне рішення щодо його поліпшення, перед-

бачати можливі наслідки своїх дій і не допускати негативних впливів 

на природу у всіх видах суспільно корисної діяльності; 

4) осмислене дотримання норм поведінки в природі, що виключає на-

несення їй шкоди, забруднення чи руйнування природного середовища; 
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5) розвиток потреби спілкування з природою, сприймання її пози-

тивного впливу; прагнення до пізнання реального світу в єдності з 

морально-етичними переживаннями; 

6) активізація діяльності з поліпшення природного середовища, не-

терпиме ставлення до людей, які причиняють їй зло, бажання зупинити 

його, участь у пропаганді ідей охорони природи [8].  

Усе це зумовлює важливість формування у молодших школярів по-

треби спілкування з природою, інтересу до пізнання її законів; устано-

вок і мотивів діяльності, спрямованих на осмислення універсальної 

цінності природи, раціонального характеру природокористування; 

переконань у необхідності збереження природи, піклування про збе-

реження здоров’я свого та інших людей як суспільної цінності, потре-

ба брати участь у роботі із вивчення та охорони природи, пропаганди 

екологічних ідей; системних наукових знань про єдність людини, сус-

пільства і природи, способи оптимізації норм природокористування як 

матеріальної основи; системи морально-естетичних ціннісних екологі-

чних орієнтацій; уміння використовувати моральні й правові принци-

пи, норми і правила екологічно грамотного ставлення до навколишньої 

природи в реальній поведінці; умінь використовувати знання про дію 

природних законів, способи охорони природи, бережливого ставлення 

до неї в трудовій, суспільно корисній та практичній діяльності.  

У процесі екологічного виховання і навчання відбувається розвиток 

інтелектуальної (здатності до цілісного аналізу екологічних ситуацій), 

емоційної (естетичного сприйняття і оцінки середовища) і вольової 

(переконань у можливості розв’язання екологічних проблем, прагнень 

до поширення екологічних знань і особистої участі в практичних спра-

вах із захисту навколишнього середовища) сфер людини.  

Екологічну культуру можна розглядати як показник рівня екологі-

чної свідомості людини, новий спосіб з’єднання його з природою, 

примирення з нею на основі глибшого її пізнання. Відбувається осмис-

лення людиною своєї належності до світу, себе як особистості, не-

від’ємної частини природи своїх вчинків, бажань, інтересів, напрямів 

самовдосконалення, що складає суть екологічної самосвідомості, аспе-

кту свідомості, що входить в екологічну культуру особистості.  

Формування екологічної культури особистості, формування нави-

чок, екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрун-

туються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності, 

є основною метою шкільної екологічної освіти.  

У концепції екологічної освіти України зазначено, що формування 

екологічної культури передбачає: 
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– виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й 

світу, усвідомлення їхньої важливості, актуальності й універсальності 

(зв’язку локальних із реѓіональними та глобальними); 

– відродження кращих традицій українського народу у взаємовід-

носинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

– формування усвідомлення безперспективності технократичної 

ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну, яка базується на 

розумінні єдності живого й неживого в складноорганізованій глобаль-

ній системі гармонійного співіснування й розвитку; 

– формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи й 

стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та 

самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцево-

му, реѓіональному і глобальному рівнях, уміння прогнозувати особис-

ту діяльність і діяльність інших людей та колективів; 

– розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем 

навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамот-

ної поведінки; виховання глибокої поваги до власного здоров’я та 

вироблення навичок його збереження.  

Отже, в основі екологічної культури лежить відповідальне ставлен-

ня особистості до навколишнього середовища, усвідомлення закономі-

рностей розвитку природи та суспільства, розуміння того, що люди-

на – частина природи.  

Головною рисою екологічної культури є вміння передбачати нас-

лідки впливу людини на природу та вміння підпорядковувати всі види 

своєї діяльності вимогам раціонального природокористування, турбота 

про збагачення природних ресурсів.  
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Розглянуто особливості реалізації освітніх технологій навчання на уроках 

з основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах. Обґрунтовано 

сутність алгоритмізації навчального процесу, розкрито дидактичні можли-

вості й особливості реалізації ефективних форм організації навчання безпеки 

життєдіяльності. Запропоновано навчальні алгоритми та структурно-

логічні схеми вивчення основних понять і термінів, які сприятимуть забезпе-

ченню стійких теоретичних знань учнів, умінню визначати небезпеку, аналізу-

вати конкретні небезпечні ситуації та обирати оптимальні варіанти моделі 

безпеки.  

Ключові слова: безпека життєдіяльності, алгоритмізація, небезпечні си-

туації. 

 

The features of educational technology in the classroom learning the basics of 

life safety in schools. Grounded nature of the learning process algorithm, disclosed 

didactic capabilities and features of effective forms of learning life safety. In 

particular, the proposed learning algorithms and structural-logic study of basic 

concepts and terms that will contribute to sustainable knowledge students ability to 
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identify risks, analyze specific dangerous situations and to choose the best options 

for security model. 

Keywords: life safety, algorithmization, dangerous situation. 

 

У концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», 

розробленій Міністерством освіти і науки України [1, 2], поставлено 

завдання інтенсифікації усіх форм освітянської роботи, зокрема при 

вивченні основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти. Однак тен-

денція встановлення ліміту навчального часу на вивчення основ безпе-

ки життєдіяльності у загальноосвітніх школах, небажання керівництва 

навчальних закладів збільшувати його через варіативну складову на-

вчальних планів негативно впливає на якість засвоєння учнями навча-

льного матеріалу.  

Відповідно до програми з основ безпеки життєдіяльності для зага-

льноосвітніх навчальних закладів України та інструктивно-

методичних листів Міністерства освіти і науки України щодо особли-

востей вивчення основ безпеки життєдіяльності, цей предмет входить 

до інваріантної складової навчальних планів.  

У 1 – 4-х класах зміст навчальної галузі «Здоров’я і фізична куль-

тура» складається з трьох компонентів: фізична культура, основи здо-

ров’я та основи безпеки життєдіяльності, які можуть реалізуватися 

через різні навчальні програми. Зокрема у навчальному закладі за умо-

ви відсутності вчителя з безпеки життєдіяльності доцільно працювати 

за інтегрованою програмою «Основи здоров’я і фізична культура», яка 

враховує всі питання з основ здоров’я й основ безпеки життєдіяльнос-

ті. Вивчення питань з основ безпеки й здоров’я має бути систематич-

ним і послідовним, тому рекомендується 10 – 15 хвилин на кожному 

уроці фізичної культури приділяти увагу зазначеним питанням.  

У 5 – 9-х класах викладання відбувається за програмою інтегрова-

ного курсу «Основи здоров’я» (інваріантна складова навчального пла-

ну). Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової 

та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми 

визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення 

учнями компетентностей, необхідних для збереження та зміцнення 

здоров’я, ведення здорового способу життя тощо [3].  

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих 

(психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як: уміння приймати 

рішення; розв’язувати проблеми творчого та критичного мислення; 

спілкування; виховувати почуття гідності; чинити опір тиску в міжо-

собистісних стосунках; долати емоції та стрес.  

Програма інтегрованого курсу «Основи здоров’я» має прикладний 

характер, тому його реалізація можлива на основі таких компонентів: 
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мотиваційного (поєднує в собі знання основ збереження життя і здо-

ров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значимих і 

особистісно-орієнтованих потреб); операційного (поєднує в собі засо-

би, методи і форми організації діяльності, способи планування і регу-

лювання її перетворювальними процесами); інформаційного (поєднує 

у собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складову здо-

ров’я, основні умови і способи його збереження, основні засади здоро-

вого способу життя та безпеки діяльності).  

Особистісна орієнтованість при вивченні курсу здійснюється через 

зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального 

процесу. Запорукою формування здорової особистості учня є взаємо-

розуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво усіх 

учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена 

на проведенні занять з використанням таких методів навчання, що 

ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозкова атака, 

розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, 

навчальні контракти, інтерв’ю, вивчення окремого випадку, екскурсії, 

робота в групі, розв’язання проблеми тощо.  

Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів на 

активну, щоденну й поступальну дію за правилами й вимогами збере-

ження життя та зміцнення здоров’я.  

У ході реалізації програми інтегрованого курсу «Основи здоров’я» 

зміст кожного компонента відпрацьовується у логіці поетапного фор-

мування особистості, відповідно з віковими особливостями всіх скла-

дових здоров’я школярів. Навчально-виховний процес спрямований на 

набуття учнями життєвих навичок, необхідних для збереження та змі-

цнення здоров’я. У зв’язку з цим, необхідне відпрацювання конкрет-

них дій учнів на практичних заняттях, передбачених навчальною про-

грамою.  

Успішна реалізація програми інтегрованого курсу «Основи здо-

ров’я» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх 

учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та 

громади), що передбачає й уможливлює: особистісно-орієнтоване 

навчання; збагачення змісту інтегрованого курсу емоційним, особисті-

сно значимим матеріалом; використання інтерактивних методів на-

вчання; стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, 

послідовна диференціація та індивідуалізація вивчення цього курсу; 

роботу учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типа-

ми ресурсних матеріалів; відпрацювання практичних дій при вивченні 

кожної теми; створення умов для активного діалогу між учасниками-

партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів 
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сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і спосо-

бів поведінки; залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяль-

ності, у тому числі й розвитку життєвих навичок; залучення до актив-

ної співпраці сім’ї та громади.  

Викладання основ безпеки життєдіяльності у старших класах ха-

рактеризується конкретизацією і розширенням здобутих раніше 

знань. Перед учителем постає питання, як визначити рівень сформо-

ваності знань з основ безпеки життєдіяльності, як користуватися 

здобутою інформацією. Тому на цьому етапі під час вивчення стар-

шокласниками відповідних розділів учителеві необхідно акцентувати  

свою увагу на розумінні учнями залежності безпеки людини від її 

особистих дій, фізичних, психологічних можливостей, досвіду та 

вмінь. Водночас у старшокласників необхідно сформувати знання 

про нормативно-правову базу та зміст діяльності різноманітних дер-

жавних установ і служб, метою створення яких є захист особистості в 

надзвичайних ситуаціях, забезпечення її прав, зокрема на працю, 

освіту, медичне обслуговування, а також захист природного середо-

вища, правопорядку тощо.  

Система знань учнів повинна підкріплюватися їхнім власним жит-

тєвим досвідом і сприяти кращому розумінню моделей безпеки. Про 

це йдеться й у положенні про порядок здійснення інноваційної освіт-

ньої діяльності, де ставиться завдання удосконалити або оновити осві-

тню практику, експериментально перевірити продуктивність і можли-

вість застосування нових ідей та підходів у системі освіти.  

Уміння вчителя правильно визначати мету, обирати засоби її дося-

гнення та формувати правила користування цими засобами, відомі 

педагоги вважали надзвичайно важливими компонентами педагогічної 

майстерності вчителя, і є технологічними елементами освіти.  

Еволюція терміна «педагогічна технологія» привела до нового й 

ширшого його розуміння. На сучасному етапі педагогічна технологія – 

це систематичний метод планування, застосування й оцінювання всьо-

го навчання та засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних 

ресурсів та взаємодії між ними для досягнення найефективнішої фор-

ми навчання. Теоретичним інструментом педагогічної технології є 

системний аналіз. У зв’язку з тим, що об’єктом освітянського напряму 

безпеки життєдіяльності є безпека життя й здоров’я особи як явище, а 

предметом – моделі безпеки, у вищому педагогічному навчальному 

закладі студенти повинні оволодіти ефективними способами, засобами 

й методами навчання учнів створювати відповідні моделі безпеки та 

правильно користуватися ними: визначати небезпеку, приймати пра-
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вильні рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або змен-

шити її негативні наслідки.  

Тому водночас з упровадженням новітніх технологій у системі 

освіти, включаючи інформаційні, необхідно зберегти наявні засоби 

навчання, відомі методи й прийоми, ефективність яких доведена на 

практиці. Зокрема у процесі вивчення навчальних дисциплін, котрі 

вимагають від учня засвоєння досить великого обсягу інформації, до-

ведена результативність методу алгоритмізації, який успішно зареко-

мендував себе при вивченні основ безпеки життєдіяльності учнями 

загальноосвітніх шкіл.  

Алгоритмізація навчання – це використання у навчальному процесі 

алгоритмів, тобто певної системи правил, яка веде до розв’язання за-

дачі. Алгоритмізація навчання полягає у тому, що учнів навчають не 

лише розумінню суттєвих ознак і властивостей певних об’єктів, а й 

алгоритмів, за якими ці ознаки й властивості поєднуються з діями, 

необхідними для розв’язування задач. Як свідчить досвід, застосуван-

ня алгоритмів є цінним при вивченні всіх розділів безпеки життєдіяль-

ності [4]. Наприклад, на уроках різного типу учні під керівництвом 

учителя створюють навчальні алгоритми, розробляють структурно-

логічні схеми для опанування й закріплення нового матеріалу, а вже 

готові схеми згодом використовуються з метою встановлення зв’язків 

теорії з практикою під час лабораторних (лабораторно-практичних) 

занять та під час тематичного й підсумкового контролю знань.  

Методика створення навчальних алгоритмів з безпеки життє-

діяльності 

Попередньо для складання алгоритмів використаємо поняття «не-

безпека», вибір якого ґрунтується на тому, що у суспільстві не склало-

ся достатньо чіткого розуміння його як явища. Для одних людей вини-

кнення небезпеки пов’язано із проблемами повсякденного життя у 

побуті чи на виробництві, а для інших – із можливістю виникнення 

глобальних катастроф або міжнародних конфліктів. Процес складання 

алгоритму відбувається послідовно з розкриттям суті понять (явищ), 

які вивчаються.  

Практичний досвід застосування алгоритмів показує, що при ви-

вченні питань безпеки життя і діяльності у загальноосвітній школі, 

особливо в 5 – 11 класах, доцільно використати загальний підхід до 

алгоритмізації навчального процесу за рекомендаціями Б. Житаря та В. 

Свистунова. А саме, розкриваючи поняття небезпеки як явища, про 

котре у суспільстві ще не склалося чіткого уявлення, доцільно вивчати 

поняття небезпеки у послідовності, яка зображена на схемі (рис. 1).  
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Небезпека 

↓ 

Поставлене завдання: з’ясувати сутність поняття у процесі його ви-

вчення 

↓ 

Установити небезпечні та шкідливі фактори 

↓ 

Спрогнозувати характер небезпечних факторів та особливості їх-

ньої дії на людину 

↓ 

Оцінити ризик небезпеки 

↓ 

Визначити засоби захисту від дії небезпечних факторів 

↓ 

Визначити вид долікарської допомоги потерпілому 

↓ 

Моніторинг і прийняття організаційно-технічних рішень 

Рис. 1. Блок-схема навчального алгоритму поняття «небезпека» 

 

За допомогою алгоритмів аналогічно розкриваємо сутність конкре-

тних небезпек, пов’язаних із вивченням змісту кожного розділу дисци-

пліни. Наприклад, у 9-ому класі під час опанування теми «Рятування, 

захист, допомога» вивчаються правила надання долікарської допомоги 

потерпілим при ураженні електричним струмом. Для реалізації прин-

ципів розвивального навчання, яке повинно відбуватися на достатньо 

високому рівні складності, необхідно спочатку з’ясувати сутність еле-

ктрики та особливості її дії на організм людини. При цьому потрібно 

використовувати наявний навчальний досвід, який сформований в 

учнів під час вивчення електричного струму, його дії та закону Ома у 

класі на уроках фізики.  

Структурно-логічні схеми вивчення основних понять і термінів 

Відповідно до узагальненої блок-схеми навчального алгоритму, 

спочатку з’ясовуємо, що поняття «електрика» належить до групи не-

безпек техногенного походження. Джерелом небезпеки є електричні 

прилади, обладнання, електричні установки тощо. Небезпечним фак-

тором є електричний струм, який спричиняє механічну (механічні 

ушкодження), термічну (опіки), електролітичну (електроліз) і біологі-

чну дії на організм людини. Це призводить до різноманітних порушень 

функціональних систем, викликаючи як місцеві пошкодження, так і 

загальне ураження організму. Розрізняють два основних види уражень 
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електричним струмом, які суттєво відрізняються один від одного: міс-

цеві електричні травми та електричні удари.  

Слід зазначити, що ризик ураження людини електричним струмом 

завжди високий. Це спричинено швидкоплинністю явищ і процесів, що 

зумовлюють ураження, а також тим, що небезпека часто виявляється 

лише тоді, коли людина вже постраждала від дії електричного струму. 

Крім цього, органи чуття людини не мають властивостей на відстані 

виявляти наявність електричної напруги. Це призводить до того, що: 

1. Реакція організму виявляється тільки під час безпосередньої дії 

електричного струму на людину або після факту ураження.  

2. Коли струм проходить через людину, то він діє не тільки у міс-

цях контактів струмопровідних частин приладів з тілом людини, але й 

викликає рефлекторні порушення діяльності різних органів людини, 

особливо дихальної й серцево-судинної систем.  

3. Існує небезпека ураження електричним струмом без контакту зі 

струмопровідними частинами приладів, наприклад, коли людина руха-

ється поблизу електроустановки, на якій пошкоджена ізоляція. Тоді 

можливе є ураження через електричну дугу або внаслідок виникнення 

«крокової напруги».  

4. Прогнозувати ураження електричним струмом можна тільки за 

статистичними даними, які об’єктивно відображають нещасні випадки 

на виробництві та в побуті.  

Не менш важливим є надання допомоги потерпілому від дії елект-

ричного струму. Спочатку необхідно оцінити стан потерпілого, термі-

ново, правильно, у певній послідовності надати йому першу долікар-

ську допомогу, яка полягає у тому, щоб: звільнити потерпілого від дії 

струму; забезпечити доступ свіжого повітря (розстібнути комірець, 

відкрити кватирку тощо); при виникненні у потерпілого ознак клініч-

ної смерті (відсутність пульсу та дихання) негайно провести реаніма-

цію (штучне дихання та непрямий масаж серця); при збереженні сві-

домості у потерпілого дати йому заспокійливі засоби та препарати для 

підтримки роботи серця, накласти на місця опіків стерильну пов’язку.  

Для захисту людини від ураження електричним струмом викорис-

товують технічні засоби електробезпеки: заземлення, занулення, при-

строї захисного відімкнення тощо.  

На останньому етапі ознайомлення учнів з основними поняттями 

безпеки життєдіяльності, які розглядаються при вивченні конкретної 

теми, слід звернути увагу на обов’язковість прийняття організаційно-

технічних рішень, необхідних для проведення моніторингу, управління 

ризиком, для запобігання повторному виникненню та прояву небезпе-
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чного фактора. Ступінь ризику визначається кількістю небезпечних 

подій за певний період [5].  

Один із варіантів структурування навчального матеріалу з питань 

електробезпеки при вивченні основ безпеки життєдіяльності показано 

на рис. 2.  

 

Побутові 

електричні 

прилади 

 

Засоби 

елект- 

ричного 

зв’язку й 

комунікації 

 

Промислові 

електричні 

прилади й уста-

ткування 

 
Лінії  

електропередач 

 

 

  
 

Електронебезпека  

 

   

Механічні 

ушкодження  
Термічна 

дія  
Електролітична 

дія  
Біологічна 

дія 

 

   

 

Місцеві травми  Електричний удар 

Рис. 2. Структурно-логічна схема вивчення поняття електронебе-

зпеки 

 

Практичний досвід засвідчує, що доцільність широкого застосу-

вання навчальних алгоритмів і структурно-логічних схем у навчально-

виховному процесі, зокрема з основ безпеки життєдіяльності, ґрунту-

ється на таких перевагах: 

1. Навчальні алгоритми і створені на їхній основі структурно-логічні 

схеми можна ефективно використовувати в процесі вивчення учнями 

різноманітних дисциплін у навчальних закладах різного типу й профілю.  

2. Структурування навчального матеріалу з відповідної дисциплі-

ни дає змогу учням добре засвоїти всі основні терміни й поняття та 

взаємозв’язки між ними, котрі розглядаються у процесі опанування 

змісту шкільного предмету «Основи безпеки життєдіяльності», а вчи-
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телеві – проконтролювати вивчення навчального матеріалу при пере-

вірці домашнього завдання, під час проведення тематичного, поточно-

го чи підсумкового оцінювання компетентності учнів з основ безпеки 

життєдіяльності, що сприяє поліпшенню застосування знань на прак-

тиці (вироблення моделей безпеки).  

3. Скорочуються затрати часу на вивчення учнями навчальної дисци-

пліни, тобто спостерігається якісне вдосконалення навчального процесу 

на основі його інтенсифікації й ефективного використання опорних схем, 

що є особливо цінним за умов обмеження навчального часу.  

4. Ефективне застосування у навчальному процесі структурно-логічних 

схем, які використовуються під час фронтальної, групової та індивідуальної 

організації навчальної роботи на різних етапах уроку, активна участь учнів 

у їхньому створенні надає процесу навчання пошукового характеру.  

Основним завданням шкільного предмету «Основи безпеки життє-

діяльності» є підготовка особи до активної участі у забезпеченні пов-

ноцінного життя у суспільстві, що динамічно змінюється. Тому зміст 

предмету повинен бути реалізований за допомогою специфічної мето-

дики навчання, а вся діяльність вчителя має бути спрямована на фор-

мування в учнів алгоритму дій у небезпечних ситуаціях.  

Запропоновані навчальні алгоритми та структурно-логічні схеми 

вивчення основних понять і термінів спрямовані на забезпечення стій-

ких теоретичних знань, організацію самостійної роботи учнів, форму-

вання в них умінь визначати чинники, причини і параметри виникнен-

ня небезпечних ситуацій.  
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УДК 81.1 

Вікторія ЛУЧКЕВИЧ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

 ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті висвітлено проблему формування міжкультурної компетенції уч-

нів у процесі вивчення іноземної мови. Розкрито поняття міжкультурної ком-

петенції, вказано на чинники, які впливають на формування міжкультурної 

компетенції, з’ясовано, що важливим компонентом культури виступає мова.  

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, 

спілкування, мовленнєві уміння і навички.  

 

In the article the problem of formation of cross-cultural competence of students 

in the process of learning a foreign language has been revealed. The concept of 

cross-cultural competence has been explained, the factors that influence on the 

formation of cross-cultural competence has been have been shown, it is found that 

the important component of culture is the language.  

Key words: cross-cultural communication, cross-cultural competence, 

communication skills and speech skills.  

 

У сучасному світі усе більшої ваги набувають глобальні процеси, 

що пов’язані з існуванням та розвитком усієї світової спільноти. У 

цьому контексті важливе місце посідає як взаємодія окремих людей, 

так і взаєморозуміння окремих народів та націй. Особливого статусу 

набувають також і відносини між цивілізаціями, в основі яких лежить 

міжкультурна комунікація, оскільки потреба народів у культурному 

порозумінні, прагнення пізнати духовний світ одне одного призводять 

до інтенсифікації комунікативних процесів, що упродовж останніх 

десятиліть набувають системного характеру. Саме шляхом знаходжен-

ня консенсусу світова спільнота зможе розв’язати глобальні проблеми 

й захиститися від самознищення.  

Міжкультурна комунікація як обмін ціннісними надбаннями між 

народами існувала завжди, адже з давніх часів виникали зв’язки, що 

сприяли взаємодії та взаєморозумінню різних культур. У сучасних 

умовах спілкування народів набуло не тільки глобального характеру, 

але й вимагає такої гуманістичної спрямованості, яка, завдяки міжку-

льтурній комунікації, дає можливість людині успішно розвиватися на 

засадах єдності загальнолюдських і національних цінностей.  

У своїй основі міжкультурна комунікація – особливий вид спілку-

вання, що дає змогу порозумітися носіям різних мов та культур. Вона 

також виявляє як загальне, універсальне, так і самобутнє, національне у 
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кожній із культур, що, зі свого боку, дає можливість зрозуміти чужу 

культуру і, водночас, бути зрозумілим для представників цієї ж культу-

ри, спілкуючись іноземною мовою. Тому міжкультурна комунікація – це 

соціальний феномен, який полягає у конструктивній або деструктивній 

взаємодії між представниками різних культур (національних та етніч-

них), субкультурами в межах чітко визначеного просторово-часового 

континууму [9, 11]. Об’єктивним чинником у формуванні міжкультур-

ної комунікації є відмінність між культурами, яка складається у процесі 

формування кожної етнічної культури. Це актуалізує проблему форму-

вання знань і навичок міжкультурного розуміння та діалогу.  

У цьому контексті важливого значення набуває формування міжку-

льтурної компетенції особистості, оскільки сучасні гобалізаційні зміни 

у суспільстві: переосмислення культурної й національної ідентичності, 

стан культурного різноманіття реѓіонів, розвиток полікультурного 

освітнього простору потребують підвищення професійного рівня фахі-

вців, серед головних властивостей яких є знання різних національних 

культур та іноземних мов.  

У сучасних наукових дослідженнях міжкультурна компетенція вивча-

ється у контексті світових освітніх тенденцій (В. Андрущенко, 

Ж. Горіна [5], О. Гриценко, І. Дзюба), фахової підготовки (Н. Бориско [3], 

В. Гурмаза [6], О. Коваленко [8]), полікультурної освіти (О. Данилюк, 

М. Кушнарьова, Г. Рябов [12]). Теоретичні основи міжкультурної комуні-

кації загалом розкрито у працях Ф. Бацевича [1], Г. Почєпцова [10], 

Ю. Рота, М. Бергельсона [2] та ін. Водночас, слід зауважити, що проблема 

формування міжкультурної компетенції у процесі вивчення іноземної 

мови є недостатньо висвітленою у наукових дослідженнях.  

Тому метою статті є висвітлення поняття міжкультурної компетен-

ції та процес формування міжкультурної компетенції під час навчання 

іноземної мови.  

Аналіз проблеми формування міжкультурної компетенції виявив, 

що існує певна розбіжність у визначенні цього терміна. Так, зокрема, 

на думку Н. Якса, міжкультурна компетенція – це поінформованість, 

знання та уміння, необхідні для ефективної взаємодії з «культурно» 

іншими людьми [16, 97]. А. Садохін, натомість, розглядає міжкультур-

ну компетенцію як комплекс знань та умінь, за допомогою яких особи-

стість у процесі спілкування може адекватно оцінювати комунікативну 

ситуацію, ефективно використовувати вербальні та невербальні засо-

би, перевіряти результати комунікації за допомогою зворотного 

зв’язку [13, 263]. Згідно з визначенням російської дослідниці 

Г. Єлізарової, міжкультурна компетенція – «це компетенція особливої 

природи, яка базується на знаннях та уміннях, здатність здійснювати 
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міжкультурне спілкування завдяки створенню для комунікантів спіль-

ного значення того, що відбувається, і досягати зрештою позитивного 

для двох сторін результату спілкування. Метою формування міжкуль-

турної компетентності є досягнення такої властивості мовної особис-

тості, яке дасть їй можливість вийти за межі власної культури і набути 

ролі медіатора культур, не втрачаючи власної культурної ідентичнос-

ті» [7, 218]. Цілком зрозуміло, що досягнути цю мету можна, якщо 

створити мотиви й умови, за яких учні можуть виявляти пізнавальну 

активність і мати бажання реально користуватися набутими знаннями 

та сформованими мовними навичками й уміннями.  

Як бачимо, міжкультурна компетентність є однією з найважливіших 

навичок сучасного фахівця. Для того, щоб полегшити перебування в 

культурно іншому середовищі, а також сприяти налагодженню комуні-

кації між представниками різних культур у власній країні, необхідно 

формувати міжкультурну компетенцію. Саме сукупність таких профе-

сійних рис, як теоретичні знання щодо національних культур і моделей 

виховання; психологічні особливості особистості (відвертість, гнучкість, 

терпимість, готовність працювати з представниками інших культур); 

знання іноземної мови, допоможуть індивіду легше пристосуватися до 

іншомовного культурного середовища та зрозуміти національну само-

бутність співрозмовника [15, 117]. Слід зазначити, що згідно з цим по-

ложенням, навчання іноземної мови здебільшого розуміється як підго-

товка до діалогу культур, процес пристосування до іншої культури, 

розвиток «вторинної мовної особистості» (Ю. Караулов). У цьому про-

цесі зростає роль засвоєння не тільки мовних і мовленнєвих умінь та 

навичок, а й соціокультурної інформації про країну, мова якої вивчаєть-

ся, норм і способу життя, системи понять, кодексу поведінки, загально-

прийнятих форм діяльності, правил, законів, принципів та цінностей 

суспільства, у якому функціонує мова. Таке розуміння ролі культури в 

навчанні іноземних мов зумовлює необхідність занурення в національ-

но-мовний менталітет народу, духовно-культурний світ людини.  

Необхідно зауважити, що важливим компонентом культури зага-

лом виступає мова. Це важливий суспільний інструмент, за допомогою 

якого людський потік перетворюється в етнос, що може зберігати та 

передавати власні традиції, знання, культуру [14, 34]. Тому мова та 

культура – це взаємопов’язані поняття, існування яких неможливо 

уявити окремо одне від одного.  

З огляду на те, що мова перебуває у тісному взаємозв’язку з куль-

турою країн, де нею спілкуються, розуміння цієї культури є важливим 

компонентом для розуміння самої ж мови. Зі свого боку, оволодіння 

учнями іноземною мовою сприяє усвідомленню ними культурних 
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особливостей країни, мову якої вони вивчають. Так, зокрема, будь-яке 

іншомовне слово, що відображає певний предмет чи явище, не тільки 

означає його, але й передає деякий фон, що з ним асоціюється. Тому у 

семантиці слова уже міститься певний соціально-історичний компо-

нент, який фіксує цей самий фон, у якому існує конкретне слово. Усе 

це ще раз доводить, що необхідною умовою реалізації мовленнєвого 

акту між обидвома співрозмовниками повинне бути обопільне знання 

реалій іншомовних середовищ, традицій, історії, культури загалом.  

Звернення до проблеми паралельного вивчення мови й культури 

невипадкове, оскільки це дає змогу вдало поєднувати елементи країно-

знавства з мовними явищами, тобто формувати та розвивати іншомов-

ну комунікативну компетенцію.  

До аналізу іншомовної комунікативної компетенції слід застосува-

ти системний підхід і розглядати її як своєрідну цілісну систему взає-

мопов’язаних компонентів, а саме: 

1) країнознавчої компетенції (знання про народ-носій мови, націо-

нальний характер, суспільно-державний устрій, здобутки в галузі осві-

ти, культури, особливості побуту, традиції, звичаї); 

2) лінгвокраїнознавчої компетенції (здатність сприймати мову в її 

культуроносній функції, з національно-культурними особливостями); 

3) соціолінгвістичної компетенції (знання особливостей національ-

ного мовленнєвого етикету й невербальної поведінки та навичок, ура-

хування їх у реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати 

мовленнєве спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціа-

льних норм поведінки та соціального статусу комунікантів) [4, 28].  

Отже, для досягнення ефективності у міжкультурному спілкуванні 

необхідно не тільки оволодіти мовленнєвими уміннями і навичками, 

але й навчитися користуватися мовою відповідно до умов соціокуль-

турного життя носіїв цієї мови. Тому, одним із основних завдань на-

вчання іноземних мов є формування в учнів соціокультурної компете-

нції, яка полягає у набутті знань про національні культурні особливос-

ті країни, мова якої вивчається та вимагає вміння будувати свою пове-

дінку відповідно до цих особливостей.  

На сучасному етапі розвитку системи навчання та виховання все 

більшого значення набувають елементи лінгвокраїнознавства, які вво-

дяться в курс навчання іноземної мови. У поєднанні з соціолінгвістич-

ними компонентами вони допомагають сформувати й соціокультурну 

компетенцію, що є значно ширшим поняттям та сприяє формуванню 

міжкультурної компетенції учнів.  

Соціокультурна компетенція (за своїм змістом та структурою) 

включає лінгвістичний, нелінгвістичний та країнознавчий компоненти 
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вивчення іноземних мов. В основу лінгвістичного компонента покла-

дено вивчення та правильне вживання іншомовної розмовної лексики з 

урахуванням соціокультурних особливостей. Засвоєння певних соціа-

льних моделей поведінки притаманне нелінгвістичному компоненту. Зі 

свого боку, для країнознавчого компонента характерними факторами 

є: ознайомлення та оволодіння історичною, географічною та соціаль-

ною інформацією про країни, мова яких вивчається. Додамо: володію-

чи інформацією про іншомовну культуру, людина легше вступить у 

міжкультурні контакти з іншою особою. Саме незнання норм суспіль-

ної поведінки різних народів, їхніх традицій, звичок, повсякденної 

поведінки роблять контакти важкими, а іноді – неможливими. Отже, 

ефективність спілкування між представниками різних культур полягає 

не тільки у подоланні мовного бар’єру, а й міжкультурного.  

Як було зазначено у процесі спілкування з представниками іншо-

мовної культури, важливими є знання їхніх традицій, мовних особли-

востей спілкування, стилістичних особливостей мови тощо. На думку 

вітчизняного вченого Ф. Бацевича, існує низка національно-

культурних чинників, що впливають на процес міжкультурного спіл-

кування. Такими він вважає ті, що пов’язані з [1, 253]: 

1) культурною традицією (дозволи і заборони у певній мовно-

культурній спільноті на певні типи і різновиди спілкування; стереоти-

пні ситуації спілкування, відтворювані типи комунікативних актів; 

етикетні характеристики універсальних актів спілкування (наприклад, 

формули привітання, прощання тощо); рольові та соціально-

символічні особливості спілкування; номенклатура і функції мовних і 

текстових стереотипів, які використовуються у спілкуванні й відобра-

жені, зокрема, в пареміях; організація текстів); 

2) соціальними чинниками й соціальними функціями спілкування 

(функціонально-стильові «підмови»; етикетні формули);  

3) етнопсихологією (психолінгвістична організація мовної діяль-

ності; номенклатура, функції та особливості проксемічних, кінестети-

чних і паралінгвальних засобів); 

4) специфікою тезаурусної організації культурно-мовної спільноти 

(система традиційних образів, порівнянь, символічне вживання певних 

денотатів; система кінетичних засобів); 

5) специфікою мови певної культурно-мовної спільноти (система 

стереотипів; система символів, образів тощо; структура текстів; етике-

тні форми; підмови і функціональна стилістика) та ін.  

Отже, важливим засобом у формуванні міжкультурної компетенції 

учнівської молоді є іноземна мова з урахуванням усієї сукупності її 

культурологічних та виховних можливостей. У цьому аспекті особлива 
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роль відводиться міжкультурній комунікації учнів, що полягає у рів-

ноцінній взаємодії носіїв різних культур крізь призму усвідомлення 

самобутності та своєрідності кожного представника.  

Важливим результатом формування лінгвокраїнознавчої та соціо-

культурної компетенції учнів є розвиток у них прагнення до безперер-

вної полікультурної освіти. З її допомогою учні зможуть розширювати 

знання про соціокультурне життя рідної країни та країни, мова якої 

вивчається, вона сприятиме міжкультурній адаптації, толерантності, 

повазі до інших народів. Саме через іноземну мову повною мірою 

виражається індивідуальність національних культур, їхній зв’язок із 

загальнолюдськими духовними цінностями, формуються навички між-

культурної комунікації.  
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Уляна МІЩУК,  

Микола ГАЛІВ  

 

ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ГАЛИЧИНИ  

ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 рр.) 
 

У статті проаналізовано зміст, організацію навчально-виховного процесу 

у початкових школах Галичини (українських, польських, німецьких) періоду 

нацистської окупації (1941 – 1944 рр.), окреслено зміни у навчальному плані 

початкової школи, методичну роботу вчителів, завдання та форми реалізації 

морально-релігійного та національного виховання школярів.  

Ключові слова: зміст навчання і виховання, організація навчально-виховного 

процесу, початкова (народна) школа, Галичина, окупація (1941 – 1944 рр.). 

 

In the article organization and maintenance of educational process in primary 

schools (Ukrainian, Polish, German) of Galychyna of Nazi occupation period (1941 

– 1944) are analysed, changes in the curriculum of primary school, methodical work 

of teachers, task and form of realization of morally-religious and national education 

of schoolchildren are outlined. 

Key words: maintenance of studies and education, organization of educational 

process, primary (folk) school, Galychyna, occupation (1941 – 1944). 

 

Питання навчання та виховання підростаючого покоління майже у 

будь-якій державі та в усі часи займало значну увагу політичної влади. 

У ХХ ст. постали політичні режими, які прагнули формувати особис-

тість часто винятково у своїх інтересах, ігноруючи багатовікову педа-

гогічну традицію, її національно-культурні та духовні підвалини. Най-

більш різко подібний підхід проявився в освітніх заходах нацистської 
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влади на окупованих «землях Сходу», зокрема й західноукраїнських, 

де лише протягом двох – трьох років гітлерівський режим зробив 

спробу запровадити власну систему навчання і виховання. Тож актуа-

льність теми зумовлена потребою проаналізувати аспекти змісту та 

організаційних форм системи освіти молоді в початкових школах Га-

личини (1941 – 1944), що, по-перше, диктується сучасними завданнями 

розвитку української історично-педагогічної науки, спрямованими на 

дослідження усіх без винятку моментів історії вітчизняної освіти, а по-

друге, детермінується майже цілковитою відсутністю досліджень із 

окресленої проблематики в українській історично-педагогічній науці. 

Виняток, щоправда, становлять праці Н. Антонюк [1] і Г. Стефанюк 

[11], Я. Красуського [15], Е. Круля [6], П. Матусака [17], частково 

Б. Єржабкової [14], однак проблему змісту навчання та виховання 

дітей і молоді Галичини у них висвітлено доволі узагальнено, подеку-

ди навіть схематично.  

Мета статті – проаналізувати зміст та організацію навчально-

виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистсь-

кої окупації (1941 – 1944 рр.) 

Формування системи народного (початкового) шкільництва розпоча-

лося після приєднання Галичини на правах дистрикту (області) до Кра-

ківської генеральної губернії. Німецька адміністрація у повітах та окру-

гах, підібравши відповідні кадри з місцевих освітян (і українців, і поля-

ків), розпочала підготовку до першого навчального року в умовах «но-

вого порядку», початок якого визначила на 1 жовтня 1941 р. Крім того, 

нова влада відновила колишню польську структуру триступеневого 

народного шкільництва. Ступінь початкової школи залежав від кількості 

дітей шкільного віку: наявність менше 120 дітей передбачала утворення 

школи І ступеня (1 – 4 класи), 120 – 220 дітей – школи ІІ ступеня (1 – 6 

класи), понад 220 дітей шкільного віку – школи ІІІ ступеня (1 – 7 класи). 

Також за польським зразком встановлювався шкільний вік – 7 – 14 ро-

ків, тож в 1941 р. школи повинні були відвідувати діти 1927 – 1934 років 

народження [6, 1]. Беручи до уваги те, що мета і завдання німецької 

окупаційної політики у сфері освіти неодноразово розкривалися в різних 

наукових дослідженнях, ми не досліджуватимемо цих аспектів.  

Організація навчально-виховного процесу народних шкіл порівняно з 

попереднім (радянським) періодом також зазнала суттєвих змін. Шкіль-

ний рік було поділено на три періоди: перший тривав з вересня до грудня, 

другий – від січня до березня, третій – із квітня до червня. Кожен такий 

«триместр» закінчувався «класифікацією» (підбиттям підсумків успішно-

сті учнів), а також «вивідною конференцією», на якій батьків та опікунів 

повідомляли про результати «класифікації». Наприкінці першого і третьо-
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го періодів видавалися свідоцтва з оцінкою. Зимові канікули у 1941/42 

навч. році тривали 15 днів (з 6 до 20 січня включно), Великодні – 7. Крім 

того, 4 вільні дні припадало на Зелені свята. «Великі ферії» (літні каніку-

ли) тривали 62 дні – від 1 липня до 31 серпня включно [І, 34; 8, 3]. Однак 

нерідко зимові канікули, з огляду на морозну погоду й нестачу палива, 

тривали понад два місяці [VІІІ].  

Зміст навчання у початкових школах визначали такі предмети шкі-

льної програми: релігія (викладалася священиками), українська (для 

українських шкіл) або польська (для польських шкіл) мови, німецька 

мова, рідний край, природа, рахунки і геометрія, рисунки, практичні 

заняття, спів, жіночі роботи [ІХ]. Тижневий навчальний час початкової 

школи не поступався розподілу годин у радянській школі. Для прикла-

ду, в 4 класі української народної школи на тиждень припадало уроків: 

релігії – 1, української мови – 6, німецької мови – 5, науки про рідний 

край – 2, каліграфії – 1, природи – 4, рахунків і геометрії – 5, рисунків – 

1, співів – 1, руханки – 1 [VІІІ]. Усього – 27 год. (у 4 класі радянської 

початкової школи – 26 год /тижд.). Проект освітньої реформи в Генера-

льній губернії 1943 р. передбачав збільшення тижневого урочного нава-

нтаження вчителя до 32 год [16, 196], однак він не був реалізований.  

За вказівкою окупаційних властей, зі шкіл цілковито усунуто пред-

мети «патріотичного характеру»: історія, географія, література. Щопра-

вда, і українська, і польська громадськість, прагнучи дати учням знання 

з цих предметів, вдавалася до неофіційних організаційних методів. Оку-

паційна влада, звісно, не могла проконтролювати діяльність усіх вчите-

лів (хоч би з огляду на труднощі комунікаційного характеру). Тож твор-

чі педагоги намагалися розробляти власні навчальні програми, викорис-

товуючи кращі надбання світової педагогічної науки, здобутки народної 

педагогіки. Багато вчителів викладали в народних школах літературу, 

географію, історію за нелегальними програмами. Таке латентне навчан-

ня в умовах інспектування шкіл, поліційного нагляду і масових доносів, 

на думку Г. Стефанюк, свідчить, що контроль німецької влади за зміс-

том навчального процесу в народній школі був значно слабшим, ніж 

контроль, здійснюваний радянською владою [10, 25].  

Учні-українці також могли вивчати рідну історію, географію та лі-

тературу в рамках самоосвітніх гуртків Українського освітнього това-

риства (колишньої «Просвіти») та «Куренів молоді», а поляки – у кон-

тексті «таємного навчання». Останнє відбувалося на основі довоєнних 

програм польської школи ІІІ ступеня (семикласної) у рамках 25 годин 

на тиждень. Щоправда, і вчителі, і учні-поляки, дотримуючись суворої 

конспірації, змушені були опрацьовувати навчальний матеріал швид-

кими темпами. Після вивчення передбаченого програмою значного 
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об’єму інформації практикувалися екзамени, в тому числі й матураль-

ні. Зокрема, у Перемишльській окрузі Краківського дистрикту іспит 

зрілості таємно склали 39, а екзамен на рівні 4 класу гімназії – 10 осіб 

[18, 189 – 191].  

1943 року німецькі власті, запроваджуючи політику «еластичного 

курсу» щодо поляків, сформували нову навчальну програму для поча-

ткової польськомовної школи. Вона передбачала вивчення релігії, 

польської мови, арифметики і геометрії, науки про природу, географії, 

практичних занять, рисунків та співу. Однак, «нова» програма вияви-

лася спрощеною та шаблонною, ставила акцент на механічне за-

пам’ятовування матеріалу, оминала будь-які моменти історії Польщі. 

Звісно, певним досягненням було впровадження географії, під час 

викладання якої школярі повинні були в основному засвоїти інформа-

цію про територію Генеральної губернії [16, 195].  

У німецьких школах, звісно, не вивчали ні польську, ні українську 

мови, а головним завданням було вивчення німецької. Більшість учнів 

німецьких шкіл складали діти-фольксдойчі, а вони, переважно, не 

дуже добре володіли німецькою мовою. За даними шульамту (08. 05. 

1942 р.), діти німецьких шкіл Дрогобицької округи поза межами освіт-

нього закладу спілкувалися здебільшого польською мовою [ІV, 93 – 

93зв]. Під час перевірки чотирикласної німецької школи у Бориславі 

шкільний інспектор занотував, зокрема, таке: «Діти, за свідченням 

вчителів, поза школою розмовляють польською мовою, тому що біль-

шість їх батьків розмовляють німецькою ледь-ледь» [ІV, 94]. Тож учи-

телів орієнтували на «цілеспрямоване розширення» мовного запасу 

учнів. Загалом у цій справі вдавалося досягати певних успіхів, які шкі-

льними інспекторами пояснювалися тим, «що всі німецькі школи 

округи (Дрогобицької – М. Г.) дуже малі» [ІV, 93 – 93зв]. «Значні успі-

хи» в оволодінні мовою зафіксували в травні 1943 р. у згаданій Борис-

лавській німецькій школі, де ще на початку 1942/43 навч. року «дуже 

мало дітей самостійно розмовляли німецькою мовою» [ІV, 94]. Крім 

того, учні німецьких шкіл майже з кожного предмету змушені були 

вивчати й специфічні теми: «Націонал-соціалізм», «Родознавство, 

расовість, спадковість», «Символіка» тощо [V, 10]. Причому навчальна 

програма не передбачала вивчення релігії.  

І влада, і громадські організації надавали вчителям певні методичні 

розробки з різних предметів. Для вчителів німецьких шкіл основним 

«методичним порадником» був журнал «Німецька народна школа у 

Генеральній губернії». Керівник головного відділу науки і навчаня 

уряду Генеральної губернії А. Вацке наголошував на необхідності 

його безкоштовного розповсюдження серед усіх педагогів німецьких 
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шкіл. Щоправда, на червень 1942 р. в галицькому дистрикті не вдалося 

організувати забезпечення педагогів згаданим виданням, що викликало 

незадоволення урядовців від освіти. «Я надаю великого значення тому, 

щоб зміст журналу докладно та ґрунтовно обговорювався при слушних 

нагодах (на нарадах в окружного шкільного радника, при діловій спів-

праці, на засіданнях учительських колективів і т. д.)» [V, 12], − писав 

А. Вацке у телеграмі Стрийському крейсгауптману (17. 06. 1942 р.).  

Активну методичну допомогу вчителям українських шкіл надавало 

Українське учительське об’єднання праці (УУОП). Зокрема, фахово-

вишкільний відділ УУОП при Українському центральному комітеті у 

червні 1943 р. надіслав до шкіл методичні рекомендації Я. Мацюка 

«Декілька завваг з методу навчання природознавства в народній шко-

лі» [VІІ, 88 − 92], а також реферат М. Базника «Навчання німецької 

мови в народній школі (методичні конспекти)» [VІІ, 93 − 97]. Тоді ж 

була розроблено проект програми вивчення природознавства в народ-

них школах [VІ, 1 – 7зв].  

І німецькі освітні органи, і громадські організації (УУОП) ставили 

вимогу перед вчителями ретельно виконувати свої посадові обов’язки, 

готуватися до кожного уроку на основі новітніх методичних розробок, 

складати конспекти уроків. До нашого часу, наприклад, дійшли конс-

пекти «лекцій» з української мови для 2 класу української школи в 

Любинцях (Стрийська округа) вчителя Надії Веленевої, її ж конспекти 

уроків з малювання для 2 класу [VІІ, 84 – 85 зв], конспекти «лекцій» з 

української мови та рахунків вчительки Надії Павлович для 2 класу 

української школи с. Київець тієї ж округи (уроки відбулися 10. 04. 

43р.) [VІІ, 86 – 87зв]. Вони, щоправда, невеликі за обсягом.  

Проте ті ж освітні власті своїми розпорядженнями нерідко відрива-

ли учнів та вчителів від навчального процесу. Наприклад, через розго-

рнуту в 1942/43 навч. році кампанію збирання лікувального зілля шко-

лярі згаяли принаймні один навчальний тиждень. Зокрема, учні 4 класу 

народної школи з українською мовою навчання с. Літиня Дрогобиць-

кої округи у згаданому шкільному році 6 днів займалися збиральницт-

вом (15. 10. 1942 р., 14. 05, 28. 05, 4. 06, 7. 06, 11. 06. 1943 р.) [VІІІ].  

Зміст виховання офіційно визначався німецькими властями й пови-

нен був базуватися на здобутках так званої «націонал-соціалістичної 

педагогіки». Одним із її проявів було формування загонів «Гітлерю-

генд» із дітей старших класів німецьких шкіл. Зауважимо, що детальні 

інструкції зі створення осередків цієї нацистської молодіжної органі-

зації відділ науки та навчання розсилав до окружних шульамтів. Однак 

реально, з огляду на недостатньо пильний контроль окупаційної адмі-

ністрації, виховання учнів, по суті, перебувало у віданні місцевих учи-
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телів. Як стверджував у своїх спогадах К. Паньківський, «німці не 

вмішувалися в ці справи і також у справи релігійного виховання, яке 

залишалося у всіх видах шкіл таким, яким було до вибуху війни і 

справність якого залежала тільки від нашого духовенства» [9, 326].  

В українських школах учителі за методичної підтримки Українсько-

го учительського об’єднання праці виховний процес намагалися будува-

ти на принципах традиційної національної християнської педагогіки. 

«Нам треба виховати молоде покоління на глибоких основах християн-

ської етики і національної свідомості», – наголошувалося в українській 

пресі в перші місяці окупації [4, 4]. Більш детально цілі виховання укра-

їнської шкільної молоді було викладено в газеті «Самбірські вісті» (31. 

08. 1941 р.). «…Наша школа, – декларувалося невідомим автором, – 

повинна дати нашим дітям перш за все те, що було засуджене в більшо-

вицькій школі: вона має прищеплювати нашому молодому поколінню 

любов до батьківщини, не якоїсь мряковинної, весь світ обіймаючої, 

інтернаціональної, але таки до своєї рідної. Зі школи повинна вийти 

молодь з глибокою свідомістю свого національного «я», свідомістю, що 

спирається на вивчення – коротко сказати – українознавства, тобто го-

ловно рідної мови, літератури, історії, географії. В місце більшовицької 

школи, «національної по формі, соціалістичної по змісту» («соціалісти-

чної» в більшовицькому розумінні), вимагаємо школи суто національ-

ної… Хочемо…, щоб наша молодь була вихована в дусі не плиткого 

матеріалізму, а глибокого ідеалістичного світогляду, який визнавали 

найбільші генії людства. З цим в’яжеться вимога дати нашій молоді 

повну змогу засвоїти засади і етику християнізму. Застерігаємо, однак, 

що це релігійно-етичне виховання повинно проходити під знаком не 

виключности якоїсь одної релігії чи віросповідання, а якнайдальше стя-

гуючої терпимості у відношенні до інших релігій чи віросповідань. Зго-

ри виключаємо елєменти і чинники, які могли б довести в майбутньому 

до релігійної боротьби різних віток української нації. Хочемо…бачити в 

нашій школі здорову дисципліну серед учнів і високий авторитет учите-

ля, уважаючи, що тільки ці чинники можуть забезпечити молоді засво-

єння глибоких знань і виховання її на освічених, культурних, карних і 

сповнених свідомістю відповідальності громадян нашої країни. Тим 

самим проганяємо зі школи, що має стати храмом науки і кузнею харак-

терів, всяку більшовицьку розхлябаність і нездисциплінованість, легко-

важення молоддю вчителів і науки, хуліганство, обман і окозамилюван-

ня та інші нездорові витвори більшовицького шкільного багна. Зокрема 

засуджуємо сумної пам’яті «соцзмагання», як одно з основних джерел 

деморалізації нашого молодого покоління в більшовицькій школі» [5, 1].  
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Приблизно такі ж завдання було виголошено 1 грудня 1941 р. у Ту-

рці на повітовій конференції учителів, яка відбулася в приміщенні 

української школи ғ 1 під головуванням шкільного інспектора Самбі-

рського шульамту М. Міхневича [7, 4]. Згодом ідеї та методика хрис-

тиянського й національного виховання учнів українських шкіл поши-

рювалися на численних конференціях УУОП, а також через українську 

легальну періодичну пресу. Так, у львівській газеті «Голос Підкарпат-

тя» (часопис для Дрогобиччини, Самбірщини і Стрийщини) Б. Дани-

лович опублікував статтю «Виховання – велика справа. За людину-

володаря», де закликав українську школу і батьків виховувати особис-

тість твердого характеру – «людину-володаря, озброєного силою духа, 

силою ума, знання, силою волі, силою моралі й силою тіла». «Вихо-

вання – це й є та боротьба за силу духа кожної дитини від її народжен-

ня до зрілости, а то й до кінця життя….. виховання – це велика справа, 

виховання – це бій за людину-володаря», – підсумовував автор [2, 2].  

У школах релігійне виховання передовсім покладалося на сільсько-

го священика, який викладав у школі релігію. Наприклад, у с. Грушів 

вчителював о. Іван Сенечко, в Літині і Груді (Дрогобицька округа) – о. 

Михайло Співак [ІІ, 22]. До шульамту керівники шкіл були зобов’язані 

регулярно подавати звіти про кількість проведених вчителями релігії 

занять. Наприклад, керівник польської народної школи у Фельштині 

(Самбірська округа) звітував шульамту, що плебан Станіслав Ляхович 

у грудні 1943 р. «кваліфіковано» провів 25 занять релігії [ІІІ, 68]. А 

керівник української народної школи в Ясінці Масьовій повідомляв 

крайсшульрат, що о. Степан Косбур у лютому 1944 р. провів 14 занять 

релігії (по два в день: 5. 2, 7. 2, 11. 2, 14. 2, 28. 2, 29. 2) [ІІІ, 178].  

Потрібно зазначити, що конфесійні інституції у період нацистської 

окупації вихованню молоді надавали великого значення. Налагоджен-

ня релігійно-марального виховання школярів вважалося особливо 

необхідним з огляду на майже дворічне панування радянського атеїс-

тичного режиму, деморалізуючий вплив війни та жорстоких реалій 

гітлерівської нелюдської політики. Саме тому ієрархи Української 

греко-католицької церкви на урочистій сесії (10 грудня 1942 р.) Львів-

ського Архієрейського собору (1940 – 1945 рр.) затвердили своєрідний 

кодекс християнського виховання, що включав 34 правила [12, 53]. У 

декреті «Про виховання молоді» зазначалося, що завдання виховання 

молоді духовенство мусить уважати найважливішою ділянкою своєї 

праці, кожен священик повинен бути духовним наставником. Двадцять 

друге правило декрету декларувало виховательські обов’язки душпас-

тирів, завдання формувати «святих християн і праведних громадян», 

плекати щиру любов до Вселенської церкви та Батьківщини [3, 82 − 
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86]. Митрополичий ординаріат закликав священиків до посилення 

праці над катехизуванням дітей у школі і поза нею. Церква настійливо 

застерігала молодих людей від нерозважливих учинків, вчила їх уни-

кати шкідливих впливів, бути виваженими і толерантними, не піддава-

тися на провокації [12, 54].  

Задля морального виховання дітей та молоді священики часто залу-

чали учнів до проведення релігійних свят і церковних урочистостей, про 

що неодноразово повідомлялося у пресі. Подібним чином діяли вчителі 

шкіл й на ниві національного виховання. Регулярно влаштовувалися 

святкування річниць Листопадового чину, врочистості з нагоди черго-

вих роковин народження чи смерті відомих представників української 

нації: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та ін. Зокрема, 

найбільша на Сколівщині школа у Синевідську Вижньому 28 травня 

1943 р. влаштувала врочисту академію, присвячену 27-літтю з дня смер-

ті І. Франка, в якій взяли активну участь діти 6 – 7-х класів [13, 6].  

Виховання учнів німецьких шкіл здійснювалося на засадах націо-

нал-соціалістичної ідеології, теорії расової вищості, відданості фюре-

рові і рейху тощо. Ще 20 листопада 1940 р. міністр освіти і виховання 

Третього рейху Руст, окреслюючи завдання німецької школи, заявив: 

«Справи плану навчання можемо спокійно відкласти у бік […] Часи 

педагогічних енциклопедій минули. Мусимо молодь так виховати, аби 

продовжувала й надалі справу Гітлера» [17, 227]. Молодь, передовсім, 

намагалися залучити до нацистської молодіжної організації «Гітлерю-

ґенд». Так, головний відділ науки і навчання уряду Генеральної губер-

нії уже 12 січня 1942 р. надіслав розпорядження Стрийському шульам-

ту охопити юнаків-фольксдойчів всієї округи цією структурою [V, 3].  

Отже, навчально-виховний процес місцевого шкільництва характе-

ризувався двома суперечливими тенденціями. З одного боку, окупа-

ційні власті максимально спростили, ба, навіть спримітивізували на-

вчальну програму, викинули з неї одні з основних гуманітарних пред-

метів, орієнтували вчителів на виховання підконтрольних підданих 

Третього рейху. З іншого боку, і українські, і польські освітяни праг-

нули дати учням гідну освіту, виховати їх на засадах власних націона-

льних педагогічних систем, прищепивши християнські та національні 

цінності. Ці прагнення реалізовувалися як у межах шкільного навчаль-

но-виховного процесу (в міру можливого), так і «неофіційно» – поза 

навчальним закладом – у рамках осередків Українського освітнього 

товариства та польського «таємного навчання». Учні ж німецьких шкіл 

опинилися під цілковитим тиском нацистської педагогіки і притаман-

ної їй антигуманної системи цінностей та організаційних форм. 
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УДК 37(477) 

Наталія МУЛЯР  

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ВИХОВНИЙ  

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

У статті розкривається суть поняття «цінність», проведена класифіка-

ція морально-етичних цінностей. Розкрито роль батьків у процесі формуван-

ня морально-етичних цінностей у дітей досліджуваного періоду. Обґрунтова-

но актуальність їхнього впровадження у сучасне сімейне виховання.  

Ключові слова: родина, сім’я, сімейне виховання, морально-етичні, релігій-

ні, духовні цінності.  

 

Еssence of concept «value», conducted classification of mental and ethical 

values, opens up in the article. The role of parents is exposed in the process of 

forming of mental and ethical values for the children of the investigated period. 

Actuality of their introduction is reasonable in modern domestic education.  

Keywords: family, domestic education, mental and ethical, religious, spiritual 

values.  

 

Проблеми сімейного виховання є актуальними для сучасної педаго-

гіки загалом та окремої людини зокрема, адже саме сім’я сприяє пер-

винному пізнанню і засвоєнню норм моралі, формуванню характеру, 

розвитку волі та почуттів. Формування морально-етичних цінностей як 

невід’ємної складової – складне завдання, що стоїть у центрі уваги 

педагогів, філософів, психологів, учителів та батьків. Криза соціально-
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політичної і економічної сфер у нашій державі впливає на моральність 

підростаючого покоління. Цю проблему вивчають чимало науковців, 

зокрема О. Сухомлинська, яка зазначає, що серед дітей і молоді спо-

стерігається втрата духовності, що пояснюється насамперед знижен-

ням рівня життя в Україні, відсутністю соціальної захищеності, явним 

і прихованим безробіттям, інфляцією, невизначеністю моральних оріє-

нтирів у політиці держави й повсякденному житті. Засоби масової 

інформації та комунікації дедалі більше негативно впливають на сус-

пільство, особливо на молодь, пропагують насилля, зброю, силу, при-

щеплюють моральний релятивізм, конформізм і цинічне ставлення до 

повсякдення [9, 18]. Такий стан сучасного суспільства призводить до 

відчуження дітей та молоді від вічних категорій моралі, спонукає їх до 

неправильних пошуків самореалізації. Проблеми формування духов-

них потреб дитини у сім’ї ґрунтовно розкриває Г. Авдіянц, стверджу-

ючи, що сучасний стан суспільства провокує кризу сім’ї, яка перестає 

виконувати найважливішу виховну функцію. Негативні тенденції, що 

мають місце у житті нашого суспільства, не сприяють повноцінному 

розвитку молодого покоління. Очевидним є занепад моральності та 

правосвідомості молоді, наростання соціальної нестабільності, полі-

тичної дезорієнтації, деморалізації значної частини суспільства. Ре-

зультати діагностичного обстеження батьків та дітей молодшого шкі-

льного віку, проведені Г. Авдіянц, свідчать, що триває процес переоці-

нки цінностей, перевага надається матеріальним запитам і потребам. 

Спостереження виявили педагогічну непідготовленість більшості сі-

мей до якісного виконання своїх виховних функцій і показали, що 

загальний рівень духовності сімей невисокий [1, 6].  

 Мета статті: розкрити роль морально-етичних цінностей у процесі 

становлення особистості та розкрити духовний потенціал української 

сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  

Перед сучасним сімейним вихованням постає проблема відроджен-

ня культурних та духовних надбань української спільноти. Розкриття 

морально-етичних орієнтацій особистості, які формувалися протягом 

століть, – це складне і глобальне завдання, що потребує комплексного 

розгляду з боку науковців. Найвищою цінністю українців була і зали-

шається ідея виховання моральної людини на християнських засадах, 

розбудови соборної держави та демократичного суспільства.  

 Значний внесок у філософську теорію моралі та її цінностей зроб-

лений зарубіжними та вітчизняними філософами. Уперше до поняття 

цінностей звертався І. Кант, розрізнюючи сферу природного буття, 

підпорядкованого необхідності, й царині моральності. Він наголошу-

вав, що у сфері моралі і релігії зосереджуються кінцеві цілі життя. У 
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подальшому концепція цінностей була розвинута у вченнях неокантіа-

нців. Згідно з теорією В. Віндельбанда, найвищими людськими цінно-

стями є істина, благо, краса й святість. Він наголошує, що цінність – це 

не реальність, це ідеал, носієм якої виступає наша свідомість [11, 316].  

У царині етики і моралі та у рамках християнського світогляду над 

з’ясуванням людських цінностей працювали такі філософи, як Е. Берк, 

Тейяр де Шарден, М. Шелер. Дотримуючись християнського світогля-

ду, Е. Берк послідовно захищав традиційні цінності добра, шляхетнос-

ті, справедливості та правди [11, 53]. На думку Тейяра де Шардена, 

необхідною умовою еволюції самої людини є не лише технічний і 

науковий прогрес, а й значно більше – прогрес духовний [11, 630].  

Філософія релігії Шелера значною мірою представлена роздумами 

про суть божества, святості, релігійного відношення людини до Бога. М. 

Шелер вважав, що цінності можна осягнути лише через переживання. 

Серед актів переживання цінностей дослідник виділяє співчуття, любов, 

ненависть. Бог для нього – це вища цінність, а любов до Бога – вища 

форма любові. Людина, на його думку, повинна розвивати в собі духов-

не начало, щоб досягнути царства вічних цінностей [13, 23]. М. Шелер 

підкреслював: «Люби все, що є носієм цінностей, а людей злих особли-

во». Моральна цінність людини, на його думку, визначається мірою 

вкладеної у неї любові, оскільки саме любов в його глибокому розумінні 

є носієм морального добра [5, 446]. Згідно з поглядами ученого, високо-

моральною є та людина, котра розуміє вагомість християнських ціннос-

тей і живе відповідно до них. У вибудованій ним ієрархії вирізняються 

чотири підрозділи цінностей: гедоністичні, вітальні, духовні (естетичні, 

етичні, епістемологічні) та релігійні, осягнення яких відбувається не 

раціональним шляхом, а на підставі інтуїції [11, 719]. Отже, проблема 

системи цінностей була однією з найактуальніших проблем української, 

російської, зарубіжної філософської думки, яка визначає сутність люди-

ни та спрямованість її дій та вчинків у суспільстві.  

Сутність терміна «цінність» розтлумачено у педагогічній, психоло-

гічній та філософській літературі. На думку Л. Чупрія, цінності – це 

ідеї, норми, процеси, відносини матеріального й духовного порядку, 

які мають об’єктивну позитивну значимість і здатні задовольнити пев-

ні потреби людей. Як стверджує Л. Чупрій, воістину мудрою є та лю-

дина, яка, пройшовши великий життєвий шлях, побудувала цілісну 

картину світу, в основі якої лежить глибинне розуміння сутності явищ 

та процесів світу, що витікає із системи високих морально-етичних 

цінностей [13, 23 – 24 ].  

В. Шапар розглядає цінність як поняття, яке втілює у собі суспільні 

ідеали і виступає завдяки цьому як еталон належного. Вічними загаль-
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нолюдськими цінностями він вважає істину, красу, справедливість. Дос-

лідник цілком слушно зазначає, що кожній людині властива індивідуа-

льна, специфічна ієрархія особистісних цінностей, яка служить сполуч-

ною ланкою між духовною культурою суспільства і духовним світом 

особистості, між буттям спільним та індивідуальним. Подібної думки 

дотримувався В. Лісовий, який зазначає, що цінності відіграють провід-

ну роль в об’єднанні індивідів для спільних, колективних дій; є важли-

вими у забезпеченні основи для єднання людей у нації, цивілізації чи 

навіть людства. Цінність він трактує як термін, що позначає належне та 

бажане, на відміну від реального, дійсного [11, 707]. Отже, цінності 

виступають регулятором вчинків людини у її діяльності, в основі яких 

лежить моральна значущість, і суттєво впливають на суспільне життя.  

У контексті нашого дослідження важливого значення набувають 

сучасні дослідження, які висвітлюють проблему морального вихован-

ня, визначають його категорії та цінності. О. Вишневським у праці 

«Сучасне українське виховання» змістовно розкрито морально-етичні 

орієнтації людини, а саме орієнтація на ідеали добра, котра дає можли-

вість людині розвиватися духовно та формувати у собі найкращі люд-

ські риси. Християнські цінності в контексті української духовності 

розкриває Р. Небожук; морально-духовні цінності як невід’ємну час-

тину української культури розглядає Л. Стахів; моральні цінності як 

умову відродження української нації розкриває Л. Чупрій; у роботах 

О. Сухомлинської ґрунтовно висвітлені концептуальні засади форму-

вання духовності особистості на основі християнських моральних 

цінностей; питання формування моральних цінностей як регулятора 

особистості торкається у своєму дослідженні Г. Гребенюк. Українські 

дослідники цілком слушно зазначають, що сьогодні важливим є стано-

влення такої системи морально-етичних цінностей, в основі яких ле-

жали б культурно-духовні традиції нашого народу.  

 Як стверджує О. Вишневський, морально-етичні цінності – це фу-

ндаментальні світоглядні поняття, ідеї та норми, якими живе людське 

суспільство і якими регулюються прагнення та стосунки всіх людей на 

землі, життя окремих народів, громади, сім’ї, окремої людини. Мора-

льно-етичні вартості сприймаються і усвідомлюються людиною в 

трьох аспектах.  

По-перше, в ідеальному вираженні, як система ідеалів – абсолют-

них, чистих, безкомпромісних, недоторканих, до яких людина йде все 

життя за покликом віри в їхню божественну сутність і життєву доціль-

ність.   

По-друге, в конкретному вербальному формулюванні – у вигляді 

певних правил і формул.  
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По-третє, у вигляді набутих відповідних властивостей людської 

душі, у стані їхнього практичного втілення і реалізації через поведінку 

людини [2, 124]. О. Вишневський наголошує на тому, що зміст мора-

льного виховання складають абсолютні вічні цінності: віра, краса, 

чесність, любов, нетерпимість до зла, великодушність, милосердя, 

правда, мудрість, доброта, надія, свобода, щирість, гідність, сумління, 

прощення, справедливість, шляхетність [3, 98]. Лише визнання факту 

існування вічних, абсолютних ідеалів та прищеплення віри в них мож-

на вважати надійною основою побудови системи сучасного українсь-

кого виховання, вважає учений [3, 105].  

Особливу роль морально-етичним цінностям у процесі виховання 

дітей відводить О. Сухомлинська, яка наголошує, що завдяки їм вибу-

довується ціннісний світ сім’ї, підтримуються здорові стосунки між 

дітьми і батьками. Як зазначає науковець, виходячи з ієрархії ціннос-

тей, морально-етичні установки мають абсолютний характер, універ-

сальне значення і є основними категоріями духовності. Моральні цін-

ності О. Сухомлинська розглядає як нормативні уявлення про добро і 

зло, справедливість, прекрасне і потворне, про призначення людини, 

людські ідеали, норми, принципи життєдіяльності тощо. Сталими, 

абсолютними та вічними моральними канонами вважає Десять Хрис-

тиянських Заповідей [9, 14].  

 Цілком слушно зазначає Л. Стахів, що морально-етичні цінності як 

ідеали є вічними, чистими, недоторканими, недосяжними. Орієнтую-

чись на них, людина «застерігає себе від здичавіння і дозріває до єд-

нання з Богом» [8, 60]. Найбільшої ваги набирають такі цінності, як 

віра, надія, любов.  

Ефективність морально-етичного виховання дітей у сім’ї залежить 

від створення в ній належних умов життя, стверджує М. Литвиненко. 

Головною умовою успішного сімейного виховання є здоровий фунда-

мент сім’ї, що будується на її пріоритетних цінностях: непорушному 

авторитеті, подружній вірності, взаємній любові, материнському пок-

ликанню жінки: «З того, як промовляє мати до неї, як обнімає і цілує її, 

як батько посміхається до матері, як він ставиться до неї, про що і як 

розмовляють мати і батько – з усього цього складаються перші дитячі 

уявлення й поняття про добро і зло, з цього постає і утверджується віра 

дитини у високе, ідеальне, непорушне» [6, 65].  

Отже, з огляду на різні філософські та педагогічні концепції, важко 

визначити єдину класифікацію цінностей, адже кожен з науковців 

обгрунтовує власне бачення їхньої значущості у морально-етичному 

вихованні. На нашу думку, найважливішими цінностями є: віра, лю-

бов, надія, добро, краса, співчуття, справедливість, істина, милосердя.  
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Науковий інтерес до сімейного виховання, зокрема його морально-

етичної складової, нерозривно пов’язаний з іменами вітчизняних пись-

менників та педагогів: Т. Шевченка, І. Франка, К. Ушинського, Я. Чепіги, 

Г. Ващенка, І. Огієнка, які розглядали сім’ю як основний осередок заро-

дження моральних вартостей людини. Педагогами визначено роль батьків 

як основних носіїв моральних, релігійних, культурних сімейних ціннос-

тей, які відображалися у стосунках між батьками, у їхньому ставленні до 

дитини, збереженні ідеалів сім’ї, сімейних традицій та символів тощо. 

Виховуючи дітей, батьки намагалися створити для них такі умови, при 

яких було б найбільше пережито і отримано знань, при цьому старалися 

берегти дитячу психіку з тим, щоб дитина найменше втратила свого доб-

рого хисту й життєвої радості. Допомогти цьому може лише «здорова» 

сім’я, чуйна родина, писав Я. Чепіга, серед якої дитина живе, їхні міцні 

життєві підвалини, високий моральний й розумовий рівень: «Та чи мо-

жуть зробити моральний вплив батько, мати, коли навчатимуть правдиво-

сті, щирості, ввічливості, а самі тим часом будуть неправдиві, лицемірні 

та жорстокі; вимагатимуть ладу й дисципліни, та повсякчасно ламатимуть 

їх. Звичайно, дитина добре це помічає й з особливою інтенсивністю пе-

реймає такі ж погляди та вчинки. Можна лишень собі уявити якими бу-

дуть негативними моральні здобутки» [14, 63].  

Народна педагогіка на почесне місце поставила як вихователів батька і 

матір, та вчить їх шанувати: «Шти отця – матір будеш довголітен на зем-

лі». Про обов’язок дітей перед батьками йдеться у прислів’ях та приказ-

ках: «Як батька покинеш, то й сам згинеш», «Шануй батька – неньку – 

буде тобі скрізь гладенько» [7, 330]. У живому спілкуванні слова батько і 

мати вимовлялися шанобливо й поважно: «... Прости мені, мій батечку, 

що я наробила! Прости мені, мій голубе, мій соколе милий!...»; «... Матін-

ко моя ріднесенька, не тужи ти за мною, не плач в самоті... ». Згідно з 

нормами християнської моралі, які лежали в основі сімейного виховання, 

негідне поводження дітей з батьками є найтяжчим гріхом перед людьми і 

Богом: « Бо хто матір забуває, того бог карає, того діти цураються, в хату 

не пускають». Наведені рядки із поезії славетного Кобзаря засвідчують, 

що ввічливість, любов та пошана до батьків, які панували в українській 

сім’ї досліджуваного періоду, були проявом високої моралі та культури. 

Негідне поводження дітей з батьками засуджувалося громадою, свідчен-

ням цього є народні прислів’я та приказки: «Хто мамку зневажає, того Бог 

карає», «Хто не слухає неньку, послухає біду», «За мамині сльози – Бог 

долю зморозив», «За маму і тата – тяжка розплата».  

В українській сім’ї другої половини ХІХ – початок ХХ століття од-

наково важлива роль у морально-етичному вихованні дітей належала 

обидвом батькам. З народного прислів’я «Тільки в світі правди, що 
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рідний отець і мати» бачимо, що з образами батьків пов’язувалось 

утвердження добра, правди й справедливості.  

Батьківський авторитет для дітей був глибоким переконанням у його 

найкращих намірах і результатах. Дитина, спостерігаючи батьківське 

ставлення до праці, небагатослівність, стриманість, прагнення забезпечи-

ти їй міцний добробут, формувала у своїй свідомості ідеал господаря, 

голови родини. Вона переймала від батька його погляди на життя, мора-

льні критерії, засвоювала під його керівництвом трудові навички та вмін-

ня, які мали незаперечний вплив на її виховання. Свідченням цього є тво-

ри І. Франка, зокрема його оповідання «У кузні»: «Батько звільна брав 

кліщами запалене залізо, обгрібав його молотком із вугля й розтопленої 

глини, клав на ковалі і робив кілька легких ударів своїм молотком. Сі 

удари все мали для мене якийсь чар таємничості: хоч які були легкі, а 

проте за кожним ударом сарахтіли та розскакувались на цілу кузню великі 

рої зиндр. І хоч я звичайно в таких хвилях сидів на своїм підвищеннім 

місці, заслонений від ковала плечима якогось дужого «нанашка», то проте 

мої очі з безпечного сховку бігали всюди по кузні.. » [13, 340].  

Ми обстоюємо думку про те, що не слід ідеалізувати життя україн-

ської родини певного періоду. Наше дослідження доводить, що в 

окремих сім’ях були присутні негативні явища виховання.  

З осудом та презирством у збірнику «Проблеми навчання й вихован-

ня» Я. Чепіга аналізує ті сімʼї, у яких батько виконує роль тирана, забу-

ваючи при цьому обов’язки наставника і покровителя сім’ї: «Батько не 

відіграє для дитини тієї ролі в сім’ї, бо він більше заклопотаний своїми 

громадськими та особистими справами. Для дитини він істота, що заяв-

ляється дома раз, увечері, на кілька годин, і знову зникає з обрію дитя-

чого життя на цілий день. Вихованням дітей батько часто зовсім не ці-

кавиться. Він для дитини здається чимсь чужим, незрозумілим. І це 

таким здається дитині, поки скарги матері, няні на всякі дитячі вчинки 

не викличуть батька до ролі екзекутора; і тоді батько обертається у щось 

реальне, страшне й грізне; коли заявляється ця потвора, дитина ховаєть-

ся під канапу або під ліжко; вона затихає, батько дома, вона не виявляє 

своєї жвавости, щирости й балакучості» [14, 68].  

Відомий український етнограф Зенон Кузеля, упорядник матеріалів 

збірки «Дитина в звичаях і віруваннях українського народа», досить 

змістовно розкриває сторони селянського життя, зокрема акцентує 

увагу на ролі матері та батька у вихованні дитини, та зазначає: «Найбі-

льше ходить біля дітей і любить їх матір. До батька діти не так тяг-

нуться, так, що не раз здається, мов би він любив їх лише через матір. 

Часто навіть притворюються батьки, наче то кохають свої діти, а в 

самій річі ненавидять їх, або тримаються від них здалека» [4, 3].  
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Звісно ж, для морально-етичного виховання дитини мало бути ба-

тьком, обов’язки якого не закінчуються на принципі «породив і го-

дуй», вони є набагато ширші й вищі. Дитина шукає захисту у батька, 

любить його й жадає любові й ласки від нього. Дитячі погляди на мо-

раль найкраще реалізуються у сім’ї, де між батьком і дитиною щирі, 

сердечні відносини, де любов і пошана один до одного виявляються у 

доброзичливих стосунках. Для повноцінного морально-етичного вихо-

вання дитини потрібно, щоб вона на батьківських прикладах формува-

ла такі навички, які ґрунтувалися на вічних категоріях моралі.  

Моральні уявлення засвоювалися дитиною у ранньому віці через 

життєвий ритм і стиль життя родини. Я. Чепіга з цього приводу писав: 

«На дітях особливо одбиваються звички, рухи і взагалі атмосфера 

оточіння. І оскільки має силу на них гарний приклад, оскільки поганий 

вплив роблять у моральнім розвиткові всякі аномалії близьких людей. 

Гнів, лютість, жорстокі відносини до людей та тварин, сполучені з 

ними вчинки, загальна дражливість зменшують справжнє морально-

етичне почуття у дітей і пхають до моральної розпусти. З цього видно, 

як обережно треба поводитись з дитиною при вихованні; треба одсову-

вати від неї все, що може припинити гарний моральний розвиток, по-

нівечити й знищити добрі нахили на зорі дитячого життя» [14, 62].  

Отже, виховним потенціалом сім’ї другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття були морально-етичні цінності, що давали можливість 

людині розвиватися духовно та формувати у собі найкращі людські 

риси. Батьки були відповідальні за моральне виховання своїх дітей, за 

організацію життя родини. Про силу виховного впливу батьків крас-

номовно говорять такі українські народні прислів’я і приказки: «Які 

мама й татко, таке й дитятко», «Який кущ, така й хворостина, який 

батько, така й дитина» [10, 645]. Виховний вплив сім’ї полягав у тому, 

що діти наслідували моральну поведінку взаємин у спілкуванні бать-

ків. Впевненість у тому, що в будь-який момент можна знайти підтри-

мку та розуміння, і була основою духовного зв’язку сім’ї.  

В. Янів з цього приводу писав: «Бажання допомогти іншому вважа-

лося великою етичною цінністю, що було виявом душевної якості 

українців. Така шляхетність в Україні здавна була відома, поширена, 

оцінена» [ 15, 209].  

Сім’я як найважливіший виховний інститут повинна дбати про свої 

цінності, не забувати й не порушувати їх. Батьки мають постійно стежи-

ти за своїм самовдосконаленням, оскільки як головні вихователі дитини 

повинні бути вимогливими насамперед до себе. Як бачимо, чимало сер-

йозних проблем стоїть сьогодні перед сім’єю та педагогічною наукою 
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загалом. Низка цих проблем потребує негайного розв’язання на базі 

християнської моралі та вічних загальнолюдських цінностей.  

Запропонована проблема вимагає негайного розв’язання завдяки 

мобілізації зусиль багатьох наук, зокрема педагогіки. Важливим з цьо-

го приводу буде обґрунтування народного педагогічного досвіду фор-

мування морально-етичних цінностей в українській сім’ї та родині.  
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У статті зроблена спроба з’ясувати роль та значення інформаційних те-

хнологій навчання, які використовуються у процесі графічної підготовки май-

бутніх учителів трудового навчання на заняттях з креслення.  
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An attempt to find out a role and value of informations technologies teaching 

which are used in the process of graphic preparation of future teachers of the labour 

teaching on employments on drawing is done in this article. 

Keywords: informations technologies, pedagogical programmatic mean (PPM), 

graphic preparation, draft. 

 

Інформаційні технології дедалі більше впливають на всі сфери дія-

льності сучасної людини і підносять на новий рівень як сам процес 

діяльності, так і його результати. Виокремивши освітню галузь, можна 

з упевненістю стверджувати і про інформатизацію освіти як «... впоря-

дковану сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціа-

льно-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, вироб-

ничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освіт-

ніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб 

учасників навчально-виховного процесу» [4].  

Інформатизація освіти передбачає широке й ефективне впрова-

дження і використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

здійснення освітньої, наукової та управлінської функцій.  

Тенденції інформатизації системи освіти відображені у національ-

ній доктрині розвитку освіти, яка передбачає впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефектив-

ність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в ін-

формаційному суспільстві [12].  

Метою статті є аналіз інформаційних технологій навчання, які ви-

користовуються у процесі графічної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання на заняттях з креслення.  
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За останні роки проведено чимало науково-педагогічних дослі-

джень з питань впровадження нових інформаційних технологій у на-

вчально-виховний процес закладів освіти. Так, дидактичні та методич-

ні аспекти застосування нових інформаційних технологій у професій-

ній підготовці вчителів висвітлено М. Жалдаком, І. Богдановою; у 

трудовому навчанні – О. Ващук, Р. Гуревичем та І. Петрициним; у 

графічній підготовці – В. Сидоренком, М. Юсуповою та ін.  

У наукових працях Б. Гершунського, Ю. Машбиця, Н. Тализіної та 

інших учених розглядаються психолого-педагогічні засади викорис-

тання інформаційних технологій у навчально-пізнавальному процесі.  

Аналіз досвіду використання інформаційних технологій у підгото-

вці вчителів трудового навчання, а також матеріали досліджень [1; 3; 

6; 7; 9; 10] дають підстави стверджувати, що використання інформа-

ційних технологій на заняттях з креслення у вищій школі забезпечує: 

 посилення мотивації навчання, що зумовлене підвищенням інте-

ресу студентів до роботи з комп’ютером; 

 реалізацію інтерактивного режиму роботи з навчальними матері-

алами, можливість подання яких розширюється завдяки використанню 

графіки, мультиплікації, кольору, музики тощо; 

  комп’ютерну динамічну візуалізацію об’єктів навчання, надання 

навчальному матеріалу кращої наочності (у вигляді текстів, графічних 

зображень, мультиплікації, статичних або динамічних рисунків тощо); 

 розвиток творчих здібностей особистості на основі реалізації ін-

дивідуально-особистісного підходу до студента та урахування його 

особливостей і можливостей; 

 можливість організації цілеспрямованого управління процесом 

навчання, оперативного контролю викладачем дій студентів та забез-

печення об’єктивності оцінювання їхніх знань; 

 можливість залучення студентів до науково-дослідницької роботи.  

Аналізуючи численні переваги й можливості інформаційних техно-

логій у навчальному процесі, не можна не звернути увагу на їхні недо-

ліки. Учені-дослідники [3; 8; 9; 10; 11] одностайні в тому, що серед 

негативних факторів комп’ютерно-орієнтованого навчання найвагомі-

шими є такі: 

 відсутність безпосереднього людського контакту, здатність ви-

конувати лише алгоритмічно заплановані дії, неможливість оцінити 

оригінальні рішення задач та визначити джерело помилки; 

 обмеження мовленнєвого аспекту: спілкування машинною мо-

вою, лімітованість словника, жорсткість синтаксису, стереотипність 

мови (на відміну від природного спілкування сучасний діалог з 



157 

 

комп’ютером позбавлений усіх тих додаткових повідомних ресурсів, 

які несуть у собі міміка, жести, інтонація); 

 недостатня розробленість теорії та технологій проектування 

комп’ютерно-орієнтованого навчання, методичного забезпечення на-

вчальних програм; несумісність навчальних систем, використання 

програмного забезпечення, що не завжди обґрунтоване та відповідає 

потребам педагогічного процесу.  

Аналіз переваг та недоліків застосування інформаційних техноло-

гій навчання дає змогу стверджувати, що тільки педагогічно доцільне, 

дидактично-обґрунтоване їхнє використання створює умови для того, 

щоб посилити інтелектуальні можливості студентів, впливаючи на 

пам’ять, емоції, мотиви, інтереси, сприяє перебудові структури їхньої 

пізнавальної та продуктивної діяльності.  

Практика роботи та результати наших досліджень засвідчують, що 

використання інформаційних технологій навчання при вдалому поєд-

нанні з традиційними інформаційно-пояснювальними методами дає 

суттєвий педагогічний ефект у процесі графічної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання.  

При вивченні креслення на інженерно-педагогічному факультеті Дро-

гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

активно впроваджуються інформаційні технології, завдяки чому значною 

мірою можна реалізувати можливості комп’ютерно-орієнтованого на-

вчання, надати науково-пізнавальній та практичній діяльності студентів 

самостійного, дослідницько-пошукового та творчого характеру, сприяти 

формуванню гармонійно розвиненої творчої особистості.  

Нами розроблений цілісний комплекс навчальних та контролюючих 

програмних засобів для забезпечення якісної графічної підготовки сту-

дентів. Так, теоретичний матеріал з курсу «Креслення» (водночас з по-

ясненням викладача) часто супроводжується демонструванням навчаль-

них презентацій, орієнтованих на ознайомлення студентів із технікою та 

технологічними відомостями, формування початкових уявлень про ос-

нови сучасного виробництва, сприяння розвитку розумових та інтелек-

туальних здібностей особистості. Створені електронні довідникові мате-

ріали з креслення (таблиця шорсткості поверхонь, умовні позначення 

конструкційних матеріалів на кресленні, елементів електро- та радіотех-

нічних схем, елементів будівельного креслення тощо) сприяють у ви-

вченні відповідних розділів та тем курсу, забезпечуючи швидкий доступ 

і пошук необхідної інформації, привчають студентів до роботи зі спеціа-

льною літературою, виховують самостійність та ініціативність.  

Зразки студентських робіт, креслення технічних вузлів та деталей, 

їхніх конструктивних елементів (фаски, проточки, галтелі, центрові 
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отвори тощо), що представлені в електронній формі на екрані моніто-

ра, слугують ефективним наочним матеріалом при вивченні машино-

будівного креслення, допомагають краще з’ясувати технологічні про-

цеси виготовлення деталей, їхнє призначення та принцип роботи у 

складних технічних системах, сприяють розвитку мисленнєвих проце-

сів особистості, зокрема технічного мислення.  

Ми також зауважили, що значно впливають інформаційні технології 

на розвиток просторової уяви та мислення студентів, особливо при ви-

вченні проекційного креслення. Відчуваючи труднощі при створенні про-

сторових образів зображуваних об’єктів у процесі їхньої інтерпретації та 

визначенні просторових властивостей і відношень, студенти з дозволу 

викладача можуть викликати тривимірне зображення на екран монітора 

для перегляду, переміщати та повертати у різних площинах з метою пов-

ного ознайомлення з геометричною формою та формування уявлень про 

просторові образи з наступним зображенням у площині формату.  

З метою виявлення рівня графічних знань студентів, міцності ово-

лодіння теоретичними положеннями з курсу креслення, вимогами 

стандартів щодо створення та оформлення конструкторської докумен-

тації, ми використовували контролюючі програмні засоби, які за коро-

ткий термін здатні протестувати велику кількість учасників. Результа-

ти перевірки зберігаються у вигляді окремих облікових файлів, інфор-

мація з яких викликається у будь-який момент на екран або роздруко-

вується на паперовий носій.  

Крім педагогічних програмних засобів (ППЗ), на заняттях з крес-

лення частково використовуються і спеціалізовані комп’ютерні про-

грами (зокрема, системи автоматизованого проектування – САПР), 

призначені для автоматизації процесу проектування, створення конс-

трукторської документації тощо. Серед таких програм можна виділити 

ArchiCAD, AutoCad, P-CAD, Sprint-Layout, sPlan, Компас та інші.  

Однак слід зазначити, що переважна більшість спеціалізованих 

комп’ютерних програм не відповідає психолого-педагогічним вимогам, 

бо не адаптовані до використання як засіб навчання, тому не можуть 

виконувати дидактичних функцій, покладених на подібні програмні 

засоби. Крім цього, як свідчить наш досвід роботи, опанування студен-

тами лише одного такого програмного продукту вимагає значних витрат 

часу та розумових зусиль, що не допустимо у рамках лімітованого на-

вчального процесу (крім того, для повноцінного комп’ютерного забез-

печення занять з креслення обійтися однією програмою складно; необ-

хідно як мінімум дві-три). До того ж, ці програми не передбачають ро-

боту в режимі навчання або контролю знань студентів, не орієнтовані на 

роботу з довідниковим інформаційним ресурсом тощо.  
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Сьогодні існує чимало навчальних закладів, які працюють за різни-

ми навчальними планами (хоча готують аналогічних спеціалістів), 

тому досить складно розробити пакет комп’ютерних програм навчаль-

ного призначення (зокрема з креслення), який би повністю відповідав 

начальним планам усіх закладів освіти України [13]. Ця проблема 

розв’язується частково за рахунок створення у ВНЗ (зазвичай, у вигля-

ді написання курсових, дипломних робіт тощо), авторських 

комп’ютерних програм для внутрішнього користування, однак говори-

ти про їхню універсальність і всеохоплюваність не доводиться.  

Важливо, щоб у процесі створення педагогічних програмних засо-

бів, крім загальновідомих принципів дидактики (науковості, доступно-

сті, наочності, систематичності й послідовності тощо), враховувалися 

й основні дидактичні принципи відбору змісту навчальних 

комп’ютерних програм, до яких належать [5]: 

 погодженість із принципами відкритості освіти; 

 контрольованість автором повноти представлення навчального 

матеріалу; 

 узгодженість із системою базових дидактичних принципів; 

 функціонально-комунікативна спрямованість змісту навчального 

матеріалу; 

 забезпеченість психологічної готовності викладача до викорис-

тання навчальних матеріалів, розміщених на електронних засобах на-

вчання; 

 взаємопов’язаність із різними видами навчальної діяльності; 

 забезпеченість різнорівневого сприймання студентами навчаль-

ного матеріалу; 

 урахування дидактичних можливостей кожного навчального 

елементу на занятті; 

 відповідність віковим особливостям і розумовим можливостям 

розвитку студентів при розташуванні навчального матеріалу у струк-

турі програми та його сприйманні; 

 контрольованість студентами повноти й глибини оволодіння на-

вчальним матеріалом; 

 можливість модифікації і розвитку програмних засобів з навча-

льного предмету.  

Учені-психологи Т. Гергей і Ю. Машбиць зазначають, що ефективність 

навчальних програм, а в кінцевому результаті і доля комп’ютерного на-

вчання, багато в чому залежить від того, на якому теоретичному фундаменті 

воно будується, які психолого-педагогічні ідеї реалізує. Саме тому актуаль-

ною є проблема того, що повинно бути покладено в основу розробки 

комп’ютерних навчальних програм: наукові психолого-педагогічні концеп-
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ції чи власний досвід навчання розробників програм? Автори стверджують 

– найоптимальнішим є компромісне вирішення, використання одного й 

другого, хоча в реальних умовах цього досягти вкрай важко [2].  

Педагоги Р. Гуревич та С. Подолянчук зазначають, що сучасний рі-

вень інформаційно-комунікаційних технологій передбачає активну 

роль викладача у створенні педагогічних програмних засобів. У бага-

тьох випадках вкрай необхідно, щоб розроблені програми, крім реалі-

зації своїх безпосередніх функцій, мали б ще й ознаки інструменталь-

них систем, тобто давали змогу викладачеві брати безпосередню 

участь у конструюванні програмних засобів навчального призначення 

без додаткового залучення інших фахівців [14].  

Застосування інформаційних технологій у процесі графічної підго-

товки майбутніх учителів трудового навчання на заняттях з креслення 

буде виправдане лише у випадку добре виваженого та продуманого 

сценарію їхнього використання і при вдалому поєднанні з традиційни-

ми формами навчально-пізнавальної діяльності.  

Аналіз комп’ютерних навчальних програм з креслення дає підстави 

зробити висновок про те, що хоч вони і мають значний педагогічний 

ефект, однак є вузькоспеціалізованими й виконують, зазвичай, лише 

окремі дидактичні функції (навчальні, контролюючі тощо). Тому сьо-

годні гостро постає питання створення таких комп’ютерних програм з 

креслення, які б комплексно забезпечували навчальні, контролюючі й 

розвивальні функції та передбачали б активну роль викладачів у їхній 

модифікації з метою налаштування на оптимальні режими роботи.  
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Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України є впрова-

дження інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН), що 

забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молоді до життєдіяль-

ності в інформаційному суспільстві.  

Підвищенню якості підготовки учнів (студентів) сприятиме ство-

рення електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП). Викори-

стання інформаційно-комунікаційних технологій у начальному процесі 

відкриває широкі перспективи для поглиблення теоретичної бази знань 

учнів і студентів, посилення прикладної спрямованості навчання, роз-

криття творчого потенціалу усіх суб’єктів навчання, відповідно до 

їхніх запитів, здібностей. Одним з видів програмних засобів навчаль-

ного призначення є електронні підручники. Вони створюються відпо-

відно до діючих навчальних програм і можуть охоплювати як окремі 

розділи навчальних дисциплін, так і цілі навчальні курси. Крім того, 

електронний підручник має не тільки зберігати всі переваги друкова-

ного аналогу, а й повною мірою використовувати можливості сучасних 

інформаційних технологій [1, 35].  

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання загалом та електронних підручників і посібників зокрема є 

далеко не новою у психолого-педагогічній науці. Впровадження інфо-

рмаційних технологій в освіту суттєво вплинуло на систему засобів 

навчання, на співвідношення та взаємодію окремих компонентів цієї 

системи. Дослідженню різних аспектів інформатизації навчання прис-

вячені праці багатьох дослідників. Питання систематики комп’ютерно-

орiєнтованих засобів навчання, проектування iнформацiйних систем, 

психолого-педагогiчнi основи використання комп’ютерно-

орiєнтованих засобiв навчання, вплив інформаційних технологій на-

вчання на особистiсть учнiв розкрито в дослiдженнях Ю. О. Жука, 

М. П. Шишкiна, I. I. Журавльової, Н. В. Журбенко, Н. Т. Задорожної, 

З. О. Зуєнко та ін.  

Питання, пов’язані зі створенням та використанням електронних 

засобів навчання, зокрема електронних підручників та електронних 

навчальних посiбникiв для дистанцiйного навчання, досліджувалися 

такими науковцями, як: А. І. Башмаков, В. Ю. Биков, Є. Ф.Вінниченко, 

Ю. В. Горошко, О. В. Данилова, Ю. О. Дорошенко, М. І. Жалдак, 

Ю.О.Жук, І.С. Іваськів, С. І. Карп, В. І. Клочко, М. С. Львов, 

Ю. І. Машбиць, Н. В. Морзе, А. В. Пеньков, С. А. Раков, Ю. С. Рамсь-

кий, І. В. Роберт, В. Д. Руденко, М. І. Шут та ін.  

У науково-методичній літературі провідними вченими досить гли-

боко розглядаються аспекти реалізації електронних ресурсів – техно-
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логії та інструментарій програмування, комп’ютерна графіка та ди-

зайн, тривимірне моделювання, гіпертекст, мультимедіа (редагування 

звукового супроводу, відеомонтаж, побудова анімацій тощо).  

Отримані наукові результати є незаперечними, однак необхідно за-

значити, що, на жаль, в Україні ще не існує затверджених на держав-

ному рівні вимог до електронних навчальних засобів, які б регламен-

тували їхній зміст і структуру, а також дидактичні умови їхнього за-

стосування у навчальному процесі. Дидактичні та методичні питання 

проектування і створення електронних підручників не розглядаються 

комплексно. Актуальними є проблеми розробки науково обґрунтова-

них педагогічних засад формування структури електронних підручни-

ків та їхнього використання у навчальному процесі, вимог до предмет-

ного наповнення та способів подання навчальних задач, визначення 

місця електронних підручників у навчальному процесі, створення ме-

тодик їхнього використання за умов класно-урочної чи лекційно-

семінарської системи навчання.  

Першочерговою постає проблема визначення науково-методичних 

вимог до проектування та створення електронних підручників, їхньої 

ролі при навчанні учнів і студентів, методів та форм використання у 

навчальному процесі, враховуючи усі переваги та недоліки, порівняно 

з друкованими аналогами.  

Більшість дослідників зазначають, що однією з причин концептуа-

льних помилок, яких допускаються при створенні програмних засобів 

навчального призначення, є їхня інтерпретація лише як електронних 

аналогів друкованих навчально-методичних засобів. Але для забезпе-

чення ефективності навчання за умов використання ІКТН вони мають 

втілювати кращі сторони традиційних засобів навчання та обов’язково 

реалізовувати нові можливості.  

На сьогоднішній день викладач перестав бути єдиним джерелом 

інформації. Споживачі освітніх послуг (особливо студенти) прагнуть 

до засвоєння нових знань, не обмежуючись лише наявною навчальною 

літературою. У зв’язку з цим, посилюється зацікавлення учнів (студен-

тів) інформаційними та освітніми ресурсами, у тому числі електрон-

ними підручниками.  

Використання електронних підручників є принципово новим під-

ходом до організації аудиторної та самостійної роботи студентів, що 

сприяє підвищенню наукового й методичного рівня надання освітніх 

послуг, дає змогу здійснити індивідуальний підхід у навчанні, сприяє 

розвитку мотиваційної сфери, прагненню студентів до самостійної 

пізнавальної діяльності. Електронний посібник є сучасною альтерна-

тивою традиційним засобам навчання.  
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Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс, при-

значений забезпечити можливість учням чи студентам самостійно або 

з допомогою викладача засвоїти навчальний курс або його розділ. 

Такий продукт створюється з вбудованою структурою, словниками, 

можливістю перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.  

Практикою доведено, що електронні засоби навчання мають низку 

вагомих дидактичних переваг, порівняно з їхніми аналогами на папе-

рових носіях: гіпертекстова технологія (завдяки застосуванню гіперпо-

силань) спрощує навігацію й надає студенту можливість вивчати мате-

ріал в індивідуальному режимі; мультимедійна технологія сприяє яск-

равому унаочненню пізнавальної і навчальної інформації (завдяки 

використанню тексту, графіки, звуку та відео); на одному носії здійс-

нюється інтеграція значних обсягів різної за природою інформації. 

Професійно створений електронний посібник ефективно поєднує у 

собі функції вчителя й підручника, довідково-інформаційного джерела 

й консультанта, ефективного тренажера й засобу контролю знань.  

Сучасний електронний підручник набуває рис принципово нового 

засобу пізнання, що інтегрує дидактичні властивості традиційного 

підручника з тими, які притаманні іншим елементам системи засобів 

навчання, і таким способом утворює навчально-пізнавальне інформа-

ційне середовище нового типу.  

Усвідомлення нової ролі підручника у сучасному комп’ютерному 

представленні має знайти своє обґрунтування і відображення в його 

теоретичній моделі, визначенні структурних компонентів та дидактич-

них функцій, особливостей їхньої реалізації, що в комплексі складає 

дидактичні основи створення комп’ютерного підручника.  

Безумовно, що і сучасний електронний підручник має у своїй стру-

ктурі традиційні структурні елементи традиційного паперового анало-

га – основний текст, допоміжні тексти та позатекстові компоненти, 

апарат організації засвоєння, ілюстративний матеріал. Проте завдяки 

електронній формі представлення навчального матеріалу в такому 

підручнику появляється можливість використання основниx дидакти-

чниx переваг гіпертекстової організації інформації (оперативність 

доступу до різноманітниx інформаційниx масивів; надійна система 

орієнтування; створення умов для побудови власної системи причино-

во-наслідковиx зв’язків між видами знань) та мультимедіа (можливість 

створення динамічниx моделей і проведення комп’ютерного експери-

менту). Завдяки цьому можна удосконалити традиційні структурні 

компоненти підручника, за допомогою засобів мультимедії та гі-

перзв’язків поєднати їx та створити підручник, який є цілісним навча-

льним середовищем. У закінченому вигляді такий навчально-
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електронний засіб, як правило, перетворюється в електронний муль-

тимедійний навчальний курс, який покликаний інтегрувати традиційні 

та електронні засоби навчання, координувати їх використання у навча-

льному процесі.  

Створення мультимедійного електронного навчального курсу є 

тривалим і складним процесом, що здійснюється у кілька етапів. На 

підготовчому етапі передбачається написання тексту, підбір ілюстра-

тивного та довідкового матеріалу, створення ескізів інтерфейсу й сце-

нарію навчального курсу, а також сценаріїв окремих блоків (анімацій-

них фрагментів, відеофраґментів, блоків перевірки знань). Повний 

сценарій електронного навчального комплексу передбачає викорис-

тання звичайного тексту й гіпертексту з посиланнями на зв’язані теми, 

розділи чи поняття, на зображення, звуки, відеофраґменти; викорис-

тання табличної інформації, ілюстративного матеріалу (графіків, схем, 

малюнків), анімацій, фотоматеріалів, комп’ютерних моделей.  

Основний етап створення електронного навчального посібника по-

лягає у підборі навчального та допоміжного матеріалу для наповнення 

посібника. Зрозуміло, що зміст останнього має переважати над фор-

мою. Форма ж представлення матеріалу повинна бути якомога суворі-

шою. Сторінка не повинна містити зайвої інформації (графічної чи 

текстової), що могла б відвернути увагу користувача. Після проведен-

ня завершального етапу відбувається тестування, редагування, а вже 

потім – апробація посібника.  

Смислово-текстовий компонент сучасного електронного підручни-

ка виступає вербальною структурою, що містить дидактично та мето-

дично оброблений і систематизований автором навчальний матеріал, 

відповідно до навчальної програми. Його основу складають поняття, 

факти, закони, теорії, методологічні та оціночні знання [3]. При цьому 

гіпертекстова структура сучасного електронного підручника чи посіб-

ника ефективно забезпечує диференціацію навчального матеріалу, яка 

забезпечується ієрархічним структуруванням навчального матеріалу, 

що передбачає розподіл його на окремі логічно-інформаційні одиниці, 

що мають умовно головне та підпорядковане значення і за допомогою 

гіперзв’язків поєднуються у єдине смислове ціле.  

Водночас, текстові компоненти електронного підручника чи посіб-

ника мають елементи переxоду в позатекстові елементи: наочно-

ілюстративний та організаційно-контрольний матеріал [2].  

Наочно-ілюстративний матеріал електронного посібника може бути 

трьох типів [3]. До першого типу належать статичні ілюстрації: сюже-

тні та предметні малюнки, фотозображення творів мистецтва, докуме-

нтальні, технічні та фотоілюстрації, схеми, плани, діаграми, графіки, 
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карти, атласи тощо. Наочно-ілюстративний матеріал традиційного 

посібника практично стовідсотково збігається із арсеналом статичних 

ілюстрацій електронного посібника. Цей тип наочності реалізує свої 

дидактичні функції лише за допомогою засобів двовимірного кольоро-

вого та чорно-білого зображення.  

Наочно-ілюстративні матеріали другого та третього типів належать 

до засобів мультимедіа, використання яких є суттєвою перевагою над 

традиційним підручником чи посібником. Саме використання засобів 

мультимедіа в електронному підручнику забезпечує створення вираз-

нішого та якіснішого ілюстративного матеріалу як з площинним, так і 

з об’ємним зображенням, поширеною колірною палітрою, звуковим 

супроводом, можливістю споглядання тривимірних зображень у різних 

ракурсах тощо.  

До другого типу ілюстрацій наочно-ілюстративного матеріалу 

електронного підручника належать динамічні анімаційні ілюстрації 

або відео. На відміну від статичних ілюстрацій, вони відтворюють 

процеси та явища в їхньому розвитку та динаміці. Динамічні ілюст-

рації можуть демонструвати розгортання історичних процесів, явища 

природи, фізичні процеси, хімічні реакції тощо. Використання муль-

тимедійних засобів сучасних електронних посібників дає можливість 

занурити учня у те середовище чи ситуацію, які він вивчає, посилю-

ючи емоційно-виразний вплив навчального матеріалу. Отже, ілюст-

рації другого типу охоплюють функції такого дидактичного засобу, 

як навчальне кіно [4].  

Проте і цей тип наочно-ілюстративних матеріалів не позбавлений 

недоліків, адже при роботі з динамічними анімаційними або відеоілю-

страціями, як і при роботі із статичними ілюстраціями першого типу, 

дії учня обмежуються лише спостереженням. Він має можливість роз-

глядати, вивчати, аналізувати ілюстративний матеріал, але не може 

впливати на об’єкт чи явище, що вивчається.  

Розв’язати це питання покликані наочно-ілюстративні матеріали 

третього типу – динамічні моделі, які дають змогу не тільки сприймати 

процес чи явище в його розвитку, а й впливати на нього, змінюючи 

окремі параметри; спостерігати зміни, які сталися внаслідок впливу на 

модель; отримувати певні уявлення про властивості об’єкта спостере-

ження. Використання у навчальному процесі наочно-ілюстративних 

матеріалів цього типу створюють умови для того, щоб включити в 

систему сприйняття учня образну та емоційну пам’ять, використовува-

ти почуттєвий та діяльнісний досвід як основу теоретичних знань, що 

сприяє глибшому опануванню навчальним матеріалом, усвідомленню 
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сутності закономірностей, фактів; стимулює спостережливість, абстра-

ктне мислення, пізнавальну активність та самостійність.  

Наочно-ілюстративні матеріали третього типу аналогічні за свої-

ми функціями демонстраційному експерименту. Але завдяки можли-

вості впливати на об’єкт, керуючись підсвідомою мотивацією  та 

інтуїцією, учень сам виступає у ролі експериментатора. Тому дина-

мічні моделі електронного підручника виходять за межі демонстра-

ційного експерименту, наближаючись за своєю суттю до лаборатор-

ного експерименту. Відповідно до цього, дидактичні можливості 

сучасного електронного посібника є значно вищими від традиційно-

го, і здатні забезпечити виконання усіх дидактичних функцій, які, 

зазвичай, у навчальному процесі виконуються додатковими засобами 

ілюстрування та демонстрування.  

За своєю структурою сучасний електронний посібник може забез-

печувати не лише вивчення нового матеріалу, а й перевірку рівня за-

своєння навчальної інформації після опрацювання конкретної теми чи 

розділу [5]. Тому, на наш погляд, сучасний електронний навчальний 

посібник повинен мати декілька варіантів опрацювання нового матері-

алу, а вже сам учень (студент) обирає найкращий для нього спосіб. 

Перший варіант передбачає просто навчання, тобто учень (студент) 

отримує змогу прочитати новий навчальний матеріал та переглянути 

ілюстрації до нього, в тому числі й мультимедійні. Цей варіант, знач-

ною мірою, дублює дидактичні можливості традиційного посібника.  

Другий варіант – навчально-тестуючий – забезпечує можливість 

опрацювання теми лекції та блоку тестових завдань для перевірки 

рівня засвоєння нового матеріалу.  

Третій варіант – контрольний – дає змогу суб’єктам навчання прой-

ти комплексний тест з усіх розділів і тем посібника. При цьому сам 

контроль повинен бути, як мінімум, двох видів: контрольно-оціночним 

та контрольно-навчальним. При першому виді контролю здійснюється 

оцінювання відповідей учня (студента) з виставленням відповідної 

оцінки. При другому – важливим компонентом є не лише контроль 

знань, а й робота над поліпшенням рівня знань. Цей вид контролю 

передбачає навчання під час контролю. Тобто, якщо учень (студент) 

неправильно дав відповідь на одне із запропонованих запитань, то 

програма повинна автоматично повертатися на лекційний матеріал для 

його повторного вивчення.  

Отже, робота з електронним навчальним посібником значною мі-

рою активізує самостійність та навчальну активність учнів і студентів, 

уможливлює не лише самостійне навчання, а й оцінювання знань; дає 

змогу виявити складні для себе питання та повторно над ними попра-
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цювати, тим самим розвантажити працю педагога й направити її у 

більш творче русло.  

Сучасні електронні навчальні посібники та програмні продукти є 

складними педагогічними засобами, які значною мірою полегшують 

працю педагога та сприяють розвитку самостійності й активності уч-

нів. Добре підготовлене заняття з використанням матеріалу електрон-

ного посібника сприятиме його успішному проведенню з урахуванням 

особистісно-зорієнтованого навчання, забезпечить мотивацію навчан-

ня, рефлексію на рівні самоствердження, саморегуляції, самореалізації 

(самоаналіз навчальної діяльності). Опрацювання (повторення, погли-

блення, тренування і контроль) навчального матеріалу електронного 

посібника може здійснюватися за різним варіантом складності, темпу, 

послідовності.  

Крім того, необхідно пам’ятати, що головним у побудові нового 

освітнього електронно-програмного середовища має бути дотримання 

принципу психолого-педагогічної доцільності застосування інновацій-

них технологій як засобу підвищення ефективності й оптимізації проце-

су навчання. Тому створення та вибір навчально-програмного чи муль-

тимедійного супроводу, розв’язання питання про місце і роль електрон-

ного навчального посібника на занятті має належати викладачеві.  

Водночас, саме електронний навчальний посібник є важливим ком-

понентом позааудиторної самостійно-творчої навчальної діяльності.  
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НАРОДНІ РУХЛИВІ ІГРИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Й ЕТНОПЕДАГОГІКИ 
 

Ігри виховують не лише молодіж, але й націю.  

Петро Франко 

 

У статті акцентовано увагу на НРІ як на важливій складовій національної 

культури й етнопедагогіки, розкрито їхню роль та показано актуальність у 

навчально-виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи 1ступеня, 

проаналізовано в історичному ракурсі характер і зміст українських народних 

ігор, що мають виховне значення для молоді.  

Ключові слова: національна культура, народні рухливі ігри, етнопедагогі-

ка, народна фізична культура, етнічний, нація, народ, традиції.  

 

The article focused on the NRÌ as an important component of the national 

culture and etnopedagogìki, revealed their role and shown the relevance of the 

educational process in modern secondary school 1stupenâ, analyzed in historical 

perspective in nature and content of the Ukrainian folk games with educational 

value for youth.  

Keywords: national folk culture, mobile games, etnopedagogìka, folk physical 

culture, ethnic, nation, people, traditions.  

 

Важливою складовою національної культури й етнопедагогіки є 

народна фізична культура, яка включає ті види рухової активності та 

методи їхнього використання, що історично склалися серед певної 

етнічної спільноти людей з метою адекватного біологічного, психічно-

го, естетичного, морального впливу на природний розвиток людини, її 

пристосування до навколишнього середовища, підготовки до трудової 

діяльності та військової справи.  

Досліджуючи народні форми фізичної культури, професор В. І. 

Елашвілі підкреслював: «… немає в світі народу, в якого б не було 

своїх різновидів фізичних вправ і рухливих ігор, які складають один з 

елементів національної культури та побуту». І дійсно, підтвердженням 

цьому є наявність світової скарбниці народних засобів фізичного ви-

ховання, великої кількості самобутніх рухливих ігор, частина з яких не 

тільки побутує у того чи іншого етносу, але й отримала широкий роз-

виток і вийшла на арену світової практики тіловиховання.  

Мета статті: розкрити роль народних рухливих ігор, показати їхню 

актуальність у навчально-виховному процесі сучасної загальноосвіт-

ньої школи 1ступеня та проаналізувати в історичному ракурсі характер 
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і зміст українських народних ігор, що мають виховне значення для 

молоді.  

Про те, наскільки проблема народних рухливих ігор як важлива 

складова національної культури і етнопедагогіки привертає увагу фа-

хівців, свідчить той факт, що кількість робіт з цієї проблеми за останні 

роки досягає кількох тисяч. З аналізу численних праць вітчизняних і 

зарубіжних дослідників видно, що важливим компонентом цілісної 

народної культури з найдавніших часів і до сьогодення є народні рух-

ливі ігри, які мають велику історію та тісно пов’язані з національними 

обрядами, звичаями та календарними святами.  

Матеріали історико-етнографічних досліджень свідчать про те, що НРІ 

є дуже різноманітними й пронизували весь життєвий устрій населення. 

Будь-яка подія з життя людей відзначалася жертвою богам, які присвячу-

вались Матері-Землі, богу сонця Ярилі, богу війни і зброї Перуну.  

Кожен народ, залежно від соціально-економічних умов свого роз-

витку, психічного складу, географічного положення тощо, історично 

виробляв самобутні види рухливих ігор, способи їхнього використан-

ня, які потім склали своєрідні системи національного тіловиховання. 

Народні засоби тіловиховання (особливо НРІ, забави, розваги, засоби 

загартування, способи здорової життєдіяльності тощо) в сучасних 

умовах функціонують у багатьох сферах: 

- у первинних «аутентичних» формах переважно у сільській місце-

вості під час народних, побутових та релігійних свят і в побуті; 

- у вторинних формах, перероблених та адаптованих до умов су-

часного навчально-виховного процесу і переважно використовуються 

на напівпрофесійному рівні; 

- у найрізноманітніших модифікаціях у професійному спорті як за-

гальновизнані види спорту з регламентацією змагальної діяльності і 

специфічною підготовкою до неї.  

Не є винятком у цьому плані і традиції української системи фізич-

ного виховання (фізична культура є важливою складовою національної 

культури), основу якої складає надзвичайно багатий пласт народних 

рухливих ігор. Народна фізична культура в однаковій мірі співвідно-

ситься з загальнонаціональною культурою і етнопедагогікою як важ-

лива їхня складова. Слід зазначити, що народна фізична культура є 

частиною етнопедагогіки і культури нації, і за своєю спрямованістю та 

особливостями зумовлюється тим ідеалом духовної і тілесної доскона-

лості людини, який є характерний для тієї чи іншої спільноти людей на 

конкретному етапі її історичного розвитку.  

Більшість рухливих ігор як елементів народної культури виникли 

на ранніх ступенях розвитку суспільства і найтіснішим чином 
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пов’язані із життям народу. Тому їх необхідно розглядати як такі засо-

би фізичної культури, що історично слалися і перевірялися віковічним 

досвідом певного етносу.  

Народні рухливі ігри, як важлива складова виховної системи, тісно 

пов’язані з уявленням народу про роль генетичної спадковості, впли-

вом на процеси виховання середовища, про особливості дитячої психі-

ки та моторики. Вони як елемент народної творчості сильні своєю 

неупередженою істинністю, що відточувалась у процесі відбору най-

більш типового, реально пережитого. Це є однією із специфічних рис 

української етнопедагогіки, відображеної у народних іграх свободи 

виховної діяльності у напрямі диференціації виховного процесу, що 

залежить від психоматичних особливостей дитини. Саме життєва не-

обхідність і віковічні народні надбання стимулювали розвиток народ-

них рухливих ігор, формували їхню специфічну структуру. І дійсно, 

немає жодної народної рухливої гри, яка б “випадала“ за межі цілісної 

культурно-національної парадигми.  

НРІ як важлива складова національної культури і етнопедагогіки 

ґрунтуються на народній філософії, світогляді нації, об’єднуючи і ра-

ціональні народні знання, і стихійний матеріалізм, і забобони та всі 

інші ірраціональні компоненти системи народних знань. Вони, розви-

ваючись на національних традиціях протягом століть, звісно ж, зміню-

вали свої структурні компоненти, функції, адаптуючись до конкретних 

історичних, культурних, політичних, економічних умов, залишаючись 

водночас невід’ємною органічною частиною національної культури. 

Адже найважливіші складники, структурні компоненти НРІ у своїй 

основі залишаються незмінними впродовж тривалого часу.  

Про тісний зв’язок НРІ з загальною культурою свідчать численні 

приклади синкретизму народних засобів фізичного виховання, у яких 

тісно переплітаються як елементи фольклору, так, власне, й елементи 

спрямованого використання рухової (фізичної) активності.  

Наприклад, у багатьох народних різновидах боротьби перед почат-

ком супротивники обов’язково мають виконати або ритуальний та-

нець, або національну пісню, що суттєво наближує і єднає народну 

фізичну культуру із загальнонаціональною. Показовим у цьому плані є 

численні дослідження національних рухливих ігор, забав, розваг, тан-

ців тощо. Характерною їхньою ознакою є яскраво виражений синкре-

тизм, тобто органічне поєднання музики, співу, фізичного руху.  

НРІ, будучи органічною складовою національної культури, перебу-

вають під суттєвим і безпосереднім впливом того, що ми називаємо 

етнічною свідомістю. Як зазначає низка авторів, порівняно із більшістю 

форм народної матеріальної культури, рухливі ігри мають більше ступе-
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нів свободи у своєму розвитку. Цей факт зумовлюється тією особливіс-

тю НРІ, що вони існують як засіб активізації тілесних, психічних і духо-

вних складових людської особистості. Традиційний вибір тих чи інших 

форм впливу на природний розвиток людської особистості власне і ви-

значає динамічність та усталеність системи народних ігор. У народних 

іграх яскраво проявляються основи всієї духовної культури нації.  

НРІ як елемент народної творчості сильні своєю незаперечною іс-

тинністю, що відточувалась у процесі відбору найбільш типового, 

реально пережитого, і, водночас, своєю антиномічністю, що не 

нав’язує єдиного розвʼязання проблем педагогічного процесу. Це є 

однією із специфічних рис етнопедагогіки і народної фізичної культу-

ри, відображених у їхніх методичних засобах свободи виховної діяль-

ності у напрямку диференціації виховного процесу залежно від психо-

соматичних особливостей конкретної дитини. Саме життєва необхід-

ність і віковічні народні надбання стимулювали розвиток народних 

рухливих ігор, формували їхню специфічну структуру. Вбираючи в 

себе елементи фольклору, етнопедагогіки, звичаїв і традицій, НРІ не 

містять в собі абсолютно нічого випадкового, що виходило б за межі 

національної культуротворчої системи. І дійсно, не має жодної НРГ чи 

засобу загартування, які б випадали за межі цілісної культурно-

національної парадигми. Зміст, методи, організаційні форми народної 

гри завжди відповідають потребам етносу, особистісне тут цілком 

підпорядковане національному.  

Об’єктивні чинники, що стабілізують існування НРІ, – її безпосеред-

ній зв’язок з життєдіяльністю етносу, підпорядкування її природним і 

господарським циклам, безперервність її розвитку, уособлення ідеалів 

єдності особистості і нації, створюють той необхідний ѓрунт, на якому 

базується її притягальна педагогічна сила. Проблема дослідження НРІ як 

одного з посередників духовних зв’язків, як каталізатора традицій кож-

ної національної культури потребує пильної уваги у сучасних умовах.  

У формуванні НРІ велику роль відіграла саме природно-

географічна група факторів. Як стверджує В. К. Нікольський, арсенал 

засобів народної фізичної культури людей, які живуть на рівнинній 

місцевості, суттєво відрізняється від засобів народної фізичної культу-

ри етносів, що населяють гірську місцевість.  

На важливість застосування НРІ у навчально-виховному процесі, 

особливо дітей дошкільного віку, наголошується в роботах болгарсь-

ких учених. На їхню думку, адекватне використання НРІ сприяє не 

лише фізичному розвиткові й зміцненню соматичного здоров’я дітей, а 

й формує у них відчуття приналежності і гордості за свою націю і ку-

льтуру. В іграх досить повно відображені особливості сімейного побу-
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ту, військової справи, виробничої діяльності тощо. Особливою попу-

лярністю серед народів світу користуються рухливі ігри змагального 

характеру. Отже, НРІ історично розвивались у тісному зв’язку із зага-

льнонаціональною культурою і етнопедагогікою конкретного народу. 

На особливості їхнього розвитку мали вплив фактори як матеріальної, 

так і духовної культури нації, а також чинники економічної, політич-

ної, військової природи.  

Слід наголосити, що УНРІ тісно пов’язані з віковічними обрядами. 

Багатющі поклади РІ присвячувались Купальським ігрищам та забавам 

молоді, початку хліборобського сезону (Веснянки), святу збирання 

врожаю. Важливим чинником гармонійного розвитку дітей з допомо-

гою ігор є те, що переважна більшість виконується у супроводі пісень, 

приповідок, лічилок. В УНРІ тісно переплетені традиції народного 

епосу, музики, пісні, танцю.  

Як зазначає багато дослідників, більшість дитячих НРІ, що існують 

і в сучасній народній культурі, є нічим іншим як своєрідною трансфо-

рмацією древніх язичеських обрядів. Адже всі фрагменти і відголоски 

древніх обрядів дуже чітко проглядаються в НРІ. Детальне вивчення 

ігор дає змогу дослідити особливості їхнього походження, сфери фун-

кціонування у суспільстві, ту роль, яку вони відіграли в народній куль-

турі та етнопедагогіці. В етнографічній літературі трапляється доволі 

велика кількість популярних українських рухливих ігор. Найголовні-

шою рисою всього багатства ігрового фольклору українців є його етні-

чна традиційність. Зазначена ознака робить народну рухливу гру важ-

ливим засобом виховних, освітніх, оздоровчих впливів на особистість 

людини. Слід зазначити, що традиційні НРІ (залежно від конкретно-

історичних умов) еволюціонували, перетворюючись то в драматизова-

ну гру-забаву, то в дитячу рухливу гру.  

НРІ відіграють велику роль у гармонійному розвитку також і місь-

кої молоді. Дитячі та юнацькі ігри виконувались із дотриманням пра-

вил, які, зі свого боку, підрозділяються на віковічно-традиційні, тобто 

ті правила, що традиційно передавались від покоління до покоління, і 

правила, які встановлювали безпосередньо під час гри діти, домовив-

шись певним чином про регламентацію своєї ігрової діяльності.  

Дослідники дитячого ігрового фольклору стверджують, що майже в 

кожному населеному пункті існує дуже багато різновидів відтворюва-

льних дитячих ігор. Дитяча творчість у цій сфері, при можливості, 

охоплює практично всі галузі життєдіяльності суспільства, явища при-

роди, і, що дуже важливо, не лише чинники, що реально існують, а й 

міфічні чинники. Усе це суттєво сприяє не тільки тілесному, а й духо-

вному розвитку.  
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Другу, теж не менш значну частину дитячих НРІ, складають ті з 

них, що виконуються в установленому порядку, із дотриманням пев-

них правил. Тобто, ігри у значно більшій мірі регламентовані.  

Отже, загальною рисою УНРІ є її трансформація за напрямом пос-

лаблення давнього культово-магічного значення і більш суттєвого 

розвитку рекреаційного, виховного, оздоровчого та освітнього впливу 

на особистість людини. Незважаючи на реѓіональні відмінності, етно-

логічні характеристики спорідненості і національно-культурної ціліс-

ності змісту, структури й форми, сучасні УНІ домінують, що робить їх 

важливим чинником повноцінного національного виховання.  

НРІ в сучасному побуті виконують різноманітні функції, залежно 

від особливостей використання. Найважливішими з них є, на наш пог-

ляд, збереження, відтворення і передача національних традицій у галу-

зі фізичного виховання.  

Отже, в НРІ віддзеркалились загальні тенденції денаціоналізації 

української культури, притаманні загалом всьому культурному сере-

довищу сучасної України. Найбільшу групу (95%) складають РІ, які 

побутують у середовищі молоді від 2 – 3 до 17 – 18 років. Лише 5% 

використовують дорослі. Наступною важливою рисою НРІ є та, що 

вони характеризуються наявністю змагальної діяльності. Цей факт є 

дуже прикметним і його необхідно враховувати як в організації навча-

льно-виховного процесу в навчальних закладах, так і в позаурочних та 

позашкільних спортивно-виховних заходах з використанням НІ.  

Переважна більшість НРІ виконується дітьми самостійно. У проце-

сі гри дитина виступає повноцінним суб’єктом діяльності, що сприяє 

реалізації одного із найважливіших принципів етнопедагогіки, а саме – 

принципу самодіяльності суб’єкта виховного процесу. Слід зазначити, 

що важливим фактором, який сприяє популярності НРІ, є надзвичайно 

невибагливе та просте обладнання і спорядження, необхідне для вико-

нання. Найчастіше використовують предмети, що не вимагають суттє-

вих матеріальних затрат на їхнє виготовлення, придбання (палиці, 

камінці, нитки, м’ячики тощо).  

Більшість НРІ легко пристосовується до природного середовища, 

кліматичних умов. Важливою ознакою є сезонність використання (пе-

реважна більшість припадає на теплі пори року, такі, як весна, літо і 

осінь, а незначна частина використовується взимку – це їзда на санча-

тах, РІ – змагання «В сніжки», ковзання на льоду тощо).  

Отже, враховуючи незначний репертуар НРІ, які використовуються 

взимку, можна констатувати, що молодь, завантажена навчальною 

роботою, недостатньо використовує усе багатство народних засобів 

тіловиховання. Педагоги намагаються так чи інакше застосувати УНРІ 
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в системі урочистих занять з фізичної культури, а також і в позауроч-

них шкільних культуро-спортивних заходах. Розроблені навчальні 

програми з фізичної культури, у яких обґрунтовано використання на-

родних засобів і методів фізичного виховання. Фахівці зазначають, що 

це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу з 

фізичної культури.  

В українських народних рухливих іграх етнологічні характеристи-

ки спорідненості та національно-культурної цілісності відіграють до-

мінантну роль. Саме тому розповсюдження традиційних народних 

рухливих ігор значною мірою сприятиме утвердженню національної 

самосвідомості українців. Адже впровадження величезного національ-

ного багатства українських ігор у виховну практику сприятиме відро-

дженню народних традицій, а також підвищенню ефективності вихов-

ної, освітньої та оздоровчої роботи з молоддю.  

Слід зазначити, що, незважаючи на відповідний рівень системної 

сформованості українських народних рухливих ігор, процес їхнього 

розвитку не припинився, а невпинно продовжується. Свідченням є 

постійне поповнення скарбниці рухливих ігор новими елементами. У 

зв’язку з цим, вивчення національних традицій і впровадження адеква-

тних рухливих ігор у сучасну практику навчально-виховної роботи 

сприятимуть не тільки національно-культурному відродженню, а й 

формуванню повноцінної національної системи фізичного виховання, 

підвищенню ефективності виховного процесу загалом.  

Тому НРІ необхідно розглядати як важливу складову національної 

культури, під впливом якої параметри внутрішньої єдності природного 

й соціального, тілесного й духовного в структурі особистості людини 

гармонізуються, набувають ознак відповідності до культурних і при-

родних ідеалів нації.  

Зі сказаного робимо висновок, що проблема дослідження особливо-

стей функціонування народних рухливих ігор в сучасних умовах набу-

ває особливої уваги.  

Отже, НРІ є важливим компонентом народної фізичної культури й 

педагогіки. Значну їхню частину дослідники вважають відтворюваль-

ними або сюжетними іграми. Усі відтворювальні НРІ несуть на собі 

відбиток особистої творчості дітей, відрізняються рухливістю своїх 

сюжетів, і є свідченням загальновідомої здатності дітей до спостере-

ження, переймання і відтворення особливостей діяльності дорослих, 

певних явищ природи тощо. Як зазначає П. Іванов, дівчата у своїх РІ 

відтворюють і повторюють особливості праці, занять і навіть вчинки 

своїх матерів, а хлопці – батьків, а також деяких явищ громадського і 

політичного життя (військових акцій, судочинства тощо).  
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УДК 37:78 

Володимир САЛІЙ  

 

РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ  

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

У статті розглянуто питання розвитку школярів засобами музичного ми-

стецтва. Акцентовано функцію художнього образу в активізації їхнього вну-

трішнього світу на шляху художнього й загального зростання.  

Ключові слова: мистецька освіта, духовність, особистісне зростання, 

школярі, мистецтво, художній образ.  

 

The question of development of schoolboys facilities of musical art is considered 

in the article. The function of image is accented in activation on the way of their 

artistic and general improvements.  

Key words: education in the field of art, spirituality, personality improvements, 

schoolboys, art, image.  

 

У наш час гостро постає проблема всебічного й гармонійного розви-

тку особистості школяра, що зумовлює глибоке вивчення феномену 

художньої свідомості. Її розвиток створює необхідні умови для форму-

вання художніх потреб і ідеалів, музичних смаків, формує творче став-

лення до світу мистецтва, а також моральні цінності, забезпечує духов-

ний розвиток, саморозвиток і самореалізацію особистості. Предметна 

сфера застосування художньої свідомості охоплює майже всі психічні 

процеси, задіяні в актах художньої творчості і сприйняття мистецтва, 

охоплює широкий спектр форм ідеального моделювання реальності.  
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Тому розвиток школярів засобами музичного мистецтва є одним з 

найголовніших завдань сучасної мистецької освіти.  

Феномен розвитку школярів акумулює багатовіковий досвід теорій, 

поглядів, ідей, які допомагають особистості виробити власну палітру 

ставлень до навколишнього світу й самої себе. Глибинність та багатог-

ранність цієї категорії репрезентує багатоваріантний спектр філософсь-

ких уявлень про духовність, зумовлених порядком зміни «великих пара-

дигм»: первинність духовного начала у суспільному житті (Платон), 

універсальність духовної субстанції світу (Гегель), моральність, просві-

тницьке життя (Г. Сковорода), релігійне почуття (П. Юркевич, В. Соло-

вйов, П. Флоренський), сплав емоційних та інтелектуальних можливос-

тей людини (Л. Толстой), ототожнення з вічними цінностями Добра, 

Краси, Істини (М. Бердяєв, І. Ільїн, С. Франк), естетичне світопережи-

вання (М. Бахтін, А. Зімль), мораль та самосвідомість (М. Коган) та ін.  

Виходячи з положень вітчизняних філософів та педагогів, духов-

ність визначається як «сутнісна якість людини, що втілює активне 

прагнення знайти найвищий смисл свого існування, співвіднесення 

свого життя з абсолютними цінностями і тим самим прилучення до 

духовного універсаму загальнолюдської культури» [3, 12].  

Відомі українські вчені-педагоги О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудниць-

ка, Г. Шевченко, О. Щолокова [3; 4; 5; 6; 7] підкреслюють винятковість 

ролі мистецтва «як світла істини, добра, сповненого багатовіковим есте-

тичним досвідом, що містить потенціал духовного звеличення особистос-

ті, спрямування її до осягнення духовної краси і моральної сили людини, 

заглиблення до таємниць духовної творчості, до усвідомлення сенсу бут-

тя» [4, 34]. Тому особливо важливим є залучення до частішого спілкуван-

ня з творами мистецтва школярів, оскільки цей вік є найбільш бурхливим 

і відповідальним у формуванні особистості. Спілкування з музичними 

образами мистецтва, які несуть у собі духовний досвід поколінь, дає змогу 

молодій людині наблизитися до вершин усвідомлення сутності духовності 

та розвитку власного внутрішнього світу.  

Мета статті – розглянути вплив засобів музичного мистецтва на 

формування морального й духовного світогляду школярів.  

Як відомо, мистецтво є однією із форм суспільної свідомості, яка 

пізнає і відображає світ за допомогою художніх образів, котрі, за сло-

вами Гегеля, «виступають не лише заради себе і свого безпосереднього 

виявлення, а з тим, щоб задовольнити вищі духовні інтереси, оскільки 

вони володіють здатністю пробуджувати і зачіпати всі глибини свідо-

мості та їх відгук у душі» [2, 45]. Тож художні образи мистецтва не 

тільки відображають факти життя, але й несуть у собі специфічні уза-

гальнення життєвих явищ, проникають у їхню сутність, розкривають 
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їхній внутрішній сенс через емоційно-чуттєві коливання душі. Від 

категорій наукового мислення музичне мистецтво відрізняється живою 

безпосередністю, чуттєвістю. У ньому зливаються як риси живого 

споглядання, так і риси абстрактного мислення. Художній образ – це 

цілісна та завершена характеристика життєвого явища, яка співвідно-

ситься із художньою ідеєю твору і виявляється у конкретно-чуттєвій, 

естетично визначеній формі. Розглянемо питання художнього образу, 

яке тісно пов’язане з музичним образом у мистецтві.  

Розуміння сутності та змісту художніх образів мистецтва, звісно, 

потребує певної підготовки реципієнта, його готовності до роботи 

розуму й душі. Рівень естетичної грамотності, запас культурологічних 

знань та уявлень про мистецтво як особливу форму художнього бачен-

ня світу є важливою умовою повноцінного сприйняття та розуміння 

художніх образів. І все ж готовність до спілкування з художніми обра-

зами, а не лише споглядання і розуміння об’єктивної природи створен-

ня їх автором, саме емоційне переживання і співчуття, суб’єктивне 

їхнє сприйняття відкривають реципієнту світ життя (художніх образів 

у мистецтві). З цього приводу писав М. М. Бахтін: «Чужі свідомості не 

можна спостерігати, аналізувати, визначати як об’єкт, як речі – з ними 

можна лише діалогічно спілкуватися. Думати про них – означає гово-

рити з ними, інакше вони відразу ж повертаються до нас своїм 

об’єктивним боком: вони замовкають, закриваються і застигають у 

завершенні об’єктивні образи» [1, 116].  

Такий підхід передбачає розуміння художнього образу у єдності 

об’єктивного й суб’єктивного як у створенні його митцем, так і у 

сприйнятті реципієнтом. Об’єктивне в образі – це все те, що взято 

безпосередньо з дійсності, суб’єктивне – те, що привноситься до обра-

зу творчою думкою художника. Спілкуючись із художнім образом, 

реципієнт має змогу отримати об’єктивну інформацію щодо його ство-

рення (соціальні передумови, рівень розвитку мистецтва, належність 

до певного художнього напряму митця тощо) та, водночас, відчути 

власні суб’єктивні переживання, відчуття, настрої та дати йому свою 

оцінку. «Специфіка сприйняття художнього образу призводить до 

того, – зазначає Г. М. Падалка, – що відтворене в художніх образах 

«приміряється» на себе, зіставляється з уявленнями про те, як би ми 

діяли в тій чи іншій ситуації» [4, 10].  

Такі характеристики художніх образів узагальнюються у його функці-

ях: когнітивній, комунікативній, оцінній. Не менш важливою, на наш 

погляд, є евристична функція художнього образу (від грец. – знаходжу, 

відкриваю). Глибина сприйняття художніх образів неодмінно 

пов’язується із внутрішнім хвилюванням людини через співчуття образам, 
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питаннями особистісного самовизначення, самооцінки вибору шляхів 

самовдосконалення і саморозвитку. Саме така здатність художніх образів 

впливати на активізацію внутрішнього світу особистості через відкриття в 

собі нових почуттів, переживань має величезне виховне значення.  

У підлітковому віці (11 – 15 років), внаслідок анатомо-фізіологічних 

змін в організмі дитини, пов’язаних із статевим дозріванням, особливо 

загострюється почуття дорослості, підвищується рівень пізнавальної 

активності й розумового розвитку, зростає допитливість, виникає праг-

нення пізнати невідоме, зазирнути у майбутнє «Максималізм самостій-

ності», відкриття власного «Я», зацікавленість власним внутрішнім 

життям та внутрішнім світом інших людей – постають передумовами, а 

водночас, і потребами підлітка до самовідкриття, визначення та обрання 

життєвих та естетичних ідеалів. Усе це надає поштовх до саморозвитку, 

самоорганізації особистості, саморуху. Тому особливо важливим є за-

безпечення відповідних організаційних умов у навчально-виховному 

процесі для спілкування підлітків з мистецтвом, якнайширше слід залу-

чати молодь до надбань духовної культури. Адже спілкування з мистец-

твом активізує, передусім, сферу почуттів та переживань людини. Ху-

дожні образи вимагають від того, хто сприймає, спостережливості, чут-

ливості, співпереживання, відкриваючи і формуючи, водночас, ці влас-

тивості молодої людини. Опосередковане, психологічне ненав’язливе 

залучення учнів до усвідомлення глибинного змісту мистецького твору 

забезпечує відкриття учневі палітри власних переживань, усвідомлення 

ним різноманітних чуттєвих станів, збагачує духовні смислотворні ре-

сурси особистості, розширюючи внутрішні зони свободи (що є такими 

необхідними у підлітковому віці) та продукуючи ті структури особисті-

сного буття, які можуть стати опорою для внутрішнього втілення твор-

чої активності, відкритості, гармонійності, бути матеріалом (навіть гру-

нтом) самотворення.  

Так, у навчальній практиці вивчення ноктюрнів Ф. Шопена, етюдів 

Ф. Ліста не можна обмежуватися лише поверховим сприйняттям краси 

музики, спогляданням художніх образів, пізнанням історії їхнього 

створення, розглядом технічних засобів їхнього втілення та доскона-

лості форми. Необхідно, щоб учень у звучанні прекрасного твору від-

чув переживання автора, перейнявся ними, порівняв їх із власними, 

відкрив у собі нові почуття окриленості, натхнення та інші, можливо, 

ще йому невідомі.  

Цілком погоджуємось із думкою О. П. Щолокової, що «художні 

образи завжди багатопланові і містять безліч думок, які є актуальними 

для різних поколінь, а кожна епоха знаходить у класичних творах все 

нові й нові аспекти та грані, даючи їм свої інтерпретації» [7, 99]. Саме 
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завдяки цій особливості безсмертні твори Гомера, Мікеланджело, Мо-

царта, Пушкіна, Бортнянського, Котляревського живуть у сучасній 

культурі, хвилюють наших сучасників, активізуючи роздуми та почут-

тя кожного у пошуках істини, сенсу життя.  

Підбиваючи підсумок, необхідно сказати, що розвиток школярів 

засобами музичного мистецтва може стати для молодої людини відк-

риттям моральних, естетичних ідеалів, рушієм саморозвитку та самот-

ворення, засобом духовного зростання.  
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ШКІЛЬНИЙ СПОРТ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
 

Стаття присвячена вивченню досвіду зарубіжних держав у сфері популя-

ризації та організації шкільного спортивного руху. З’ясовано, що спорт відіг-

рає важливу роль у навчально-виховному процесі школи; завданнями шкільного 

спорту в більшості європейських країн є: надання можливості займатися 

спортом усім дітям незалежно від ступеня талановитості; шкільний спорт 

сприяє єдності, зближуючи усіх членів шкільного колективу та сприяє зміц-

ненню здоров’я школярів, що є найвагомішим аргументом у сучасному світі. 

Ключові слова: шкільний спорт, Великобританія, Німеччина, фізичне ви-

ховання. 

 

This article is devoted to studying the experience of foreign countries in promoting 

and organizing school sports movement. It was found that sport plays an important 

role in the educational processes of school tasks of school sport in most European 
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countries are: to enable sports to all children regardless of talent, school sports 

promotes unity, bringing together all members of the school community and promotes 

health 'I have students that are most significant argument in the modern world. 

Key words: sport, UK, Germany, Physical Education. 

 

Важливим джерелом визначення сучасної стратегії розвитку галузі 

фізичного виховання та спорту в Україні є аналіз світового досвіду 

організації навчально-виховного процесу, дослідження закономірнос-

тей та тенденцій розвитку цієї важливої складової освітньої сфери на 

Європейському континенті. Вітчизняні та зарубіжні фахівці надають 

важливого значення спорту у школі [2; 11]. Його цінність підкреслю-

ють передовсім українські фахівці і вважають, що слід поширювати 

фізичну культуру серед молоді [7]. На думку зарубіжних дослідників, 

спорт позитивно впливає на окрему особистість – сприяє розвитку 

фізичних та різноманітних психічних властивостей школяра [4]. 

Метою нашої роботи є вивчення досвіду зарубіжних держав у сфері 

популяризації та організації шкільного спортивного руху.  

Значну допомогу в сфері розвитку фізичної культури і спорту надає 

Рада Європи, яка ще у 1949 р. прийняла Європейську конвенцію куль-

тури, що закріпила за кожною людиною право на заняття спортом. З 

1978 р. у Раді Європи працює Комітет з розвитку спорту, який кожних 

три роки проводить конференції за участю міністрів спорту. Так, на 

одній з них, а саме у 1991 р. було прийнято рішення, що одним з пріо-

ритетів у сфері європейського шкільного спорту повинна стати про-

грама взаємодопомоги країнам Центральної і Східної Європи. У ре-

зультаті, для цих країн була розроблена програма розвитку спорту під 

назвою «Спрінт» (спортивна реформа, інновація, підготовка). У ній 

підкреслено, що усі європейські країни дотримуються єдиної думки 

щодо ставлення до спортивних цінностей: жодних маніпуляцій спорт-

сменами для досягнення політичних цілей, повна підтримка ідеї оздо-

ровчого «спорту для всіх», зростання вагомості спорту у вихованні 

молоді… Особлива увага повинна надаватися реалізації програми 

«Спрінт», яка складається з двох основних частин: мобільних семіна-

рів щодо проблем конкретних країн, на яких детально обговорюються 

нові принципи керівництва, демократії в спорті, масового спорту і т.д., 

а також багатосторонніх семінарів щодо загальних завдань. 

У 1995 р. у Лісабоні на конференції європейських міністрів, які ві-

дповідають за спорт, був прийнятий Європейський маніфест «Молоді 

люди і спорт». У ньому задекларовано, що надання суспільством мож-

ливості молоді займатися спортом повинно привести не лише до конс-

труктивного використання вільного часу, але й до розв’язання таких 

соціальних проблем, як агресивність, алкоголізм, наркоманія, до ліку-
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вання інших хворіб суспільства. Також у маніфесті йшлося про праг-

нення до стимулювання нових партнерських стосунків, мета яких – 

залучення молоді за допомогою спорту у процеси самоосвіти, самов-

досконалення і самовираження [3].  

Міжнародна федерація шкільного спорту функціонує з 1972 р. і 

включає 61 національну організацію. Вона підтримує розвиток співпраці 

між шкільною спільнотою різних країн, організовує проведення міжна-

родних шкільних змагань, метою яких є налагодження кращого взаємо-

розуміння. Один раз у два роки Міжнародна федерація проводить зма-

гання з футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, кросу і лижних пере-

гонів. Кожних чотири роки проходить гімназіада, у програму якої вклю-

чені змагання з традиційних видів (легка атлетика, плавання, гімнасти-

ка), що складають основу універсіад і Олімпійських ігор [2]. 

У більшості країн організація шкільного спорту відбувається на рі-

зних рівнях управління: у Бельгії, Італії, Люксембурзі, Португалії, 

Франції – державному; Німеччині, Іспанії, Швейцарії – реѓіональному 

або місцевому. Так, наприклад, у Великобританії відповідальність за 

розвиток шкільного спорту покладено на Національну раду шкільного 

спорту, яка підпорядковується Міністерству освіти. До компетенції 

Національної ради входять лише глобальні питання, оскільки всі мате-

ріально-технічні проблеми розвитку шкільного спорту розв’язуються у 

кожному регіоні і графстві окремо [8]. 

Пропаганда і залучення до участі у шкільному спортивному русі в 

багатьох державах починається ще з дошкільного віку. Так, наприклад, 

в Австрії широкого розповсюдження набула програма «Озі спорт», яка 

зорієнтована на співпрацю молодих сімей з малюками, вчителів, тре-

нерів. Їх об’єднують у клуби, де у дітей виховують любов до фізичної 

культури. У Фінляндії існує Асоціація фізкультурно-оздоровчої роботи 

з дошкільниками й молодими матерями. Асоціація пропонує декілька 

курсів: «Гімнастика для малюків» – від 1 місяця до 2 років; «Доросла 

дитина» – від 2 до 4 років, «Чарівна гімнастика» – від 4 до 6 років. У 

Великобританії впроваджена програма під назвою «Фанфіт Перселя», 

в основі якої лежить розвиток гнучкості, координації та загартування 

дітей. Діти, які успішно оволоділи програмою, нагороджуються відпо-

відними медалями. В Австралії модель спортивного розвитку наймо-

лодших включає метання, удари по м’ячу, біг, плавання, оволодіння 

рухливими іграми [3].  

Розповсюдження за кордоном здобув спорт у школі. У багатьох 

країнах Західної Європи спорт почав витісняти фізичне виховання. 

Практикуються обов’язкові факультативні заняття спортом за вибором 

у шкільних спортивних об’єднаннях чи союзах з урахуванням схиль-
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ностей учнів у післяобідній, вільний від уроків час. У Данії, Німеччині, 

Англії, Голландії, Люксембурзі, Бельгії, Франції школам та їхнім спор-

тивним об’єднанням для проведення занять, як правило, надаються 

закриті й відкриті спортивні споруди, що належать державі. Тренуван-

ня найчастіше проходить під керівництвом викладачів фізичного ви-

ховання. Так, наприклад, у школах Німеччини завдяки диференційова-

ному підходу обов’язковими є 3 – 4 спортивних уроки фізичної куль-

тури щотижнево. Програма містить понад 10 видів спорту. У школах 

Баварії їх 17. Організація таких занять стала можлива завдяки збіль-

шенню кількості шкільних спортивних клубів, налагодженню з ними 

тісної співпраці. У відомствах, що відповідають за шкільну освіту, 

введена нова посада реѓіонального радника, обов’язком яких є допо-

мога у встановленні контактів між школами і спортивними клубами. 

Реѓіональні радники й шкільні спортивні ради діють через координа-

торів, які працюють в органах спортивного самоврядування [1].  

Традиційним місцем, де діти і підлітки Німеччини займаються спо-

ртом, є спортивні клуби. За змістом спортивної діяльності, можливос-

тями для занять клубні секції поділяються так: 347 варіантів – заняття 

певним видом спорту зі змагальною орієнтацією; 260 – заняття спор-

том, як формою активного відпочинку.  

У Німеччині спортивно обдаровані учні займаються у шкільних 

спортивних секціях і добровільних організаціях, які тісно співпрацю-

ють зі спортивними клубами. Ще з 1951 р. щорічно проходять Федера-

льні ігри молоді. А з 1969 р. у країні розпочали проводити щорічні 

багатоступеневі змагання шкільних команд під назвою «Молодь тре-

нується до Олімпіади». 

В останні роки розповсюдження набули ще 5 нових програм, осно-

вною метою яких є залучення шкільної молоді до спорту [1]. Це: 

«Політична програма» (за участю політиків і бізнесменів для підт-

римки асоціацій шкільного спорту). 

«Персональна програма» (з семінарами, де здійснюється пошук ме-

тодів для більшого залучення добровольців). Німецькі фахівці ствер-

джують, що кількість учнів, які займаються, є недостатньою, тому 

«Спорт для всіх» повинен стати реальністю для молоді Німеччини. 

Адже більшість з них вважають, що спорт є привабливим і допомагає 

бути у хорошій формі.  

«Програма-реклама» (з залученням засобів масової інформації, 

афіш, телекліпів тощо для того, щоб підкреслити соціальне значення 

спортивних клубів та їхніх учасників). 

«Програма-порада» (метою є розробка практичних матеріалів для 

підтримки клубів). 
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«Програма-діяльність» (для профілізації діяльності клубів, а також 

для інших організацій, що займаються спортивною діяльністю). 

Дія програм розрахована на чотири роки [1]. 

Яскравим прикладом популяризації шкільного спорту може, на на-

шу думку, бути і Великобританія. Одним з найпопулярніших змагань, 

які проводяться в країні для дітей молодшого шкільного віку, є «Зірки 

завтрішнього дня». Їх організовують так: приблизно 10000 хлопчиків 

та дівчаток віком до 12 років беруть участь у цих змаганнях протягом 

року, представляючи свої школи, центри відпочинку та осередки до-

звілля. Змагання проводяться у восьми реѓіонах, на які поділена Вели-

кобританія. На основі рекомендованих списків, які надають тренери 

команд, у кожному реѓіоні відбирають 32 спортсмени, які у подальшо-

му проходять індивідуальну перевірку на рівень майстерності [12]. 

Найбільш талановиті складають екзамен з таких видів спорту, як фут-

бол, крикет, баскетбол і гімнастика (або легка атлетика) перед авторитет-

ною суддівською колегією, до якої входять спортивні експерти та відомі 

спортсмени. Переможець конкурсу з кожного виду спорту в листопаді 

проходить курс тренувань під керівництвом особистого тренера, котрий 

дає остаточну оцінку його/її потенціалу як «майбутньої зірки» британсь-

кого спорту. Імена «особистих тренерів» майбутніх «зірок» відомі усім: це 

і Девід Бекгем, і Вейн Руні, і Льюіс Хемілтон, і брати Мюрей та ін. 

Для поліпшення стану шкільного спорту в Англії з 1992 р. прово-

диться також чемпіонат з аеробіки серед школярів. Спонсор змагань – 

фірма з виробництва взуття «Інтер». У січні – лютому відбуваються 

реѓіональні змагання, а у березні – загальнонаціональний фінал. До 

кожної команди входять три учасники, які представляють відповідно 

три вікові групи. Обов’язковий компонент виступу – чотири вправи, 

рекомендовані Федерацією аеробіки Великобританії. 

Другий компонент спонсорської програми «Інтер» – нагородження 

дітей, які особливо відзначилися. Отже, можливість випробувати свої 

сили в аеробіці надається усім школярам Великобританії. Бронзові 

нагороди («Робикфіт») одержує хлопчик і дівчинка, які перемогли у 

змаганнях з аеробіки низької інтенсивності; срібні («Робікпауер») – у 

змаганнях з високою інтенсивністю; і золоті («Аеробікспорт») – пере-

можці у змішаній програмі з аеробіки, що складаються із елементів 

низької і високої інтенсивності. Кожна нагорода присуджується за 

підсумками виконання шести строго регламентованих вправ [5]. 

Важливу роль у зростанні зацікавленості і досягнень учнів відігра-

ють нагороди. 35 державних організацій, пов’язаних зі спортом, пос-

тійно проводять нагородження з метою визначення зростання спорти-

вних досягнень (майстерності) учнів [6].  
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Департамент культури, засобів масової інформації і спорту, а також 

англійська рада зі спорту розробила систему, згідно з якою школи 

також можуть претендувати на отримання нагороди. 

Школи, які популяризують спорт, отримують нагороди 

«sportsmark». Додаткова золота нагорода «sportsmark» присвоюється 

найбільш інноваційним школам за досягнення особливих результатів. 

Школи, що досягли успіху, зможуть помістити інформацію про свої 

нагороди у проспектах; вірогідно, ці школи будуть серед тих, які боро-

тимуться за отримання допомоги від фонду спортивної ради за зв’язок 

між школами і місцевими клубами [ 6].  

Спортивні ради Англії проводять різноманітну роботу з метою по-

ліпшення умов для занять спортом молоді. Вони контролюють тренер-

ські курси для вчителів, допомагають у спонсоруванні шкіл місцевим 

бізнесом, і надають гранти на проекти, що спрямовані на зміцнення 

зв’язку між школами і місцевими клубами. 

З березня 1996 р. англійська спортивна рада розпочала роботу про-

грами під назвою «Національний юніорський спорт». Ця програма 

отримала фінансову допомогу з фонду спортлотереї у розмірі 7,7 млн. 

фунтів стерлінгів. Це дало змогу створити систему, у якій школи, міс-

цева влада, державні спортивні організації, спортивні клуби й молоді-

жні організації можуть співпрацювати разом «для координованого і 

спланованого забезпечення якісних спортивних можливостей 4 – 18-

літніх дітей». На думку англійських урядовців, спонсорування шкіль-

ного спорту є ефективним, навіть якщо приватні спонсори виділяють 

відносно незначні суми грошей. Наприклад, у школах Лестера баскет-

больні клуби організували баскетбольні клініки, на які отримали 8500 

фунтів від місцевого філіалу компанії B and Q. У цьому ж місті у мо-

лодших школах введені спортивні програми, що фінансуються місце-

вими агентствами з туризму у розмірі 3000 фунтів щорічно. 

Спонсорів приватного сектору також стимулюють до участі у про-

грамі «sportsmark». Ця ініціатива є дещо ширша, ніж шкільний спорт. 

У ній перевага надається місцевим проектам, спрямованим на роботу з 

молоддю. Так було отримано приблизно 7,5 млн фунтів на розвиток 

спорту у школах, що дало змогу «sportsmark» підтримувати мережу 

проектів для молоді, кількість яких постійно зростає. 

В останні роки з метою посилення ігрової спрямованості дитячого і 

юнацького спорту за кордоном, у тому числі в Англії, пропонують 

використовувати не тільки традиційні рухові ігри, але також народні 

національні види спорту, сюжетні, пригодницькі, спортивно-динамічні 

та інтелектуальні ігри, ігри-естафети та ін. Також учнів стимулюють 
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до вигадування нових рухливих ігор і змагань, завдяки яким можна 

розвивати творчі здібності [9]. 

Часто проводяться змагання з відносно нових видів спорту, таких, 

як сквош (гра з м’ячем та ракеткою) і подібний на цю гру ракетбол. Ці 

ігри не складні за правилами, цікаві і добре розвивають фізичні мож-

ливості. Практично всі центри спорту та розваг в Англії, особливо для 

дітей та молоді, містять невеликі зали для гри у сквош (на площі одно-

го тенісного корту можна помістити декілька сквош-кортів). Також 

великою популярністю користуються такі нові ігри, як крокет, спіра-

льбол, стенбол, боча, ринг-теніс, шафлбод та ін. 

Ще одним прикладом активізації шкільного спорту була ініційова-

на урядом Великобританії програма для шкіл «Підготовка чемпіонів» 

(Champion Coaching). Були задіяні всі адміністративні спорткомітети, 

включно з Британською Радою освіти з фізичного виховання і Націо-

нальною Радою шкільного спорту. Працювало 20 проектів у кожному з 

10 підпорядкованих Спортивній Раді реѓіонів Англії. Кожний проект 

передбачав 6 тижнів висоякісної підготовки з основних видів спорту. 

До проекту було залучено приблизно 3500 дітей. Результати опубліку-

вали у статті під назвою «Підготовка чемпіонів». Успіх проекту зумо-

вив вкладення більших коштів у другий етап, результати якого опублі-

кували у статті «Більше рецептів для дії» [6]. 

Отже, на підставі проведеного аналізу та з урахуванням думок фа-

хівців можна стверджувати, що спорт відіграє важливу роль у навча-

льно-виховному процесі школи; завданнями шкільного спорту в біль-

шості європейських країн є: надання можливості займатися спортом 

усім дітям незалежно від ступеня талановитості; шкільний спорт спри-

яє єдності, зближуючи усіх членів колективу, та сприяє зміцненню 

здоров’я школярів, що є найвагомішим аргументом у сучасному світі. 

Характерними особливостями організації шкільного спортивного ру-

ху в Європі є: здійснення допомоги шкільному спорту Радою Європи, а 

також державними й громадськими організаціями; тісна співпраця між 

школою і спортивними клубами; досягнення повної самостійності учнів 

шляхом надання їм можливостей вибору форм спортивних занять; не 

лише організація спортивних змагань, спрямованих на досягнення пев-

ного спортивного результату, але й проведення різноманітних спортив-

них свят, фестивалів, конкурсів; врахування економічних факторів, що є 

необхідними для забезпечення участі у спортивних заходах всіх охочих, 

незалежно від рівня їхнього матеріального забезпечення.  
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УДК 159.9 

Анна ЧЕПЕЛЮК 

 

УМОВИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Визначені умови психолого-педагогічної компетентності вчителя, що тіс-

но переплітаються та утворюють складну структуру, направлену на форму-

вання професіоналізму майбутнього вчителя фізичної культури, проаналізова-

но його особистісну характеристику, яка проявляється у процесі діяльності 

та оцінюється в рамках цієї конкретної професії. 

Ключові слова: учитель, фізична культура, навчально-виховний процес, 

психолого-педагогічна компетентність, професійна діяльність.  
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The of terms of competence of teacher are certain closely that interlace form 

difficult structure of yak of forms professionalism of future teacher of physical 

culture, determines it personality – description, yak of shows up in process of 

activity of that within is estimated the framework of concrete profession, and 

exactly, teacher of physical culture. 

Key of word: teacher, physical culture, educational-educator process, 

competence, professional activity. 

 

Сучасний фахівець будь-якої галузі професійної діяльності – це 

особа, рівень освіти якої відповідає стандартам надійності і конкурен-

тоспроможності на світовому ринку праці.  

Одним з пріоритетних напрямів зростання освітнього простору 

України слід вважати необхідність створення умов для підвищення 

якості професійної підготовки насамперед у вдосконаленні функціону-

вання системи ланок багатоступеневої безперервної освіти.  

Соціальні реалії, відображення їхніх тенденцій в освіті характери-

зуються спрямованістю на фахівців, компетентних у своїй галузі, які 

володіють професійно-педагогічною культурою. У зв'язку з цим, пси-

холого-педагогічна компетентність розглядається як достатня і необ-

хідна умова освітньої діяльності, саморозвитку та самовдосконалення 

вчителя фізичної культури.  

Орієнтація суспільства на грамотного й компетентного фахівця ви-

ражається у розробці систем моніторингу якості підготовки випускни-

ка ВНЗ, спрямованості на вивчення процесу професіоналізації з метою 

оптимізації управління системою освіти.  

Моніторинг якості освіти вчителя є невід'ємною складовою форму-

вання професійної компетентності вчителя фізичної культури. Якість 

освіти вчителя є невід'ємною складовою формування життєвих і фахо-

вих компетентностей вчителя фізичної культури.  

Якість освіти вчителя сьогодення визначається як оцінка рівня сфор-

мованості предметних компетентностей, проте набір знань, умінь, нави-

чок не є тільки ключовими, прикладними чи базовими компетентностями.  

Швидкий розвиток сучасних технологій, високий рівень вимог сус-

пільства, гостра конкуренція вимагають від учителя фізичної культури 

постійного професійного зростання та оволодіня ним додатковими 

знаннями та вміннями. 

Учитель повинен займатися науково-методичною діяльністю і піс-

ля закінчення навчання у вищому навчальному закладі для розвитку та 

вдосконалення професійної компетентності. 

Пріоритетним напрямом професійної підготовки майбутнього вчи-

теля фізичної культури є організація психолого-педагогічних умов 

навчального процесу впровадження нових форм навчально-
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пізнавальної діяльності для формування мислення, спрямованого на 

ефективне розв’язання завдань фізичного виховання. Розв’язання ж 

завдань фізичного виховання потребує формування відповідної компе-

тентності майбутнього вчителя, а саме психолого-педагогічної. 

Тому у вищих навчальних закладах слід створювати сприятливі 

психолого-педагогічні умови для подальшого їхнього вдосконалення, 

які поєднюють систему потрібних знань, умінь, навичок, властивостей 

і здібностей, необхідних майбутньому вчителю фізичної культури.  

У зв’язку зі сказаним, метою нашого дослідження є визначення 

умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя фізичної ку-

льтури належного рівня є однією з найважливіших чинників якості про-

фесійної готовності вчителя до діяльності в умовах навчального закладу. 

Характерною особливістю професійної діяльності вчителя є те, що 

вона складається із взаємопов’язаних видів діяльності, які мають спі-

льні загальні компоненти.  

У процесі реалізації завдань учитель фізичної культури здійснює такі 

види діяльності: педагогічну, науково-дослідницьку, професійну, адмі-

ністративно-господарську, управлінську, комерційну й громадську [5].  

Л. В. Волков успішність професійної діяльності майбутнього вчи-

теля фізичної культури вбачає у високому рівні розвитку здібностей, 

які потребують теоретичних знань і практичних навичок. Кожна з цих 

здібностей конкретна й оцінюється тільки в професійній діяльності 

вчителя фізичної культури [3]. 

Н. Кузьміна у наукових працях пропонує класифікацію педагогіч-

ної діяльності вчителя. За цією класифікацією науковець визначає такі 

рівні ефективності педагогічної діяльності, а саме [1]: 

а) репродуктивний;  

б) адаптивний; 

в) такий, що локально моделює знання учнів; 

г) такий, що системно моделює знання учнів; 

д) такий, що системно моделює діяльність і поведінку учнів.  

На думку науковців Г. Матушанського та Ю. Цвенгера, переважна 

більшість учителів за поданою класифікацією перебувають на репро-

дуктивному та адаптивному рівнях продуктивності педагогічної діяль-

ності [5]. 

С. Д. Смирнов вважає, що професіоналізм учителя у педагогічній 

діяльності виражається у вмінні бачити і формулювати педагогічні 

завдання на основі педагогічних ситуацій і знаходити оптимальні спо-

соби, щоб їх розв’язати [6].  
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Для ефективної діяльності вчителя, зазначає у своїх працях Л. Під-

камінна, необхідним є педагогічне спілкування. Навчання неможливе 

поза спілкуванням, тільки завдяки спілкуванню воно стає фактором 

інтелектуального розвитку людини. Де є спілкування, там є і вихован-

ня, тобто формування людини як особистості. Спілкування в навчанні, 

а значить і саме навчання, стає водночас і фактором виховання людини 

як особистості, підкреслює науковець у своїх дослідженнях [8]. 

Крім того, А. Леонтьєв пропонує для оптимізації педагогічного спілку-

вання створювати умови для формування особистості, забезпечувати пози-

тивний емоційний клімат, керувати соціально-психологічними процесами, 

максимально використовувати особистісні особливості вчителя [4]. 

Отже, результат навчально-виховного процесу значною мірою ви-

значається характером взаємодії учень – вчитель, організацією спря-

мованого спілкування між ними. 

Професійна підготовка вчителя фізичної культури повинна здійс-

нюватися на основі компетентнісного підходу з обґрунтуванням відпо-

відих цілей та завдань. Це передбачає оновлення змісту, форм та мето-

дів навчання, координацію навчально-виховної діяльності, адаптацію 

вчителя фізичної культури до сучасних умов діяльності та його готов-

ність до розв’язання професійних проблем та завдань. 

Ефективність професійної діяльності вчителя фізичної культури за-

лежить від рівня його компетентнісної підготовки. Головний чинник 

успіху у професії вчителя фізичної культури – це здатність до самос-

тійного прийняття рішень у професійній діяльності, прогнозування 

позитивних та негативних результатів у навчально-виховному процесі, 

внесення пропозицій, розробка навчально-методичних програм та 

проектів для навчально-виховного процесу.  

Науковець Н. Грішанова вважає, що критерієм професійної компе-

тентності особистості є суспільне значення результатів праці фахівця, 

його авторитет у конкретній галузі діяльності [8]. 

Деякі дослідники [3, 7, 8] виділяють чотири групи властивостей у 

структурі особистості: соціально зумовлені особливості, досвід (обсяг і 

якість знань, навичок, умінь), індивідуальні особливості різних психо-

логічних процесів, біологічно зумовлені особливості (темперамент, 

задатки, елементарні потреби та ін.).  

Компетентність учителя фізичної культури включає професійні 

знання, вміння та навички, індивідуальні та комунікативні здібності 

особистості, досвід роботи та науково-педагогічні властивості для 

забезпечення професійної діяльності [8]. 

Структура педагогічних здібностей включає такі компоненти: педа-

гогічне уявлення, психологічну стійкість, професійну етику, сугестивні 
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й перцептивні здібності, емпатію, артистизм, культуру мови і спілку-

вання, гуманізм, захоплення фізичною культурою і спортом [3].  

За результатами досліджень, ми виділили елементи професійної 

компетентності вчителя фізичної культури, а саме:  

- організація навчально-виховного процесу, забезпечення відповід-

них умов для навчально-виховного процесу; 

- аналіз навчально-методичної літератури та результатів навчально-

виховного процесу;  

- своєчасне усунення помилок у навчально-виховному процесі; 

- дотримання вимог, рекомендацій до проведення та організації на-

вчально-виховного процесу; 

- оволодіння додатковими знаннями та навиками в галузі фізичного 

виховання та спорту.  

Індивідуальними здібностями ми можемо вважати: творчий харак-

тер мислення; уміння розмірковувати й оцінювати професійні ситуації, 

виявляти ініціативу у виконанні завдань; розуміння особистісної від-

повідальності за результати навчально-виховного процесу. 

До науково-педагогічних властивостей учителя фізичної культури 

належать: професійна працездатність, науковий пошук, педагогічна 

спостережливість, висока культура мови та мовлення. 

Психологічна компетентність вчителя включає: особистісно-

гуманну орієнтацію, уміння сприймати педагогічну реальність і систе-

мно в ній діяти, вільну орієнтацію у предметній галузі, оволодіння 

сучасними педагогічними технологіями. 

Педагогічна компетентність виявляється, по-перше, у вмінні співвід-

нести свою діяльність з тим, що напрацьовано на рівні світової науки, 

відчизняної педагогіки та психології, у здатності взаємодіяти з досвідом 

колег, інноваційним досвідом, у вмінні узагальнити й передати свій досвід 

іншим. По-друге, в умовах ситуації навчання (виховання), що постійно 

змінюється, необхідною властивістю педагога є креативність як спосіб 

буття в професії, уміння створювати нову педагогічну реальність на рівні 

цінностей, змісту, форм і методів, необхідних освітніх процесів і систем. 

Отже, формування професійної компетентності майбутнього вчи-

теля фізичної культури можливе за умов:  

– створення компетентністної моделі підготовки вчителя фізичної 

культури; 

– визначення цілей і завдань навчальних курсів з педагогіки та психо-

логії на базі компетеністної моделі підготовки вчителя фізичної культури;  

– розробки компетентністно-зорієнтованих програм фахових дис-

циплін, де до кожного модуля поданий перелік компетенцій, які фор-

муються через його опанування;  
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– проектування викладачем навчального процесу, яке передбачає 

розробку змісту лекцій, завдань для самостійної роботи студентів, 

педагогічних, дидактичних і методичних задач, що розв’язуються на 

практичних заняттях, навчальних проектів проблемного характеру 

(технологія проблемного навчання);  

– використання методів навчання, що моделюють зміст діяльності 

вчителя фізичної культури: навчання у дискусії, рольові та імітаційні 

ігри (технологія інтерактивного навчання) тощо;  

– проектування навчальної діяльності студентів як поетапної само-

стійної роботи, спрямованої на розв’язання проблемних ситуацій в 

умовах групового діалогічного спілкування за участю викладача (тех-

нологія проектного навчання, інформаційні технології);  

– особистісного включення студента в навчальну діяльність (кон-

текстне навчання). 

Професійна підготовка компетентного майбутнього вчителя фізич-

ної культури вимагає дотримання психолого-педагогічних умов на-

вчання, вибору форм та методів підготовки, розробки відповідних 

програм та методичних рекомендацій шодо формування психолого-

педагогічної компетентності вчителя фізичної культури. 

Усі умови формування психолого-педагогічної компетентності 

вчителя фізичної культури взаємозв'язані і їхній взаємозв'язок зобра-

жено на рис.1. 

 створити компетент-

ністну модель підго-

товки вчителя фізич-

ної культури 

 

   

визначити цілі й за-

вдання навчальних 

курсів з педагогіки та 

психології 

 розробити компетен-

тністно-зорієнтовані 

програми фахових 

дисциплін 

   

технологія  проблем-

ного навчання 

 технологія інтеракти-

вного навчання 

   

технологія проектно-

го навчання, інфор-

маційні технології 

 контекстне навчання 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок умов формування психолого-педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 
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Усі визначені нами умови психолого-педагогічної компетентності 

вчителя тісно переплітаються та утворюють складну структуру, яка 

формує професіоналізм майбутнього вчителя фізичної культури, ви-

значає його особистісно-діяльнісну характеристику, що проявляється у 

процесі діяльності та оцінюється у рамках конкретної професії, а саме, 

вчителя фізичної культури. 

Автори пропонують у майбутньому розробити програму навчання, 

що дасть змогу сформувати у майбутніх вчителів фізичної культури 

вищий рівень компетентності та підготовленості в обраній професії, 

для розвитку необхідних особистісних і професійних властивостей. 
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ПСИХОЛОГІЯ 
 

УДК 159.9 

Галина БАНДУРА 

  

ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ОБ`ЄКТ  

ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

У статті висвітлюється проблема обдарованості дитини. Аналізуються 

наукові праці з досліджень проблеми обдарованості та наголошується на 

необхідності її подальшого вивчення. Незважаючи на значний досвід роботи з 

обдарованими дітьми, у світовій науці немає єдиного підходу до визначення 

поняття «обдарованість».  

Ключові слова: обдарованість, задатки, здібності, інтелектуальна допи-

тливість, обдарована дитина.  

 

The problem of child’s talent is enlightened in the article. The scientific works of 

the talent problem researches are analysed and the necessity of its further study is 

stressed. In spite of the great work experience with talented children, there are no 

single approach to the definition of the talent conception in the world science.  

Keywords: talent, inclinations, capacities, intellectual curiosity, talented child.  

 

Глибокі перетворення, які відбуваються в усіх сферах нашого сус-

пільства, не могли не позначитись на системі освіти, яка безпосеред-

ньо визначає інтелектуальний потенціал держави в майбутньому. Сус-

пільству необхідні люди, які мислять не шаблонно, вміють шукати 

нові шляхи розв’язання запропонованих завдань, знаходити вихід з 

проблемної ситуації.  

Проблема обдарованості висвітлювалася у працях багатьох всес-

вітньовідомих психологів (Дж. Гілфорд, П. Торренс, Ф. Баррон, 

К. Тейлор, Дж. Керрол, Б. Блум, Ж. Брюно, В. О. Моляко, О. М. Ма-

тюшкін, Я. О. Пономарьов, В. А Роменець, С. Л. Рубінштейн, 

Г. С. Костюк, В. А. Крутенький, Н. С. Лейтес, Б. М. Теплов та інші), 

низка публікацій присвячена вивченню творчих здібностей на різних 

вікових етапах, зокрема, розроблені психологічні принципи дослі-

дження мисленнєвих дій дітей дошкільного віку та молодшого шкі-

льного віку (В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, Н. М. Подякова), принци-

пи проблемного навчання старшокласників (А. В. Брушлінський, 

Т. В. Кудрявцев, І. Я. Лернер), принцип відсутності зовнішнього та 

внутрішнього оціночних стимулів (Д. Б. Богоявленська) та інші. Про-

те ця проблема висвітлена недостатньо.  
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Незважаючи на значний досвід роботи з обдарованими дітьми, у 

світовій науці немає єдиного підходу до визначення самого поняття 

«обдарованість». Тривалий час головним показником обдарованості 

визнавався здебільшого інтелект. Фундаментальні дослідження, спря-

мовані на доведення стабільності показників інтелекту, призвели до 

того, що протягом багатьох років у ролі робочого визначення обдаро-

ваності, її еквівалентом був рівень інтелекту, визначений та оцінений 

за відповідними тестами.  

Питанню обдарованості у вітчизняній психології приділяли багато 

уваги Г. Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатка, О. Кульчицька, М. Лей-

тес, О. Матюшкін, В. Моляко та ін.  

Більшість дослідників [3] схиляються до думки, що основою обда-

рованості є здібності – сукупність індивідуально-психологічних особ-

ливостей. Вони є умовою успішного, високоякісного виконання люди-

ною певної діяльності і зумовлюють різницю у динаміці оволодіння 

потрібними для неї знаннями, уміннями та навичками. Ступенями 

розвитку здібностей є обдарованість, талант і геніальність. І якщо гені-

альність – це доля небагатьох, то здібностями до певних видів діяльно-

сті і здатністю до творчості може і повинен оволодіти кожний.  

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених дав змогу українсь-

кій дослідниці А. Липовій сформулювати поняття обдарованості як 

комплекс задатків і здібностей, що за сприятливих умов дають змогу 

потенційно досягнути значних успіхів у певному виді діяльності порі-

вняно з іншими людьми. Отже, обдарованість, у її тлумаченні, є інтег-

рацією різних здібностей з метою досягнення позитивних результатів у 

конкретній діяльності [6].  

Г. Костюк тлумачив обдарованість як індивідуальну своєрідність 

здібностей людини, вказуючи на значущість природних даних кожної 

особистості як сили, яка є вихідною внутрішньою спонукою розвитку 

здібностей. При цьому під здібностями він розумів істотні властивості 

людської особистості, що виявляються у її цілеспрямованій діяльності 

та зумовлюють її успіх. Природними можливостями розвитку, які 

створюють внутрішні умови для розвитку здібностей людини до пев-

них видів діяльності, він визнавав задатки, розглядаючи здібності як 

реалізовані певною мірою задатки [6].  

В. Войтко визначав обдарованість як «високий рівень задатків, ре-

зультат і свідчення високого інтелектуального розвитку людини». 

Отже, головним показником обдарованості розглядали інтелект, зву-

жуючи поняття «обдарованість» до поняття «інтелектуальна обдарова-

ність» [3].  
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Як бачимо, підходів до розуміння і визначення поняття «обдарова-

ність» на сьогодні існує безліч. Аналіз педагогічної та психологічної 

літератури, зокрема розробок В. Моляка, О. Музики, А. Липової, В. 

Войтко, М. Лейтеса, Ю. Гільбуха, М. Гнатка, О. Матюшкіна та інших 

дослідників дає можливість визначити основні суттєві ознаки поняття 

«обдарованість».  

Обдарована дитина – це дитина, яка має «природні схильності до 

певного виду діяльності і задатки, розвинуті відповідним вихованням, 

високий рівень розвитку здібностей», який досягається значними успі-

хами у певних галузях діяльності [5]. Тобто, це інтелектуально високо-

розвинена особистість з творчим, критичним складом розуму й неви-

черпною допитливістю.  

Для обдарованих дітей характерними є:  

– високі розумові здібності, зокрема уміння на високому рівні уза-

гальнювати й формулювати поняття, абстрактно мислити й виносити 

абстрактні судження, швидко переробляти інформацію, незадоволе-

ність повільною швидкістю навчання, свідома регуляція з боку особи-

стості процесу власного розвитку, освіти, самостійного діяння, часто 

більш раннє виявлення здібностей за різних умов, яке може визнавати-

ся як симптом значних обдарувань; 

– інтелектуальна допитливість, яка включає і звичайну цікавість та 

розвиток інтуїції. Допитливість як індивідуально-психологічна харак-

теристика людини має досить велику спонукальну силу в мотивуванні 

інтелекту. Допитлива людина завжди спрямована до активного спо-

глядання явищ світу, активної взаємодії з ними, актуалізації можливих 

і дійових способів перетворення. Така особистість перебуває у стані 

«активації пізнання», який є для неї звичним, необхідним. Цей стан 

досить легко актуалізується людиною при виникненні того чи іншого 

«пізнавального інтересу» і, як правило, спрямований на задоволення 

цього інтересу, на здійснення, завершення необхідного пізнавального 

акту;  

– сприйнятливість (чутливість) і творчі здібності, які формуються 

на основні вміння швидко робити правильні висновки, адаптуватись до 

змін умов пошуку рішень;  

– здатність до інтенсивної мотивації, яка дуже наближена до попе-

редньої риси і відрізняється високим ступенем енергійності особи, 

умінням ставити проміжні і кінцеві цілі й зосереджуватися на їхньому 

виконанні; умінням працювати результативно і самостійно, а також 

наполегливістю і завзяттям; прагненням до досконалості у виконанні;  

– афективні (емоційні) властивості, пов’язані з самокритичністю 

(рідко залишаються задоволені якістю виконання власних робіт і робіт 
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тих, хто біля дитини), високим рівнем етичного розвитку (небайдужі 

до проблем глобального характеру й етичних аспектів наслідків діяль-

ності людини і наукових відкриттів, випереджають у розвитку свій 

біологічний вік).  

О. Кульчицька про обдарованих дітей говорить таке: відчувають 

значну потребу в розумовому навантаженні; легко мобілізують сили 

для досягнення пізнавальної мети, відрізняються здібністю до зосере-

дження; люблять класифікувати, систематизувати; схильні до засвоєн-

ня енциклопедичних знань; характеризуються високим темпом розу-

мового розвитку; дивують несподіваними зіставленнями й узагальнен-

ня, що відрізняються значною оригінальністю та незвичними творчими 

способами обробки інформації; у ранньому віці можуть простежувати 

причиново-наслідкові зв’язки й робити відповідні висновки; люблять 

колекціонувати [4].  

Дослідження П. Торренса показали, що обдаровані діти швидко 

проходять початкові рівні розвитку інтелекту і виявляють протидію 

усім видам нетворчих робіт. Явище обдарованості – це потенційна 

своєрідність задатків людини, завдяки яким можна розвивати та фор-

мувати здібності, уміння та навички у певній галузі діяльності. Приро-

дні задатки самі собою не визначають обдарованості; вона розвиваєть-

ся у процесі засвоєння духовних та інших надбань людства. Дехто з 

педагогів розглядає обдарованість як властивість людини мислити, що 

ніби випадає на долю тільки деяких обраних індивідів, проте, на думку 

Б. М. Теплова, обдарованість формується в умовах взаємодії внутріш-

ньої природи індивіда та зовнішніх впливів природи та суспільства [6]. 

Складний взаємозв’язок цих трьох факторів значною мірою визначає 

перебіг розвитку явища обдарованості індивіда. Передумовою талано-

витості як високого ступеня соціальної обдарованості людини психо-

логи вважають спеціальні задатки та їхній розвиток. Змістом цих зада-

тків слід вважати певну особливість нервової системи та здатність 

органів чуття реагувати на подразники у процесі комунікації та діяль-

ності. Вроджені задатки можна спостерігати на генетичному рівні, на 

фізіологічному рівні безумовних та умовних рефлексів, інстинктів; 

набуті задатки лежать у сфері психічного: підсвідомого, свідомого, 

надсвідомого. Але задатки – це лише потенціал, фундамент, на основі 

якого спеціальне навчання і виховання розвиває та формує здібності 

обдарованої дитини, а та через самостійну діяльність набуває ознак 

талановитості. Реалізація природних задатків дитини до творчості 

залежить не тільки від внутрішніх законів розвитку, але й від конкрет-

них умов їхнього перебігу. У суспільному житті дитини постійно поя-

вляються можливості, і яка з цих можливостей реалізує здібність – у 



198 

 

багатьох випадках залежить від свідомої діяльності саме дитини. Чим 

частіше дитина реалізує власні задатки в процесі творчості, тим пов-

ніше реалізується її необхідна воля та власні інтереси.  

Збагачення обдарованої дитини досвідом самостійної пізнавальної 

діяльності та системою знань, чуттєвим досвідом та вірою у продукти-

вну діяльність – це передумови творчості. Щоб якісно проаналізувати 

творчу ауру дитини, слід звернутися до відповідного творчого середо-

вища, у якому розвивається та формується майбутній талант. Здебіль-

шого інтегровану оцінку обдарованості особистості дають тільки у 

творчій атмосфері, тобто у контексті буття, у результаті відвертого та 

фахового аналізу творчого доробку, користуючись демократичною 

формою спілкування, або у відкритій, насиченій особистим досвідом 

розмові. Проте найякісніше характеризується творча субстанція дити-

ни у суперництві під час олімпіад, творчих виставок, вікторин, творчих 

діалогів, тренінгів, дебатів, інтелектуальних марафонів.  

Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно змі-

нюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина 

творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання ново-

го (нових ідей і задумів, нових підходів, нових рішень). Водночас го-

товність до творчості, творчого розв’язання проблеми, креативність є, 

загалом, одним із механізмів психологічного захисту людини в склад-

них умовах – як у трудовій діяльності, так і в кризових життєвих ситу-

аціях, таких, як безробіття, соціальні та економічні кризи, сімейні про-

блеми тощо [1].  
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Андрій ГРИНЕЧКО 

 

ЗМІСТ ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  

У СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 

Стаття присвячена надзвичайно актуальній та важливій проблемі – цін-

нісному самовизначенню особистості старшого підліткового віку. Розкрито 

основні структурні складові цього психологічного феномену крізь призму 

окресленого вікового періоду. Особлива увага акцентується на таких аспек-

тах процесу особистісного самовизначення, як самооцінка, життєві дома-

гання, мотиви діяльності, смисложиттєві орієнтації тощо.  

Ключові слова: самовизначення, самооцінка, життєва позиція, мотиви ді-

яльності, смисложиттєві орієнтації, підлітковий вік.  

 

The article is devoted an extraordinarily and important problem – valued self-

determination of personality of senior teens. In it basic structural constituents are 

exposed this psychological the phenomenon through the prism of the outlined age-

old period. The special attention is accented on such aspects of process of 

personality self-determination as a self-appraisal, vital solicitations, reasons of 

activity, vital orientation and others like that.  

Keywords: self-determination, self-appraisal, vital position, reasons of activity, 

vital orientation, teens.  

 

Дослідження ціннісного самовизначення підлітка як багаторівнево-

го процесу освоєння ним своїх потреб, цілей та мотивів діяльності, 

власних можливостей та сукупності норм соціуму припускає аналіз 

змісту чинників, які детермінують цей процес. Якщо конкретизувати 

зміст поняття, то в його структуру слід включити об’єкти та явища 

зовнішнього та внутрішнього світу людини, які певною мірою впли-

вають на процес усвідомленого вибору смисложиттєвих орієнтацій та 

детермінують потенціал розвитку.  

Дотримуючись положення про поняття самовизначення як процес і 

результат усвідомлення, вибору та утвердження індивідом своєї жит-

тєвої позиції, цілей і засобів життєдіяльності [14; 2; 7], слід розкривати 

зміст ціннісного самовизначення підлітка через прояв його самосвідо-

мості, усвідомлення своїх прагнень, життєвих домагань, мотивів дія-

льності, очікувань [3; 12; 5; 9].  

Дослідження у сфері психології самовизначення характеризуються тео-

ретичною та прикладною багатоаспектністю аналізу цього психологічного 

явища. Підтвердження ми бачимо в наукових розвідках В. В. Гулякіної [5], 

М. І. Боришевського [1], В. І. Журавльова [7], Л. І. Пилипенко [10], В. Ф. 
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Сафіна [14], Н. В. Скотної [15], І. І. Чеснокової [17], В. Е. Чудновського [18]. 

Протягом останніх років найвагомішими науковими розробками в цій сфері 

слід вважати такі: домагання особистості як спосіб вибудовування нею 

власного майбутнього (О. Я. Кляпець [8]), соціально-психологічні складові 

цілеспрямованої системи особистості шкільної молоді (Л. А. Лєпіхова [9]), 

психологічне підґрунтя професійного самовизначення старших школярів (І. 

А. Савченко [12]), життєві домагання як соціально-психологічний механізм 

самоздійснення особистості (Т. М Титаренко [16]).  

Попри існування достатньої кількості досліджень цього феномену, 

усі вони розрізненого характеру. Постає необхідність синтезу та роз-

робки цілісного образу змісту явища самовизначення.  

Метою статті є окреслення особливостей змісту ціннісного самови-

значення у школярів старшого підліткового віку в контексті станов-

лення їхньої особистості. Необхідною умовою є дослідження вікових 

аспектів феномену самовизначення та його якісних проявів.  

Самовизначення є новоутворенням саме підліткового віку. 

В. І. Журавльов [7] вказує на цей феномен як на «процес, який прохо-

дить на кордоні шкільного та післяшкільного періоду змін в соціаль-

ному становищі школяра і регулюється педагогічними та соціальними 

факторами». В. Л. Лєбєдєва вважає, що в старших школярів наступає 

період входження у систему суспільних відносин, характеризується 

необхідністю вибору цінностей у різних сферах життєдіяльності, а 

передує цьому періоду процес особистісного самовизначення [14].  

В. В. Гулякіна вважає, що для формування самовизначення в підлітко-

вому віці повинні бути сформовані певні умови, такі, як достатній рівень 

психічного та особистісного розвитку, здатність до соціального мислення 

та рефлексії, сформованість самосвідомості, Я-концепції, нормативної 

системи, наявність життєвого досвіду. Характер протікання процесу са-

мовизначення у підлітковому віці, на думку автора, може виражатися у 

трьох формах: здійснення процесу самовизначення, готовність до самови-

значення, готовність до реалізації процесу самовизначення [5].  

На думку І. І. Чеснокової, у процесі самовизначення особистості під-

літковий вік відіграє провідну роль, оскільки саме в цей період (в силу 

генетично закладених особливостей розвитку самосвідомості) форму-

ються основні властивості та форми прояву такого феномену. Опосеред-

ковуючись особливостями самовизначення, у дітей формується стійка та 

адекватна самооцінка, яка в майбутньому стає провідним важелем регу-

ляції власної поведінки і буде визначати зміст деяких складових дослі-

джуваного нами явища. Самовизначення на цьому віковому етапі пок-

ликане формувати майбутню самостійність, незалежність особистості в 

різноманітних життєвих обставинах і складних системах суспільних 
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взаємин. У контексті становлення ціннісного самовизначення підлітко-

вий вік характеризується готовністю загального психічного розвитку, 

розвитком інтелектуальних та емоційно-вольових процесів і відповід-

ним розвитком самосвідомості. На шляху до самовизначення підроста-

юча особистість намагається усвідомити власне становище в навколиш-

ньому світі, свої цінності, змінити себе, самовдосконалюватися [17].  

У контексті становлення ціннісного самовизначення підлітковий 

вік характеризується сензитивністю загального психічного розвитку, 

розвитком інтелектуальних та емоційно-вольових процесів і відповід-

ним розвитком самосвідомості. Становлення ціннісного самовизна-

чення в період дорослішання проходить в кілька етапів, а від доміну-

вання одного з них залежатиме подальший якісний рівень самовизна-

чення, який розкриватиме сутнісну характеристику особистості підліт-

ка, формування його життєвого поля [5]:  

1. Створення передумов здатності до самовизначення, формування 

внутрішніх критеріїв оцінки об’єктів.  

2. Нагромадження життєвого досвіду, формування ідентичності та 

цілісності підростаючої особистості.  

3. Підтримка самототожності і самовдосконалення особистості.  

Ціннісне самовизначення підлітків зумовлене рядом факторів, се-

ред яких – підвищене прагнення до самостійності в навчанні, спілку-

ванні та діяльності, зміна статусу підлітка в середовищі дорослих, 

прагнення до дорослості тощо. М. І. Боришевський [1], Л. С. Сапожні-

кова [13], Т. В. Говорун [4] вважають потребу в самовизначенні важ-

ливим для підлітка внутрішнім стимулом активізації процесу його 

самопізнання, що проявляється у зацікавленні внутрішнім світом на-

вколишніх людей і своїм особистим.  

Самовизначення підлітка проявляється в аналізі власних дій, пос-

тупків, діяльності, тобто в можливості самооцінки. Якщо на початку 

підліткового віку прагнення самостійно оцінити себе часто містить 

значні похибки щодо перебільшення власних можливостей, то в стар-

шому підлітковому віці самооцінка стає адекватною, що свідчить про 

адекватне самовизначення [2;13; 4].  

Вважаючи самооцінку механізмом самовизначення, на основі дос-

ліджень В. Ф. Сафіна, можна стверджувати, що саме вона є емоційно-

когнітивним та ціннісним відношенням до себе як до активного 

суб’єкта діяльності. Часто самооцінка виступає вторинним феноменом 

після процесу самовизначення, оскільки пов’язана з тим місцем, яке 

почне займати дитина в системі соціальних взаємин [14].  

Підлітковий вік характеризується схильністю до самооцінки ціліс-

ності «Я». У цій ситуації самовизначення стає для підлітка мотивацій-
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ним центром, який визначає і діяльність, і поведінку, і ставлення до 

оточення. У підлітків, які самовизначаються успішно, модель поведін-

ки «хочу – можу – вмію» стає адекватною [14].  

У структурі особистісного самовизначення підлітка важливу роль 

відіграє рівень його домагань. У цьому випадку Л. С. Сапожнікова має 

на увазі той рівень діяльності та поведінки особистості, якого підліток 

очікує від себе, і який його задовольняє. Як і процес самовизначення, 

життєві домагання орієнтуються на майбутнє, формуються під впли-

вом оцінки і в дитинстві, хоча піку свого розвитку досягають саме в 

підлітковому віці [13].  

Самовизначення підлітків не може відбуватися без наявності жит-

тєвих домагань. Вони сприяють досягненню успіхів у певній діяльнос-

ті і характеризуються короткостроковою перспективою. Домагання 

сприяють утвердженню життєвої позиції, потреба в певних домаганнях 

може змінюватися під впливом певних життєвих обставин, змінювати-

ся у хлопчиків та дівчаток. Необхідність змін життєвих домагань зу-

мовлена зміною мотивів діяльності, що загалом не впливає на ціліс-

ність структури самовизначення та не є негативним явищем [13; 2]. 

Низка дослідників, зокрема Т. В. Говорун [4], Л. І. Пилипенко [10], 

М. І. Боришевський [1] зазначають роль соціально-психологічних очі-

кувань у структурі особистісного самовизначення підлітків. Соціаль-

но-психологічні очікування підлітків, ґрунтуючись на їхній самооцін-

ці, опосередковуються мірою розвитку взаємин, емоційними ставлен-

нями, потребами та цінностями.  

Сприяючи самовизначенню, очікування впливають на позицію під-

літка до себе та оточення, на розвиток усвідомлення свого статусного 

положення в групі, усвідомлення своєї ролі та цінності для людей. 

Т. В. Говорун зауважує, що дівчата-підлітки залишаються більш чут-

ливими до групових очікувань, ніж хлопчики [4].  

Такі компоненти самовизначення, як, скажімо, цілі, дуже тісно вза-

ємодіють із самооцінкою підлітків. Дослідження Е. А. Савонько [11], 

В. Ф. Сафіна [14] довели, що підлітки, які свою життєву позицію оби-

рають на основі власної самооцінки, можуть ставити більш обґрунто-

вані цілі; підкреслюється здатність до усвідомлення та самооцінки 

мотивів власної ж поведінки, до співвідношення власних інтересів з 

цілями майбутньої діяльності.  

Переоцінку цінностей, яка відбувається у підлітковому віці, можна 

вважати активізатором процесу особистісного самовизначення. Дослі-

дження Т. М. Титаренко [16], Л. А. Лєпіхової [9] вказують на перевагу 

в змісті особистісного самовизначення підлітків загальножиттєвої 

мотивації над навчальною. Реалізація особистісного потенціалу підліт-
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ком як механізм самовизначення, на думку дослідників, реалізується 

через референтне коло ровесників і цікавих юнаків-лідерів.  

На думку Л. А. Лєпіхової, ідеалізація мотивів діяльності підлітків пе-

решкоджає процесу особистісного самовизначення. Ідеальний рівень 

загальножиттєвої мотивації перевищує реальні потреби в комфорті та 

побутовому забезпеченні. Так може наростати суперечливість та конфлікт 

мотивації, що відбивається на адекватності самовизначення підлітків [9].  

Підлітки на суб’єктивному рівні життєвої мотивації сприймають ту 

частину життя, яку вони проводять у школі, та такі її складові, як учін-

ня, суспільну діяльність, спілкування з однолітками, творчість як май-

бутнє підґрунтя для їхнього самовизначення. Характеризуються під-

вищеною потребою в досягненні, проявом активної життєвої позиції, 

підвищеною готовністю до особистісного життєствердження [9].  

Важливими конструктивними умовами становлення самовизначен-

ня в підлітковому віці, на думку В. Гарбузова [3], В. Е. Чудновського 

[19], є відчуття сформованості значущості власної особистості, пози-

тивна та стійка Я-концепція. Попри це навіть надбання сенсу життя не 

гарантує адекватного становлення індивідуальності, оскільки в основу 

самовизначення можуть лягти негативні ідеї, почуття та вчинки. Такий 

випадок свідчить про деструктивність особистісного самовизначення.  

Поштовхом для розвитку ціннісного самовизначення підлітків є сукуп-

ність особистісних властивостей, таких, як смисложиттєві орієнтації. 

О. Я. Кляпець, В. І. Чудновський вважають, що найвизначнішу роль відіг-

рають дорослі, які мають сприяти особистісному зростанню дітей, забезпе-

чувати позитивну психологічну атмосферу, враховувати індивідуальні та 

вікові особливості дітей, забезпечувати розвиток їхніх здібностей, формува-

ти самостійність та орієнтацію на спосіб отримання знань та вмінь [8; 18].  

Головним результатом самовизначення підлітка повинно стати на-

буття позиції дорослого, усвідомлення себе як члена суспільства, ро-

зуміння свого значення для оточення. На думку І. А. Савченка, форму-

вання життєвих планів та реалістичного плану дій – характерна ознака 

цього вікового періоду. Життєвий план можна розглядати в дотичній 

площині до самовизначення, оскільки базується на мотивах поведінки, 

які входять у структуру досліджуваного феномену [12].  

Дослідження І. А. Савченка створили умови для того, щоб виділити 

ряд характерних особливостей процесу особистісного самовизначення 

підлітків [12]: 

1. Самовизначення особистості підлітка формується під контролем 

дорослих та власних вражень від взаємодії з навколишнім світом. 

2. Особистісне самовизначення постає необхідністю підліткового 

віку, опосередковуючись розвитком усіх сфер психіки школяра. 
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3. Самовизначення підростаючої особистості характеризується орі-

єнтацією на доросле суспільство, прагненням увійти в систему дорос-

лих стосунків. 

4. Процес самовизначення в підлітковому віці характеризується су-

перечностями: недостатньою самостійністю і готовністю до самовід-

дачі заради реалізації власних життєвих цілей.  

Проведене дослідження підкреслює практичне значення поданого 

матеріалу. З огляду на це, одним з можливих напрямів нашої подаль-

шої роботи стане розгляд гендерних аспектів полідетермінованості 

самовизначення для детальнішого його тлумачення.  
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Ірина ГРИНИК 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Стаття присвячена проблемі формування етнічної толерантності у сту-

дентів. Показано концептуальну модель етнічно толерантної особистості у 

сукупності таких компонентів: когнітивного, афективного й конативного. 

Результати емпіричного вивчення індексу етнічної толерантності та усіх 

компонентів моделі свідчать про переважання студентів із середнім та 

низьким рівнем розвитку етнічної толерантності.  

Ключові слова: етнічна самовизначеність, авторитарна особистість, толе-

рантність, етнічна толератність, самоактуалізація, теорія особистості.  

 

The article is devoted to the problem of students’ ethnic tolerance formation. A 

conceptual model of ethnically tolerant personality in complex of the following 

components: cognitive, affective and connative is displayed. The results of the 

empirical study of the index of ethnic tolerance as well as all the components of the 

model testify the prevalence of the students with medium and low level of ethnic 

tolerance.  

Keywords: ethnic self-determination, authoritarian personality, tolerance, 

ethnic tolerance, self-actualization, the theory of personality.  
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Процес інтеграції України неминуче супроводжується труднощами 

у взаємодії громадян, що є носіями інших національно-культурних 

просторів. Окрім цього, вони підсилюються існуванням неподоланих 

соціально-психологічних стереотипів періоду тоталітаризму у масовій 

свідомості значної частини населення пострадянського простору, що 

відображається у проявах нетолерантності до громадян, які розмовля-

ють іншою мовою, мають інші релігійні погляди чи інші суспільно 

демократичні цінності.  

Особливо чутливою до проблеми етнічної толерантності є студентська 

молодь. Зокрема, європейська інтеграція в галузі освіти внаслідок розши-

рення міжнародних контактів та підписання міждержавних угод в галузі 

освіти поступово приводить до збільшення іноземних студентів, які на-

вчаються у вітчизняних вишах. Це, зі свого боку, актуалізує питання толе-

рантності серед студентської молоді стосовно представників інших етніч-

них груп. Щобільше, від студентів – майбутніх юристів, журналістів, 

філологів, психологів, педагогів та ін. – переважно і залежать перспективи 

розвʼязання питання протидії ксенофобії, запобігання тероризму, проявів 

екстремістської поведінки серед громадян. Отже, важливого значення 

набуває не лише доосмислення, операціоналізація поняття етнічної толе-

рантності у категоріальному полі психології, а й вироблення необхідних 

психолого-педагогічних технологій для її формування у студентів.  

Мета статті полягає в установленні особливостей етнічної толеран-

тності у студентів шляхом виокремлення її основних компонентів.  

У загальній психології під толерантністю розуміється будь-яка від-

сутність чи послаблене реагування на який-небудь несприятливий 

чинник у результаті зниження до нього чутливості до його певних дій.  

Багатоаспектність поняття толерантності представлена у таких її пси-

хологічних визначеннях, як компроміс, який, зі свого боку, породжується 

зіткненням моральної сфери, свідомості та поведінки людини. Толерант-

ність як компроміс, що пронизує свідомість людини, розглядається у пра-

цях Т. М. Шихардіної. При цьому вчена наголошує на важливості особис-

тісного вибору людини у виявленні толерантності, адже наявна система 

цінностей ще не гарантує людині толерантного волевиявлення [12].  

На думку Т. Адорно та його колег, основними ознаками авторитарної 

особистості є: консерватизм (надзвичайна схильність до цінностей сере-

днього класу); підкорення авторитетам (потреба у сильному лідері, не-

критичне та сліпе намагання підкорятися авторитетам: батькам, стар-

шим, вождям, державній владі); авторитарна агресія (схильність до осу-

дження, відторгнення та покарання людей, які не поважають традиційні 

цінності, необхідність знайти зовнішній об’єкт для розрядки подавлених 

агресивних імпульсів у «Ми-групі»); антиінтрацепція (страх прояву 
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власних справжніх почуттів та втрати самоконтролю, неприязнь до різ-

ного роду суб’єктивного творчого начала, знецінення людини та надан-

ня великого значення об’єктивній дійсності, реальності); упередженість, 

забобонність, стереотипність (віра у містичне призначення долі, перене-

сення відповідальності на зовнішні сили); комплекс влади (схильність 

поділяти конвенційні цінності, мислити в категоріях сильний – слабкий, 

керівник – підлеглий; ідентифікація себе з образами, які втілюють владу; 

перебільшення значущості твердості характеру та сили); деструктив-

ність та цинізм (природна оцінка ворожості щодо «чужих»); проектив-

ність (схильність, переконаність у тому, що світ жорстокий, небезпеч-

ний; проекція несвідомих, інстинктивних імпульсів на зовнішній світ); 

перебільшена заклопотаність сексуальним життям (своїм та чужим, 

надмірне зацікавлення сексуальними «випадками», подіями) [1, 121].  

Е. Фром розвинув концепцію Т. Адорно про авторитарну особис-

тість. Він намагався пояснити виникнення нацистського руху у Німеч-

чині через переважання людей із властивостями характеру авторитар-

ної особистості. На думку Е. Фрома, людям такого психічного складу 

властиві протилежні види ставлення до керівництва і підлеглих. Від-

повідно до тих, хто є вищим за статусом, авторитарна особистість 

виражає ставлення прислужування, а до тих, хто є нижчим – ставлення 

у формі зверхньої поведінки [10].  

Розгляд толерантності у контексті життєздійснення цілісної особи-

стості відображено у дослідженнях Г. Олпорта [7]. Для цього вчений 

оперує не мотиваційно-потребнісною сферою як Е. Фром, а рисами 

особистості. На основі рис особистості він поділяє людей на толерант-

них і інтолерантних, при цьому зазначаючи, що чіткої лінії для такого 

розмежування не може бути. Адже залежно від контексту, кожна лю-

дина у своєму житті може поводитися як толерантно, так і навпаки 

нетолерантно [7]. Водночас звичне переважання однієї поведінки над 

іншою може перетворитися на стійку рису особистості.  

Толерантність у контексті всебічного розвитку особистості розгля-

дається у теорії самоактуалізації А. Маслоу [6]. Важливою характерис-

тикою, що зумовлює толерантність самоактуалізованих людей, є 

сприйняття себе такими, якими вони є. Їм не властива надлишкова 

самокритика, вони не страждають надмірним почуттям провини та 

страху. Відповідне толерантне ставлення самоактуалізовані люди ви-

являють і до інших: не повчають, не контролюють, не критикують.  

Основна ідея теорії особистості Е. Еріксона полягає у тому, що лю-

дина розвивається у певному суспільстві через соціальні інститути [3]. 

Особливі культурні моделі дитячого виховання впливають на способи, 

якими людина розв’язує конфлікти в майбутньому. Розвиток людини 
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визначається через суспільство, тому її називають психосоціальною. За 

Е. Еріксоном, здорова особистість може сформуватися за умови про-

ходження восьми стадій розвитку Его, у яких позитивні сили перебо-

рюють негативні, наприклад, довіра недовіру тощо).  

Результати теоретичного аналізу поняття толерантності у різних 

галузях психологічного знання дали змогу визначити основні напрями 

його дослідження: по-перше, як стійкої риси особистості, що тісно 

взаємопов’язана з іншими особистісними станами і властивостями; по-

друге, як важливого чинника особистісного розвитку людини; по-

третє, як важливої передумови ефективної інтерперсональної взаємодії 

та успішного функціонування особистості у групі.  

Л. Г. Почебут визначила п’ять рівнів етнічної толерантності: висо-

кий позитивний, середній позитивний, нормальний, середній негатив-

ний, високий негативний [8]. Нормальна етнічна толерантність визна-

чається у межах етнічної ідентичності, тобто повного прийняття пред-

ставників іншої національності. Етнічна толерантність детермінується 

освітою, тобто, особи, які отримали гуманітарну освіту, проявляють 

вищий рівень етнічної толерантності, порівняно, наприклад, з предста-

вниками військових професій. Останнім, на думку вченої, притаман-

ний негативний рівень етнічної толерантності.  

Отже, етнічно толерантна особистість – це сукупність пізнаваль-

них, емоційних і мотиваційних властивостей, що формується і розви-

вається у сприятливому соціальному середовищі і забезпечує толеран-

тне ставлення, толерантну міжособистісну і комунікативну взаємодію 

з представниками інших етнічних груп.  

У дослідженні брали участь 65 студентів (серед них 15 хлопців та 

50 дівчат) соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького держа-

вного педагогічного університету імені Івана Франка. У нашій роботі 

ми використали такі психодіагностичні методики, як: анкета «Етнічно 

толерантна особистість» (автор О. Кихтюк); опитувальник «Індекс 

толерантності» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, Л.А.Шайгерова). 

Використання у дослідженні анкети супроводжувалося порівнян-

ням отриманих результатів опитування із результатами, отриманими у 

ході діагностики стандартизованою методикою. Анкетування прово-

дилося двічі з інтервалом у два місяці, після чого результати першого і 

другого анкетування оброблялися процедурою кореляційного аналізу 

із визначенням коефіцієнта Пірсона. Аналіз результатів свідчить про 

наявність високого кореляційного зв’язку (г=0,481, р<0,01), що вказує 

про високу ретестову надійність анкети.  

У результаті кількісної і якісної обробки даних було виділено три 

типи досліджуваних із високим, середнім і низьким рівнями сформо-
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ваності когнітивного, афективного й конативного компонентів етнічно 

толерантної особистості.  

Як зазначалося, одна з основних функцій моделей, що відобража-

ють провідні характеристики ідеального модельованого об’єкта, поля-

гає у розширенні можливостей для його емпіричного вивчення. У на-

шому дослідженні такою моделлю слугувала модель етнічно толеран-

тної особистості, яка виокремила основні напрями її дослідження: 

вивчення когнітивного, афективного й конативного компонентів.  

Відповідно до теоретичної моделі етнічно толерантної особистості, 

було використано анкету «Етнічно толерантна особистість» (автор 

О. В. Кихтюк). Як бачимо з діаграми, найбільша розбіжність існує у 

показниках когнітивного компонента, відповідно 12,00 та 7,95, а також у 

показниках етнічно толерантної особистості загалом, відповідно 30,00 та 

23,62. Незначні відмінності спостерігаються у показниках конативного 

компонента, відповідно 9,00 та 8,17, а також афективного компонента, 

відповідно 9,00 та 7,56. Найменш сформованим у студентів є когнітив-

ний компонент, який представлений знаннями й уявленнями про психі-

чний склад різних етнічних груп і націй (психічний склад), національний 

характер, етнічні стереотипи та етнічні конфлікти у світі.  

Переважна більшість досліджуваних зазначала, що вони мають не 

знання, а уявлення про це. Як зазначалося, останні характеризуються 

дифузною природою, а також мають швидше суб’єктивний, ніж 

об’єктивний характер. Важливого значення набуває інформування 

студентів про головні конструкти існування етнічних груп і націй.  

Для визначення доцільності виокремлення когнітивного, афектив-

ного й конативного компонентів в етнічно толерантній особистості, 

було здійснено кореляційний аналіз показників сформованості кожно-

го компонента і етнічно толерантної особистості загалом з показника-

ми етнічної толерантності за методикою Г. Солдатової. Результати 

кореляційного аналізу відображено у таблиці 1.  

 

Показники кореляційного аналізу етнічної толерантності і сфо-

рмованості етнічно толерантної особистості 

Компоненти етнічно толерантної осо-

бистості 

Коефіцієнт кореляції  

(г-Пірсона) 

Когнітивний 0,304* 

Афективний 0,322* 

Конативний 0,210* 

Етнічно толерантна особистість загалом 0,304* 
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Рис. 1. Показники сформованості етнічно толерантної особистості 

 

Кожен із виділених компонентів пов’язаний із етнічно толерантною 

особистістю загалом. Так, показники сформованості етнічно толерант-

ної особистості мають значущі кореляційні зв’язки з когнітивним ком-

понентом (г= 0,304, р<0,05), з афективним компонентом (г= 0,322, 

р<0,05), з конативним компонентом (г= 0,210, р<0,01). Отже, аналіз 

результатів дослідження етнічно толерантної особистості свідчить про 

доцільність виокремлення у ній трьох взаємопов’язаних компонентів – 

когнітивного, афективного й конативного. Відповідно до усередненого 

показника сформованості кожного компонента (М) та показника стан-

дартного відхилення (σ), було виділено три групи досліджуваних: із 

низьким, середнім та високим рівнями сформованості кожного компо-

нента й етнічно толерантної особистості загалом. До групи з низьким 

рівнем сформованості кожного компонента увійшли досліджувані з 

показниками М-σ; до групи з високим рівнем М+σ. Решта досліджува-

них увійшли до групи із середнім рівнем сформованості кожного ком-

понента етнічно толерантної особистості. 

Концептуальна модель етнічно толерантної особистості містить та-

кі змістові компоненти: когнітивний, афективний й конативний. Когні-

тивний компонент представлений знаннями, уявленнями про психіч-

ний склад етносу, національний характер, етнічні стереотипи та етніч-

ні конфлікти у світі. Афективний компонент представлений практич-

ними, комунікативними, глоричними та альтруїстичними емоціями. 
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Конативний компонент охоплює міжетнічні інтереси особистості та її 

міжетнічну спрямованість.  

Результати діагностики різних компонентів етнічно толерантної 

особистості та виділення трьох груп досліджуваних відповідно з низь-

ким, середнім і високим рівнями свідчить про те, що найбільша питома 

вага досліджуваних із низьким рівнем припадає на сформованість 

когнітивного й афективного компонентів (відповідно 17,5 % та 19,1 

%), водночас найбільша питома вага досліджуваних із середнім рівнем 

стосується сформованості (38,1 %) конативного компонента. Загалом 

наявність студентів із низьким рівнем когнітивного, афективного й 

конативного компонентів (відповідно 17,5 %; 19,1 %; 8,0 %) свідчить 

про необхідність створення відповідних психолого-педагогічних умов 

та програми, спрямованої на формування етнічної толерантності у 

сучасних студентів.  

Результати вивчення етнічної толерантності у студентів дає змогу 

зіставити рівень її сформованості із рівнями розвитку когнітивного, 

афективного й конативного компонентів етнічно толерантної особис-

тості. Переважна більшість студентів (71,43 %) володіють середнім 

рівнем етнічної толерантності, водночас приблизно 16 % студентів 

мають низький рівень, що свідчить про доцільність впровадження 

соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на формування ет-

нічної толерантності студентської молоді.  

Перспективним вбачаємо подальше дослідження толерантності як 

важливої особистісної властивості, що визначає ефективність інтерпе-

рсональної взаємодії особистості загалом.  
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УДК 159.9 

Соломія ІЛЛЯШ 

 

ПОГЛЯД НА САМОСВІДОМІСТЬ  

З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 

У статті здійснено аналіз феномену самосвідомості у вітчизняній та за-

рубіжній психологічній науці. Розглянуто природу та структуру самосвідо-

мості з позиції системного підходу, а також такі продукти самосвідомості, 

як «Я-концепція» і «Я-образ» та ті функціональні співвідношення, які виявля-

ються між ними.  

Ключові слова: самосвідомість, саморозуміння, самооцінка, особистість, 

«Я-концепція».  

 

In the article the analysis of the phenomenon of consciousness is carried out in 

domestic and foreign psychological science. Nature and structure of consciousness 

from position of approach of the systems and also such products of consciousness as 

«I-concept» those functional correlations which appear between them is considered.  

Keywords: consciousness, understanding, self-appraisal, personality, «I-

concept».  

 

Проблема самосвідомості досить широко представлена у вітчизняній 

та зарубіжній психологічній науці. Крім цього, часто в дослідженнях, 

присвячених вивченню самосвідомості, учені велику увагу приділяють 

продуктам самосвідомості – «Я-концепції», «Я-образу». Водночас аналіз 

наукової літератури дає можливість констатувати підміну одного понят-

тя іншим, коли самосвідомість ототожнюється з «Я-концепцією». Це 

характерно як для зарубіжної, так і для вітчизняної психології.  

Проблему «психологізації» самосвідомості вперше було сформу-

льовано О. К. Тихомировим, який увів для її розв’язання нову складо-

ву «Я» – «Я-мислення», маючи на увазі процес вироблення людиною 

знань про саму себе, які утворюють (або перетворюють) її «Я-

концепцію», процес усвідомлення, у якому людина як особистість, 
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індивід, індивідуальність є не тільки суб’єктом, але й об’єктом мис-

лення» [6]. Крім цього, учений вважає, що утворення будь-яких скла-

дових «Я» неможливе поза мисленням.  

Найбільш адекватним розв’язанням цієї проблеми є використання 

поняття «саморозуміння». У психології пізнання відомий факт, що 

мислення виступає механізмом або одним з процесів, який буде визна-

чати зміст процесу розуміння (П. П. Блонський, Л. С. Виготський, 

Л. П. Доблаєв, Г. С. Костюк, Н. А. Менчинська, А. А. Смірнов, 

Н. В. Чепелєва, А. Б. Коваленко та ін.). При цьому необхідно врахову-

вати, що розуміння не зводиться до мислення. Тут ми поділяємо думку 

Г. П. Щедровицького, що з позиції методології розуміння і мислення – 

це не одне й те саме. А. Б. Коваленко також вважає, що процеси розу-

міння і мислення розрізняються за своїм результатом: якщо результа-

том мислення є розв’язання проблеми, задачі, то результатом розумін-

ня є виокремлення смислу.  

Становлення і розвиток самосвідомості особистості в онтогенезі ві-

дбувається у діяльності та спілкуванні (Л. І. Божович, А. В. Захарова, 

І. С. Кон, О. М. Леонтьєв, М. І. Лісіна, Л. М. Мітіна, В. А. Петровсь-

кий, А. Г. Спіркін, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та ін.). Відомо, що дія-

льність і спілкування є поліфункціональними та полі мотивованими 

(О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов та ін.) – це переважно і створює картину 

багатоплановості, багаторівневості, ієрархічності самосвідомості, що, 

у результаті, дає змогу вивчати її у рамках системного підходу.  

А. В. Черніков вважає, що використовувати системний підхід у ви-

вченні самосвідомості складно: по-перше, існує велика різноманітність 

визначень цього процесу, неоднозначно трактується структура – внут-

рішні компоненти цього утворення і взаємодія між ними; по-друге, 

складність застосування системного підходу полягає у тому, що теорія 

систем великою мірою абстрактна. Водночас вона найбільш виправда-

на у вивченні самосвідомості, оскільки людина у своїх уявленнях ви-

користовує ті абстракції, які часто не узгоджуються з тими значення-

ми, що зафіксовані в культурно-історичному досвіді розвитку людини. 

Такі уявлення різноманітні, вони охоплюють різні компоненти струк-

тури самосвідомості. Це витікає з того, що система не визначається як 

комплекс об’єктів, вона повинна припускати деяку форму структурної 

організації, яка може бути описана як ставлення до об’єкта. А ставлен-

ня можуть бути топологічними (близькість, позиція) або динамічними 

(впливи, залежність, взаємодія).  

У динамічній системі переважає рух. Усі предмети перебувають у 

комплементарних відношеннях – впливають один на одного, допов-

нюють і збагачують свої ж характеристики. Тому ми можемо зрозумі-
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ти частини системи тільки як функції всієї системи. Поняття цілого 

вимагає, щоб в центрі нашої уваги була система як така.  

А. В. Черніков вважає, що частину слід розглядати як самостійну 

одиницю і як інтегровану частину цілого, переходячи від однієї позиції 

спостереження до іншої і в зворотному напрямі. Так, розглядаючи 

самосвідомість, не можна вивчати її тільки «всередині самої себе», з 

боку змісту і структури, поза конкретною особистістю, поза індивідуа-

льністю, поза соціумом, у якому ця особистість розвивається. Якраз це 

виправдовує підвищену зацікавленість учених до вивчення впливу 

процесу соціалізації як «двоєдиного потоку процесів індивідуалізації 

та соціалізації на розвиток самосвідомості і впливу самосвідомості на 

реалізацію людиною своєї самості в цьому двоєдиному потоці» [3]. 

Саморозуміння як момент самосвідомості узгоджує процеси соціаліза-

ції та індивідуалізації, «знімає» їхню асинхронність, асиметричність, 

що і дає змогу розглядати ці процеси як два аспекти соціалізації. Вод-

ночас воно не тільки знімає асинхронність і асиметричність цих про-

цесів, але й породжується ними. «Зняття» здійснюється через встанов-

лення зв’язку між процесами ієрархічності.  

Усі дослідники методології системного підходу та його прикладних 

аспектів (А. Г. Асмолов, І. В. Блауберг, Е. Г. Юдін, В. А. Ганзен, 

Д. Н. Завалішина, Б. Ф. Ломов, В. М. Русалов, Т. Н. Ушаков, 

А. В. Черніков та ін.) виокремлюють один з найважливіших аспектів – 

ієрархічність. Це означає, що будь-яка система може розглядатися як 

підсистема у рамках іншої, більшої системи.  

Кожну систему можна визначити, виходячи з її меж стосовно до 

оточення. Усе, що перебуває всередині меж, належить системі, – від-

повідно те, що лежить за її межами, до системи не належить. Можна 

сказати, що межа здійснює захист структури й функцій системи. Як 

зазначає А. В. Черніков, в одних випадках межі сприймаються як фік-

совані, в інших – як рухливі. Для задовільного функціонування систе-

ми необхідно, щоб розмежувальні лінії позначалися зрозуміло і чітко, 

але при цьому були рухливими. У цьому випадку вони сприяють збе-

реженню внутрішньої стабільності і, водночас, тій відкритості систе-

ми, яка необхідна для її ж адаптації і розвитку відповідно зі змінами 

всередині і поза системою.  

Погляд на самосвідомість з позицій системного підходу передбачає: 

– особистісно-мотиваційний аналіз, який розкриває значущість 

самосвідомості для особистості й з’ясовує її джерело; 

– компонентно-цільовий аналіз, спрямований на з’ясування складу 

дій, мети й значення кожного елемента в загальній структурі самосві-

домості; 
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– структурно-функціональний аналіз, спрямований на вивчення 

принципів організації і механізмів впливу окремих елементів у ціліс-

ній структурі самосвідомості; 

– структурно-змістовний аналіз, який передбачає вивчення проду-

ктів самосвідомості: «Я-образу» і «Я-концепції».  

При використанні системного підходу у вивченні самосвідомості 

необхідно враховувати:  

1) вплив одних підструктур на інші;  

2) значущість окремих зв’язків;  

3) вагу структурних компонентів самосвідомості.  

Згідно з системним підходом, самосвідомість та її продукти (або 

результати) можуть бути виражені у вигляді системи. Межі цієї систе-

ми будуть визначатися продуктами самосвідомості, будуть утримувати 

систему в цілісності і, водночас, відкривати доступ до подальших змін 

системи. Щоб це усвідомити, необхідно розглянути такі продукти 

самосвідомості, як «Я-концепція» і «Я-образ», а крім того ті функціо-

нальні співвідношення, які є між ними.  

Відомо, що самосвідомість має соціальну природу (Л. С. Виготсь-

кий, Е. Ф. Звьоздкіна, І. С. Кон, О. М. Леонтьєв, М. І. Лісіна, 

В. С. Мухіна, Д. І. Фельдштейн та ін.). Вона виникає на основі суспі-

льної практики, до якої включається індивід, і відображає співвідно-

шення двох видів діяльності, – предметно-творчої та соціально-

перетворювальної. У самосвідомості відображено ставлення людини 

до зовнішнього світу, сукупність умов і чинників, які формують про-

цес соціалізації. Тому відображення не є абстрактним, а конкретним: 

відображення «єдності» як умова свого існування, виживання і розвит-

ку. Інакше кажучи, предметом відображення у самосвідомості висту-

пає ставлення людини до самої себе, яке опосередковане ставленням 

до зовнішнього світу (Е. Ф. Звьоздкіна, Д. І. Фельдштейн та ін.).  

Структурно-динамічні характеристики самосвідомості формуються 

у єдиному процесі соціалізації. У цьому процесі здійснюється як усві-

домлення, засвоєння (присвоєння) і реалізація соціальних норм, прин-

ципів, відношень, так і присвоєння та реалізація нової самості (нового 

рівня самосвідомості, самовизначення), що дає змогу індивіду не тіль-

ки відтворювати у своїй діяльності присвоєння соціального, але й за-

безпечує відповідні можливості в цьому відтворенні і формуванні но-

вої соціальної позиції, а також можливості подальшого здійснення 

себе як дієвого суб’єкта.  

У психологічному словнику В. Шапара самосвідомість визначається 

як повне розуміння самого себе, свого значення, своєї ролі в житті суспі-

льства [7]. У цьому значенні до уваги береться соціальний характер само-
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свідомості. Згідно з цим визначенням, самосвідомість виконує функцію 

встановлення симетрії між процесами індивідуалізації і соціалізації.  

У наведених визначеннях самосвідомість розкривається через ро-

зуміння себе – саморозуміння, де останнє розглядається як істотна 

ознака самосвідомості. Ця думка підтверджується у працях Л. С. Ви-

готського, який зазначає, що самосвідомість виникає поступово, в міру 

того, як людина за допомогою слова навчається розуміти саму себе. На 

думку вченого, розуміння передує самосвідомості і може розглядатися 

як момент цього особистісного утворення.  

Звідси можна зробити висновок: якщо людина не розуміє саму се-

бе, то вона і не усвідомлює себе.  

Слід зазначити, що саморозуміння не є самосвідомістю, а тільки її 

моментом. Щоб саморозуміння здійснювалося адекватно, необхідний 

достатній рівень розвитку самосвідомості. Саморозуміння – це індивіду-

ально-особистісна особливість людини, яка заявляє про себе в момент 

найбільшого напруження у взаємодії соціального та індивідуального.  

Отже, з одного боку, виокремлення поняття «саморозуміння» у 

структурі самосвідомості дає змогу досліднику розглядати самосвідо-

мість ширше й глибше, чітко уявити психологічну і соціальну природу 

цього особистісного (індивідуального) утворення; з іншого боку, під-

міна самосвідомості поняттям «саморозуміння» створює видимість 

зрозумілості когнітивної природи самосвідомості.  

Аналіз досліджень самосвідомості показує, що часто вивчення са-

мосвідомості зводиться до вивчення його продуктів або результатів, 

які подані як «Я-образ», «Я-картина», «Я-концепція», «схема Я». Ціка-

во, що ці поняття не утворюють синонімічний ряд, а відображають 

різні грані «Я» особистості людини. Якщо «Я-образ» і «Я-концепція» 

значною мірою є інтегральними утвореннями, які охоплюють когніти-

вні й афективні процеси самосвідомості, то «Я-картина», «схема Я» 

здебільшого є утвореннями когнітивними.  

На вивчення складових «Я» і самосвідомості особистості вплива-

ють ті цілі та завдання, які ставить перед собою дослідник, а також 

його опорні методологічні позиції. Однак нерідко має місце підміна 

понять. Так, у деяких психологічних словниках не дається визначення 

самосвідомості, а є посилання на «Я-концепцію», що, на нашу думку, 

невиправдано. Це звужує психологію самосвідомості до меж такої 

галузі науки, яка займається тільки вивченням її результатів. У цьому 

випадку втрачається «психологізація свідомості», а самосвідомість 

зводиться до продуктів (результатів). Виникає відчуття того, що про-

дукти самосвідомості людині дані, а не задані. Заданість і буде визна-

чати рух, розвиток самосвідомості, який буде відображатися у струк-
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турно-змістовних характеристиках його продуктів. Ці структурно-

змістовні характеристики підлягають змінам залежно від умов розвит-

ку особистості. 

На будь-якому етапі соціального дозрівання людина робить спробу 

відчути, усвідомити себе, розібратися у собі. Відчуття, усвідомлення, 

рефлексія відбуваються на фоні переживань, які відфільтровують зна-

чущу для людини інформацію про себе, і вона міститься у «Я-

концепції». Це створює базовий рівень усвідомлених знань людини 

про себе саму, які мають для неї особистісне значення, що в майбут-

ньому визначатиме відбір нової інформації. Ця інформація набуде 

нових конотацій, детермінованих умовами розвитку особистості.  

Згідно з дослідженнями, самосвідомість розуміється не просто як 

опис рис власної особистості. Сутність її, виражена в понятті Я, поля-

гає не в переліку окремих властивостей, а в розумінні себе як ціліснос-

ті, у визначенні власної ідентичності. Отже, ідентичність, цілісність 

можна розглядати як механізми саморозуміння.  

Самосвідомість, як буде показано, є процесом, у результаті якого і 

утворюються продукти самосвідомості: «Я-концепція», «Я-образ» 

тощо. Їхні структурно-змістові та динамічні характеристики мають 

певні особливості. Якщо структурно-змістовні характеристики не ви-

магають додаткового обґрунтування, то цього вимагають динамічні 

характеристики. Динамічні характеристики можуть відстежуватися як 

у горизонтальних, так і у вертикальних площинах: це переважно ті 

зміни, які викликані асинхронністю і асиметричністю процесів соціалі-

зації та індивідуалізації. Отже, можна стверджувати, що вивчення 

самосвідомості і людського «Я» потребує системного підходу. Це 

дасть можливість, по-перше, глибше дослідити зміст, структуру і сут-

ність усіх складових «Я» людини, але при цьому не втрачати цілісності 

«Я»; по-друге, визначити основні механізми й чинники, що зумовлю-

ють розвиток цих особистісних утворень.  

Ми погоджуємося з тими дослідниками, які стверджують, що утво-

рення «Я-образу», «Я-концепції» відбувається у процесі діяльності та 

спілкування. Так, М. І. Лісіна, вивчаючи спілкування дітей, зазначила, 

що в ньому відбувається становлення образу самого себе. Цей образ 

вона назвала «афективно-когнітивним» [4], що підтверджує рівневий 

характер самосвідомості, який акумулюється в «Я-образі» і «Я-

концепції», хоча ці терміни, як такі, М. І. Лісіна не вживала.  

Отже, наведений аналіз засвідчує, що структурно-змістові характе-

ристики цих продуктів самосвідомості мають рівневий характер, свою 

ієрархію. А останні дають змогу робити висновок про їхні динамічні 

характеристики.  
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Продукти (результати) самосвідомості найчастіше розглядаються 

на основі вивчення їхньої модальності, якості і тих зовнішніх та внут-

рішніх детермінант, які впливають на їхнє ж утворення. Однак внутрі-

шній процесуальний бік утворення цих продуктів самосвідомості не-

достатньо проаналізований у психологічних дослідженнях. Не 

з’ясовано, як відбувається участь самосвідомості в узгодженості його 

продуктів з реальною дійсністю. Деякі розробки в цьому напрямі все ж 

існують, зокрема Р. Бернс довів, що позитивна «Я-концепція» сприяє 

успіху в усіх видах діяльності, зокрема в комунікативній.  

Існує й інша думка: якщо людина надмірно акцентує увагу на своє-

му «Я», то вона менш успішна в пізнавальній діяльності.  

У психологічній науці існують різні підходи до вивчення самосві-

домості, які дають можливість зафіксувати рівневий характер розвитку 

самосвідомості, простежити його динаміку. Водночас, ще недостатньо 

методик, які дали б змогу вивчати структурно-змістовну, динамічну, 

смислову характеристики продуктів самосвідомості, хоча й існують 

окремі розробки (М. І. Лісіна, В. С. Мухіна, С. Р. Пантилєєв, 

О. Т. Соколова, В. В. Столін, І. І.Чеснокова, Д. І. Фельдштейн).  

Розглядаючи саморозуміння у структурі самосвідомості, ми зроби-

ли спробу підійти до розв’язання «психологізації» самосвідомості, 

оскільки розуміння – це психологічне явище, яке створює, а можливо, і 

здійснює, зв’язок між продуктами самосвідомості і реальною дійсніс-

тю. Якщо цей зв’язок не узгоджений між продуктами самосвідомості й 

реальною дійсністю, і виникають суперечності, то фактично актуалізу-

ється ситуація нерозуміння, яка буде стимулювати діяльність, спрямо-

вану на розуміння себе.  

Відомо, що поведінка людини так чи інакше співвідноситься з її 

уявленнями про себе і з тим, якою вона повинна бути. Тому вивчення 

властивостей самосвідомості, адекватності самооцінок, структури й 

функцій її продуктів («Я-образу», «Я-концепції») має не тільки теоре-

тичний, але й практичний інтерес у зв’язку з формуванням особистості 

та її соціальним дозріванням.  

Вивчення самосвідомості та її продуктів є складною загальнонау-

ковою проблемою, на що вказували багато дослідників (К. Д. Ушинсь-

кий, А. Ф. Лазурський, М. Я. Басов, В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьєв, 

К. О. Абульханова-Славська, В. П. Зінченко, І. С. Кон, О. М. Леонтьєв, 

Б. Ф. Ломов, В. В. Столін, Е. Ф. Звьоздкіна). Вивчення самосвідомості 

як проблеми невіддільне від таких понять, як «особистість», «Я», які є 

полікомпонентними, системними.  

Оскільки поняття «Я» містить багато різних складових, то при його 

вивченні необхідне об’єднання зусиль численних спеціалістів – пред-
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ставників різних наук: філософії, психології, психіатрії, історії, соціо-

логії, етнографії, літературознавства, лінгвістики, філології та ін. Кож-

на з цих наук акцентує увагу на певному аспекті людського «Я». Це і 

створює передумови для існування різних психологічних поглядів на 

проблему самосвідомості, що відображається у різних визначеннях 

цього утворення.  

Аналіз досліджень у галузі психології самосвідомості показує, що 

вони переважно розкривають, по-перше, динаміку розвитку самосвідо-

мості, співвідношення окремих її елементів; по-друге, прагнення учених 

виявити й визначити чинники, що впливають на формування «Я-образу» 

і деяких його внутрішніх компонентів, і те, як «Я-образ» впливає на 

поведінку особистості; по-третє, джерела й умови розвитку самосвідо-

мості; по-четверте, структурні компоненти самосвідомості тощо.  

Множинність, поліфункціональність людського «Я» дає змогу роз-

глядати його як явище соціального й психологічного порядку. У 

зв’язку з цим, самосвідомість особистості виступає як особливо склад-

ний процес опосередкованого пізнання себе, розгорнутий у часі і 

пов’язаний з рухом від одиничних ситуативних образів до їхньої інтег-

рації в цілісне утворення: у поняття власного «Я» як суб’єкта, відмін-

ного від інших суб’єктів, що має багаторівневий характер (фізичний, 

психофізичний, психологічний, соціально-психологічний і соціаль-

ний). Самосвідомість інтегрує внутрішній досвід людини, співвідно-

сить його з зовнішнім досвідом людства (традиції, культура, цінності 

тощо). Звідси випливає, що, усвідомлюючи себе, індивід встановлює 

гармонію між соціалізацією та індивідуалізацією.  

Більшість дослідників розглядають людину в процесі самосвідомо-

сті як індивіда, який виступає одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт цього 

усвідомлення. Ця традиція бере початок від І. Канта, який зазначав, що 

усвідомлення самого себе містить у собі двояке «Я»: 1) «Я» як суб’єкт 

мислення, яке означає суто аперцепцію (рефлектуюче «Я») – це зовсім 

просте уявлення про себе; 2) «Я» як об’єкт сприймання (тобто внутрі-

шнє почуття), яке містить у собі різноманітність визначень, що робить 

можливим створення внутрішнього досвіду.  

Виходячи з цього, І. Кант сформулював таке визначення поняття 

самосвідомості: «Сукупність психічних процесів, за допомогою яких 

індивід усвідомлює себе як суб’єкта діяльності, називається самосві-

домістю, а його уявлення про самого себе складається у певний образ 

Я». Хоча він і розглядав самосвідомість як процес, йому не вдалося 

вийти за межі розуміння самосвідомості як процесу усвідомлення себе 

суб’єктом діяльності. Самосвідомість дає змогу людині усвідомити 

себе не тільки суб’єктом діяльності, але й особистістю.  
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Психологічний аспект дослідження самосвідомості передбачає роз-

криття специфіки самосвідомості як особливого процесу людської 

психіки, спрямованого на усвідомлення себе як особистості, на само-

регуляцію особистістю своїх дій у сфері поведінки та діяльності.  

На думку багатьох авторів, у психічному житті особистості, в її стру-

ктурі самосвідомості водночас із свідомістю центральною, необхідною 

умовою цілісності і наступності, є формування внутрішнього світу.  

О. М. Леонтьєв охарактеризував проблему самосвідомості як пробле-

му високого життєвого значення, яка увінчує психологію особистості.  

Намічаючи контури фундаментальної психології, В. А. Лефевр 

вважав, що суб’єкту властива якість інтенціональності (спрямованос-

ті), яка буває двох типів: перший – відповідає випадку, коли активність 

суб’єкта спрямована на зовнішній об’єкт, другий – на самого себе. 

Припускається, що у людини є модель об’єкта, на який спрямована її 

активність, і ця модель відіграє роль змісту внутрішнього світу, образу 

себе. У випадку інтенціональності першого типу суб’єкт володіє мо-

деллю зовнішнього об’єкта, який виконує функцію образу світу в об-

разі себе. При інтенціональності другого типу людина володіє модел-

лю себе, яка виконує функцію образу себе в образі себе. Образ світу і 

образ себе, які є феноменами внутрішнього світу людини, наповнені 

певними переживаннями: чим гірший світ в очах суб’єкта, тим силь-

ніше переживання світу, чим гірший суб’єкт у власних очах, тим силь-

ніше переживання за себе.  

Аналізуючи різні підходи до визначення цього загальнопсихологі-

чного поняття, ми дійшли висновку, що вони не тільки виокремлюють 

істотні ознаки цього явища, але й досліджують проблему розвитку і 

формування самосвідомості, у якій виокремили як різноманітні чинни-

ки цього формування соціалізацію та індивідуалізацію. Ці процеси 

створюють основу для змістовно-динамічної характеристики самосві-

домості, яка відображається у продуктах самосвідомості –                        

«Я-концепції».  

У багатьох психологічних дослідженнях «Я-концепція» розгляда-

ється як сукупність усіх уявлень індивіда про себе, пов’язана з їхньою 

оцінкою (Ф. В. Бассін, Є. П. Белінська, Р. Бернс, Р. Уайлі, М. Розен-

берг), інакше кажучи, «Я-концепція» – продукт або результат самосві-

домості. Описову складову «Я-концепції» часто називають                        

«Я-образом», а складову, пов’язану зі ставленням до себе загалом або 

до окремих своїх рис, – самооцінкою або прийняттям себе.  

Існує й інша думка, яка передбачає, що «Я-образ» і «Я-концепція» 

– два різні компоненти самосвідомості. У самосвідомості, згідно з 

цими уявленнями, розрізняють образний і поняттєвий компоненти; 
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говорячи про «Я-образ» і «Я-концепцію», виокремлюють образ себе і 

знання про себе.  

Терміни «образ Я» або «картина Я», які нерідко вживаються у літе-

ратурі як синоніми «Я-концепції», недостатньо передають динамічний, 

оцінний характер уявлень індивіда про себе. Доцільніше вживати їх 

для позначення лише першої, статистичної, когнітивної складової. 

Ставлення до цих складових та їх розуміння складається через                 

«Я-концепцію». «Я-концепція» динамічна, але водночас має певну 

стійкість, оскільки вона включає в себе цінності, мотиваційні тенденції 

(ідеали, переконання, позиції тощо).  

Отже, найбільш адекватним визначенням самосвідомості є визна-

чення, яке розглядає самосвідомість як системний процес, у якому 

можна виокремити внутрішні процеси, які сприяють конструюванню 

цілісності «Я» особистості. Водночас «Я» складається з різноманітних 

компонентів, які, зі свого боку, взаємопов’язані впливають один на 

одного і взаємодіють. Це дає змогу будувати різні уявлення про себе, 

наділяти їх смислом і відповідно їх коригувати, а відтак взаємодіяти з 

навколишнім світом, іншими людьми. Результат такого процесу впли-

ває і відображається на продуктах самосвідомості: «Я-образі» та              

«Я-концепції». Це і дає змогу говорити про проблему «психологізації» 

самосвідомості, яка допомагає уведенню і вивченню поняття саморо-

зуміння, що сприяє цілісності, гармонійності та узгодженості особис-

тості.  
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УДК 378 

Остап КОЛЕЧКО 

 

ДИНАМІКА ОБРАЗУ « Я – МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІОНАЛ» 

ЯК ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ  

СТУДЕНТІВ – УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

У статті зроблено оцінку динаміки образу «Я – майбутній професіонал» 

під час навчання студентів, шляхом порівняння семантичних універсалів, що 

описують цей образ у розрізі курсів навчання та семантичної універсалії учи-

телів, які вже працюють у школі.  

Ключові слова: професійна ідентичність; професійне навчання; професій-

ний розвиток; професійна самосвідомість; професійна спрямованість; профе-

сіоналізм; професіонал.  

 

In the article the estimation of dynamics of appearance is done «I is future 

professional» during the studies of students, by comparison of semantic 

presentations that describe this appearance in the cut of courses of studies and 

semantic presentations of teachers which already work at school 

Key words: professional identity, professional studies, professional 

development, professional self-consciousness, professional trend, professionalism, 

professional, identification.  

 

Процес розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів поча-

ткових класів відбувається в умовах інформаційної революції соціально-

економічної кризи суспільства, розширення соціальної самостійності та 

ініціативи молоді. Це зумовлює критичне осмислення досвіду поперед-

ніх поколінь, формує нові уявлення про своє професійне майбутнє та 

майбутнє суспільства, призводить до переоцінки як загальнолюдських, 

так і професійних цінностей, оскільки нова ситуація в суспільстві змі-

нює і традиційне ставлення до багатьох професій. Особливо це стосу-

ється професії вчителя початкових класів, престиж якої значно знизився.  

За останні десятиліття проведено низку досліджень, в експерименті 

брали участь студенти. У цих роботах вивчалися аспекти: психологічні 

особливості вибору професії (О. Б. Полякова), формування професійної 

самосвідомості (Е. Н. Ахметшина), формування професійної спрямовано-

сті (А. Р. Мусалаєва), розвиток професійної самоактуалізації 

(А. В. Шілакіна), розвиток професійно важливих властивостей у процесі 

навчання у ВНЗ (С. В. Тарасов), розвиток суб’єктності в процесі самос-

тійної навчальної діяльності (А. Ф. Березін), мотиваційні ресурси профе-

сійно-особистісного розвитку (С. С. Чеботарьов), розвиток індивідуально-

го стилю навчально-професійної діяльності (І. В. Завгородня), професійна 

самосвідомість студентів технічних університетів (Н. І. Мащенко), особ-
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ливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості 

(В. О. Швидкий), питання корекції Я-концепції (С. Б. Кузікова) 

Метою нашої роботи є оцінка динаміки образу «Я – майбутній 

професіонал» упродовж навчання студентів за спеціальністю учитель 

початкових класів шляхом порівняння семантичних універсалів, що 

описують цей образ у розрізі курсів навчання та семантичної універса-

лії вчителів, які уже працюють у школі.  

Ми обрали студентів педагогічного факультету денної форми на-

вчання (за спеціальністю «Учитель початкових класів») Дрогобицько-

го державного педагогічного університету імені Івана Франка та При-

карпатського національного університету імені В. Стефаника І, III та V 

курсів. Вибірка склала 228 студентів, з них: I курс – 65 студентів, ІІІ 

курс – 83, V курс – 80, а також 78 учителів початкових класів (з досві-

дом роботи до п’яти років).  

За допомогою методів психосемантики нами здійснювалося дослі-

дження образу «Я – майбутній професіонал» з використанням спеціа-

лізованого бланку оцінки професіонала (за В. П. Серкіним) [6]. Для 

вчителів форма опитування мала перспективний характер – «Я» через 

10 – 15 років. У контексті нашої проблеми ми вивчали також розподіл 

рівня самооцінки себе як професіонала, студентів випускників стаціо-

нару та учителів-початківців. Ми застосовували критерії Вілконсона 

для визначення розходження між позицією Я як професіонал тепер та 

ідеалом професіонала. Для визначення коефіцієнта кореляції ми засто-

совували методику Спірмена.  

Семантична універсалія першокурсників образу «Я – майбутній 

професіонал» містить поняття, які описують властивості, що більшою 

мірою пов’язуються з процесом набуття знань і умовами успішного 

навчання. Натомість групова семантична універсалія, що описує гру-

повий портрет «Я – майбутній професіонал» студентів-

третьокурсників відрізняється наявністю характеристик «Цілеспрямо-

ваний», «Розвивається».  

На V курсі групова семантична універсалія образу «Я – майбутній 

професіонал» ілюструє тенденцію до ідентифікації себе більшою мі-

рою як професіонала, ніж студента, оскільки містить такі дескриптори, 

як «Працьовитий», «Активний», «Ініціативний», «Розв’язує проблеми» 

«Корисний». Попри позитивну динаміку показників, що характеризу-

ють шкалу «Досвідчений-Новачок», не у всіх випускників за час про-

фесійного навчання установилося відчуття впевненості в собі як у 

майбутньому професіоналові. 50% суджень студентів V курсу перебу-

вають у площині «Новачок» (середнє значення: -0,31). Учителі-

початківці за згаданою шкалою оцінюють себе ще вище, ніж студенти-
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випускники стаціонару (середнє значення: 0,74). Професійна ідентич-

ність, передбачаючи відповідність людини і професії, включає, зокре-

ма, відчуття людиною компетентності. Отже, актуалізується завдання 

створення умов для досягнення професійної ідентичності студентів – 

учителів початкових класів, підвищення впевненості у собі в плані 

оцінки набутого під час професійного навчання. Встановлена позитив-

на кореляція між показниками самооцінки за методикою Будассі й 

шкалою «Вискочка – Заслужений» у студентів V курсу (0,63 р <0,05) 

та вчителів початкових класів (0,51 р <0,05), що свідчить про значи-

мість у механізмі самооцінювання уявлень щодо особистих зусиль, 

здобутків, власного практичного досвіду.  

Таблиця 1 

Груповий портрет «Я – майбутній професіонал» студентів-

учителів початкових класів за методикою визначення семантич-

них універсалій 

№ 

п/п 
V курс  III курс  I курс  Вчителі 

 

 

Назва 

характе-

ристики О
ц

ін
к

а
 

Назва 

характе-

ристики О
ц

ін
к

а
 

Назва 

характе-

ристики О
ц

ін
к

а
 

Назва 

характе-

ристики О
ц

ін
к

а
 

1.  
Працьо-

витий 
2,63 

Відпові-

дальний 
2,70 

Відпові-

дальний 
2,91 

Відпові-

дальний 

3,1 

2.  
Відпові-

дальний 
2,38 

Добросо-

вісний 
2,43 

Добросо-

вісний 
2,59 Активний 

2,81 

3.  
Розвива-

ється 
2,38 Здібний 2,42 Здібний 2,50 

Впевне-

ний 

2,91 

4.  Активний 2, 31 
Цілесп-

рямова-

ний 

2,32 Уважний 2,38 Здібний 
3,0 

5.  
Впевне-

ний 
2,30 Розумний  2,17 

Зацікав-

лений 

 Добросо-

вісний 

2,73 

6.  Здібний 2,06 
Розвива-

ється 
2,09 Розумний  

 
Розумний 

2,97 

7.  
Розв’язує 

проблеми 
2,28    

 Ініціати-

вний 

2,7 

8.  
Добросо-

вісний 
2,13    

 Цілесп-

рямова-

ний 

3,2 

9.  Розумний 2,25    
 

Творчий 
2,3 
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10.  Корисний 2,19    
 Самовдо-

скона-

лення 

2,5 

11.  
Освіче-

ний 
2,13    

 Самокри-

тичний 

2,8 

12.  
Ініціати-

вний 
1,94    

 Неконф-

ліктний 

2,7 

 

Ситуація переходу студентів-випускників до нового соціального 

статусу професійного вчителя може викликати нову кризу професійної 

ідентичності. Це пов’язано з підвищенням рівня відповідальності за 

рішення і дії у професійній сфері, новим соціальним середовищем, 

новою професійною групою, зіткненням з специфічними реаліями 

вчительської професії.  

Є. Г. Єфремов, М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк експериментально 

довели, що професійна самооцінка демонструє велику мінливість під 

час усього професійного шляху людини, у тому числі й під час на-

вчання у ВНЗ [8], [11],[ 14].  

Порівняння рівнів самооцінки студентів-випускників стаціонарної 

форми навчання з рівнем самооцінки учителів-початківців, які вже 

працюють за спеціальністю, засвідчило існування додаткового резерву 

в бік заниження високого рівня самооцінки й стабілізації середнього 

рівня (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл рівня самооцінки серед студентів-випускників стаціо-

нару та вчителів-початківців (у %) 

Рівень 

самооці-

нки 

Студенти-випускники 

стаціонару 
Учителі початкових класів 

Розподіл 

за рівнем 

самооці-

нки, у % 

Середнє 

значення 

рівня 

самооці-

нки 

Середнє 

відхи-

лення 

Розподіл 

за рівнем 

самооці-

нки, у % 

Середнє 

значення 

рівня 

самооці-

нки 

Середнє 

відхи-

лення 

Високий 40% 0. 80 0,12 33% 0. 77 0. 05 

Середній 27% 0,47 0,05 47% 0. 46 0,04 

Низький 33% 0,20 0,12 20% 0. 15 0,16 
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Рівень і стабільність професійної Я-концепції, яка сформувалася 

під час професіоналізації у ВНЗ, безумовно визначатиме якість пода-

льшої професіоналізації.  

Велике розходження за методикою Дембо-Рубінштейна визначили 

ми за критеріями Вілконсона між позиціями «Я як професіонал тепер» 

та «ідеал професіонала», яке визначається на всіх курсах і з багатьох 

позицій, тому ми проаналізуємо позиції, що мають низький рівень 

розходжень, які є винятком із загальної тенденції.  

У 2 семестрі така риса професіонала, як «гуманний», різниться з 

такими, як «Я як професіонал тепер», «організований», «відповідаль-

ний», «зацікавлений».  

У 6 семестрі риса «гуманний» у позиції «Я як професіонал тепер» 

найменше розходиться з такими позиціями з «ідеалом професіонала» як 

«наполегливий», «розумний», «креативний», «відповідальний», «заціка-

влений», «компетентний», «тактовний», «працьовитий», «гуманний», 

«організований». Аналогічні позиції займають такі риси, як «цілеспря-

мований», «розумний», «тактовний», «працьовитий». «Я як професіонал 

зараз», вони різняться із ідеальним професіоналом. У VI семестрі від-

значається тенденція до збільшення кількості властивостей, що мають 

низький рівень розходжень між позиціями «Я як професіонал тепер» і 

«ідеалом професіонала», тобто спостерігається деяка близькість між 

двома цими позиціями. Отже, ми можемо говорити про процес профе-

сійної ідентифікації студентів ІІІ курсу (6 семестр).  

У 10 семестрі зауважено риси і в позиції «Я як професіонал тепер», 

з якими виявилися незначні розходження з усіма іншими в «ідеально-

му професіоналі». Такими рисами є: креативний і гуманний, тобто 

спостерігається в студентів-п’ятикурсників ідентифікація «Я тепер із 

професіоналом», «Я – ідеальний професіонал».  

У 2 семестрі близькість між позиціями «Я тепер» і «ідеалом професі-

онала» спостерігається за рисою «цілеспрямований»; у 6 семестрі – «гу-

манний», «цілеспрямований», «тактовний», «працьовитий»; у 10 семес-

трі ідентифікація спостерігається за рисами «креативний» і «гуманний». 

Спостерігаємо наступну тенденцію: починаючи з 5 семестру, йде зміна 

ідентичності з навчально-академічної на навчально-професійну, студент 

«цілеспрямований» додає й, такі як «гуманний», «працьовитий».  

Отже, можна зазначити, що на ІІІ і на V курсі спостерігається процес 

ідентифікації, який проявляється у тому, що в студентів 6 і 10 семестрів 

найбільш ближче розташовані позиції «Я як професіонал тепер» і «ідеал 

професіонала», що свідчить про те, що прийнята суб’єктом близькість 

між ідеальною й реальною Я-концепціями є підставою для знаходження 

почуття професійної ідентичності й підставою для її наступного розвит-
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ку. У 6 семестрі ми можемо говорити про навчально-професійну іденти-

чність, у 10 семестрі закладається професійна ідентичність.  

Кореляція між методиками Будассі й Дембо-Рубінштейна така (Ра-

нговий коефіцієнт кореляції Спірмена, р<0,05).  

На І курсі: чим вища професійна самооцінка в студентів, тим мен-

ше представлена працьовитість. Чим вища професійна критичність, 

тим менше подана гуманність.  

На ІІІ курсі: чим вища професійна критичність студентів, тим яск-

равіше подана «наполегливість», «розум», «цілеспрямованість», «креа-

тивність», «відповідальність», «працьовитість», «організованість». 

Чим вища професійна самооцінка, тим нижча зацікавленість.  

На V курсі: кореляції не спостерігаються.  

Загальні тенденції зміни професійної ідентичності за параметрами 

прийняття себе як професіонала в майбутніх педагогів у період навчання 

у ВНЗ полягають у такому: спостерігається зниження прийняття себе як 

професіонала студентами з 2 семестру до 6, в 10 семестрі спостерігається 

тенденція до його збільшення. У період з 5 до 6 семестру спостерігається 

значне зниження прийняття себе як професіонала студентами, що свід-

чить про наявність кризового періоду, що, найшвидше пов’язано з нереа-

лізованістю професійних прагнень з тим, що студенти бачать необхідність 

у професійних знаннях, але поки їх не мають у силу інших цілей, які були 

поставлені ними на І курсі. На цьому ж етапі професіоналізації цілі поча-

ли мати більш професійний характер і більш професійну спрямованість. У 

5 семестрі близькість між позиціями «Я тепер» і ідеалом професіонала 

відрізняється рисою «цілеспрямований»; у 6 семестрі – гуманний, “цілес-

прямований”, тактовний, працьовитий. Виявилася наступна тенденція: 

починаючи з 5 семестру йде зміна ідентичності з навчально-академічної 

на навчально-професійну, студент до якості цілеспрямований додає й такі, 

як гуманний, працьовитий, тактовний. Тобто, ця криза ідентичності є 

підставою для наступного розвитку професійної ідентичності. У навчаль-

но-професійній ідентичності з 5 до 9 семестру є перехід від навчально-

академічної ідентичності до навчально-професійної.  

У 10 семестрі криза ідентичності проявляється більше на якісному 

рівні, де процес ідентифікації спостерігається максимально за рисами 

«креативний» і «гуманний».  

Отже, можна зазначити, що на 5 – 9 й на 10 семестрах спостерігається 

процес ідентифікації, що проявляється у тому, що в студентів 6 і 10 семес-

трів найближче розташована позиція «Я як професіонал тепер» і «ідеал 

професіонала», що свідчить про те, що прийнята суб’єктом близькість між 

ідеальною й «реальною Я-концепціями» є підставою для знаходження 

почуття професійної ідентичності й підставою для її наступного розвитку. 
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У 5 – 9 семестрі ми можемо говорити про навчально-професійну ідентич-

ність, у 10 семестрі закладається професійна ідентичність.  

Наступна група показників характеризує ставлення людини до змі-

сту, умов професійної діяльності й професіоналізації загалом. У пси-

хології ці показники традиційно використовуються для оцінки задово-

леності людини працею. Задоволеність працею, як відомо, буває зага-

льна й парціальна. Остання характеризує різні сторони професійної 

діяльності: умови й зміст праці, рівень оплати, стосунки в колективі, 

можливості просування по службі й ін. З погляду розвитку професій-

ної ідентичності, важливість цих аспектів діяльності може сильно змі-

нюватися залежно від індивідуальних особливостей людини. Цей під-

хід вивчення професійної ідентичності моделює процес ідентифікації, 

що описується у рамках мотиваційного підходу до визначення іденти-

чності. Тут як провідний елемент професійної ідентичності виступає 

не ідеальна професійна Я-концепція, а уявлення людини про ідеальний 

мотиваційний потенціал професійної діяльності. На це уявлення прое-

ктується уявлення людини про реальні можливості конкретної профе-

сійної діяльності, із задоволення потреб і створення умов для самореа-

лізації. На підставі цієї процедури й відбувається формування профе-

сійної ідентичності професіонала.  

Прийняття професії, як зазначається у роботі В. Д. Шадрікова, 

створює специфічну ситуацію включення людини в систему вимог і 

цінностей цієї професії, як суб’єктивні компоненти цієї ситуації висту-

пають «готовність до праці», «трудова зрілість». Це, зі свого боку, 

породжує в людини спрямованість на підставі професійної діяльності, 

у ході якої відбувається зняття суперечностей між вимогами професії й 

можливостями людини, між цінностями, пов’язаними із професією і 

змістом мотиваційної сфери людини [16], [17]. Така ситуація може 

бути названа соціальною ситуацією професійного розвитку.  

У міру становлення професіонала ця ситуація поступово трансфор-

мується, вичлененням в особистості фахівця все нових й нових компо-

нентів, які вимагають розвитку. Є сенс говорити про деяку послідов-

ність ситуацій професійного розвитку, що відбиває об’єктивну логіку 

освоєння конкретної професії.  

За методикою «Прийняття професії», що діагностує такий критерій 

професійної ідентичності як ставлення людини до змісту, умов профе-

сійної діяльності й професіоналізації загалом, виявилося, що до 6 

(х=7,51), а особливо 9 семестру (х=7>24) кількість критеріїв, що харак-

теризують задоволеність працею, у студентів значно зменшується, 

порівняно з 2 (х= 10,04) і 5 (х=9,83) семестрами. Найбільшу кількість 

критеріїв виділяють студенти 2 семестру (х=10,04) (р=0,005; р=0,002; 
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р=0,008; р=0,008). Тенденція до зменшення задоволеності працею 

спостерігається з 2 семестру до 6 семестру.  

З параметра професійної ідентичності як ставлення людини до змі-

сту, умов професійної діяльності й професіоналізації заголом, вияви-

лося, що до 6 семестру спостерігається тенденція до зниження параме-

тра прийняття професії. Зазначаються значні зміни професійних запи-

тів студентів порівняно із студентами I курсу. Тенденція до зниження 

у 6 семестрі пов’язана з переходом від навчально-академічної ідентич-

ності до навчально-професійної, уявлення студента-третьокурсника 

про професію, її зміст, умови діяльності змінюються з ідеальних на 

реальні. Ця закономірність пов’язана з першою ознайомлювальною 

педагогічною практикою в школі.  

Таблиця 3 

Задоволеності працею студентів за тестом 

«Прийняття професії» (середньостатистичний профіль) 

 

 1 курс 

 

 

3курс 5 курс 

 

 
X Q Кв Х Q Кв Х Q Кв 

Кількість 10,04 4,67 46,53 7,51 3,19 42,52 7,56 5,51 72,95 

Обрано 2,46 3,07 125,0 2,74 2,27 82,66 2,5 1,95 77,91 

Задоволеність 

працею 
0,25 0,30 1,195 0,36 0,26 0,71 0,35 0,17 0,5 

Кількість – кількість рис, виділених з метою прийняття професії.  

Обрано – кількість рис, виділених у професії педагога.  

У педагогічній професії студенти I курсу виділяють риси, які є в цій 

професії і які задовольняють їхні професійні запити: цікава (27,7%) 

пов’язана із спілкуванням(19. 3%). Але більша частина курсу (52,3%) 

не змогли виділити риси, наявні у педагогічній професії, що задоволь-

няють їхні професійні запити.  

На III курсі аналогічно відрізняється риса, що є в професії педагога, 

«цікава» (39,02%), «наявність гарного й дружного колективу» (29,3%), 

спілкування ж визначається студентами на 3 місці (24,4%). Знову спо-

стерігається зниження кількості студентів, що не приймають професію 

педагога як таку, що задовольняє їхні професійні запити (12,2%).  

На V курсі студентам, крім того, щоб робота була цікавою (29,7%), 

важливо, щоб прийнята професія була творчою (20,9%). Професія 

педагога не задовольняє 12,5% п’ятикурсників.  
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Отже, студенти всіх курсів виділяють єдиний ряд рис, що задовольня-

ють їхні професійні запити і наявні у професії педагога: «цікава», «спілку-

вання з іншими людьми». Але студенти кожного курсу виділяють ту рису, 

що відмінна від інших, але вагома для прийняття професії ними самими. На 

III курсі важлива наявність «гарного й дружного колективу», наявність 

«науковості»; V курс виділяє важливою рису професії – це «творча». Ці 

зміни пов’язані з наявністю професійного досвіду, а саме виходом на прак-

тику, її тривалістю й вивченням спеціальних предметів, прямо пов’язаних з 

їхньою педагогічною діяльністю. Також цікава динаміка зміни кількості 

студентів, що не приймають професію педагога й не розглядають її як таку, 

що задовольняє їхні професійні запити. На I курсі найбільший відсоток 

студентів, що не приймають професію. На III курсі цей відсоток знижується 

й студентів, яких задовольняє професія педагога, стає більше. На V курсі 

відзначений високий відсоток студентів, що не приймають професію педа-

гога, швидше за все пов’язаний із зміною орієнтації в професії.  

У групі вчителів зі стажем роботи до п’яти років виділено ряд ознак, що 

пов’язані безпосередньо з виконанням професійних функцій. Виділяють 

такі риси, як відповідальна (29,7%), цікава (20,3%), спілкування з іншими 

людьми (32,1%), наявність гарного і дружнього колективу (37,7%), наяв-

ність «науковості» у професії не займає високого відсотку (7,8%), ще ниж-

чий відсоток учителів, які обрали таку характеристик, як творчість (5,1%).  

Якості, що відмінні від інших, але вагомі для прийняття професій-

ними самими лежать в площині об’єктивних умов діяльності вчителя 

початкових класів і пов’язані з матеріальною базою професійної діяль-

ності (бажання мати кращі підручники, технічні засоби навчання, дос-

коналіші програми тощо). 

Щоправда занепокоює те, що у вибірці наших досліджувальних 

вчителів початкових класів зі стажем п’ять років, високий відсоток 

тих, хто не приймає професію (11,3%), що пов’язано скоріше всього з 

відсутністю досвіду роботи та дефіцитом мотивації діяльності. 
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УДК 159. 9 

Роман ХАВУЛА 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ  

У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 

У статті аналізуються психологічні особливості юнацького віку та виок-

ремлюється проблематика цінностей сучасної молоді. Розглядаються дослі-

дження, які присвячені вивченню уявлень юнаків про батьківську сім’ю та 

виявленню ціннісних орієнтирів молоді.  

Ключові слова: сім’я, цінності, батьківство, юнацький вік, формування 

ціннісних орієнтацій, батьківська сім’я.  

 

The psychological peculiarities of the youth age are analysed and the problem of 

values of the present youth is distinguished in the article. The researches, devoted to 
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the studies of the youth conception of paternal family and the detection of the youth 

valuable guidelines are examined.  

Key words: family, values, paternity, youth age, valuable guidelines forming, 

paternal family.  

 

Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій молоді в сучасних умо-

вах надзвичайно значуща, насамперед, у зв’язку зі зростаючими вимо-

гами до формування активної творчої особистості, здатної знайти своє 

місце в житті, самовизначитися та реалізувати себе, а також у зв’язку з 

необхідністю визначення духовного потенціалу молодого покоління, 

чиї цінності багато в чому є відображенням цінностей суспільства.  

Соціально-економічна криза в нашій країні вивела проблему осми-

слення цінностей людського буття на перший план наукового пізнан-

ня. Вивчення стану та зміни ціннісних орієнтацій молодих людей ви-

кликано також і практичною діяльністю. Адже від того, з якими цінно-

стями житиме молодь у XXI столітті, залежатиме напрям соціально-

культурного та політико-економічного розвитку суспільства майбут-

нього, поява нових економічних, політичних та інших типів поведінки. 

Сучасне економіко-політичне становище в Україні, соціокультурні 

перспективи державотворення ставлять до індивіда нові вимоги. Сус-

пільство потребує відповідальної, активної особистості зі сформова-

ними громадянськими, моральними рисами, високим професіоналіз-

мом, гуманістичним світоглядом. Водночас зі стабільним ростом алко-

голізму, наркоманії, бездоглядності, сексуальної розбещеності, право-

порушень і злочинів, збільшенням кількості інших антигромадських 

дій, особливо насторожує тенденція зміни, що складається у ціннісних 

орієнтаціях підлітків і юнацтва, витіснення традиційних цінностей 

морального порядку, заміщення їх культом грошей, фізичної сили, 

зниження суспільно-політичної активності, соціальна апатія, поява 

стійких прагнень до досягнення матеріального достатку за будь-яку 

ціну, у тому числі шляхом свідомого порушення соціальних і мораль-

них норм [8].  

Мета статті – проаналізувати особливості, соціально-психологічні 

аспекти ціннісних орієнтацій в юнацькому віці.  

Сім’я є пріоритетною цінністю будь-якої сучасної держави, заціка-

вленої у збереженні свого населення, зміцненні міжнародного статусу і 

всіх соціокультурних інститутів. Становище сім’ї, тенденції, що харак-

теризують її стан, є показниками справ у країні і її перспектив на май-

бутнє. Розуміння між батьками, підтримка, самореалізація, баланс 

сімейного та особистого, змістовне дозвілля, спільна участь у вихо-

ванні дітей, рівний розподіл домашньої роботи як компоненти ідеї 

ґендерної рівності, створюють сімейне середовище, сприятливе для 
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розвитку дитини, дотримання її прав, формування гармонійної особис-

тості, попереджують насильство і брутальне поводження з дітьми.  

Юність – завершальний етап формування особистості, це вік безпо-

середньої підготовки підростаючої особистості до життя як дорослої 

людини. Старший шкільний вік є найцікавішим з погляду формування 

системи ціннісних орієнтацій. Важливі завдання юнацького віку – 

вибір професії, підготовка до трудової діяльності, підготовка до вступу 

у шлюб та створення сім’ї. Л. Божович підкреслює, що саме це ство-

рює нову соціальну ситуацію розвитку.  

Саме в ранньому юнацькому віці головним новоутворенням є відк-

риття власного Я, розвиток рефлексії, усвідомлення індивідуальності 

та її властивостей, поява життєвого плану, настанова на свідому побу-

дову власного життя. Старшокласники віддають перевагу тим рисам, 

які зумовлюють людські взаємини [3].  

Ранній юнацький вік має вирішальне значення у розвитку особис-

тості і накладає відбиток на майбутній життєвий шлях. Адже здійсне-

ний у юнацтві життєвий вибір буде визначати в подальшому успіш-

ність особистості загалом.  

У ранній юності значно зменшується гострота міжособистісних 

конфліктів і меншою мірою проявляється негативізм у взаєминах з 

оточенням. Поліпшується загальне фізичне й емоційне самопочуття 

дітей, зростає їхня контактність та комунікативність. Спілкування у 

цей період набуває певних специфічних рис, відбувається розши-

рення “кола” контактних груп, у які включається старшокласник, і, 

водночас, велика вибірковість у спілкуванні, що виявляється, зок-

рема, у чіткій диференціації груп спілкування на товариські з до-

сить широким складом членів і обмеженою інтенсивністю спілку-

вання усередині них, і дружні, з якими старшокласник ідентифікує 

себе, і які він прагне використати як стандарт для самооцінки і як 

джерело цінності [1].  

Юнаки та дівчата прагнуть до автономії. При цьому розмежовуєть-

ся поведінкова автономія (потреба й право самостійно розв’язувати 

питання, які стосуються їхнього особистого життя), емоційна (потреба 

й право мати власні уподобання та вибирати їх незалежно від батьків), 

моральна й ціннісна (потреба й право на власні погляди, норми, цінні-

сні орієнтації і фактична їхня наявність).  

Юність – надзвичайно складна, суперечлива стадія життєвого шля-

ху, яка закладає ціннісний фундамент особистості. Варто згадати про 

формування самосвідомості на цьому віковому етапі. Самосвідомість – 

це, передусім, механізм, за допомогою якого людина і пізнає себе, і 

ставиться до себе самої. Самосвідомість характеризується також своїм 
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головним продуктом – уявленням про себе, образом Я, який може 

набувати різної модальності. Образ Я є результатом самопізнання, 

формою узагальненого уявлення людини про себе.  

Образ Я включає уявлення про себе як про жінку чи чоловіка; пев-

ний зміст інтересів, нахилів, ціннісних орієнтацій. Основу, ядро образу 

Я складає самооцінка, яка є однією з умов успішної діяльності особис-

тості. Низька самооцінка означає незадоволеність собою, зневіру у 

власні можливості, що призводить до труднощів у спілкуванні, внут-

рішнього напруження та прагнення до самотності.  

Рання юність є періодом пошуку власного Я, основою формування 

якого виступає структурована індивідуальна система ціннісних орієн-

тацій. Завдяки їй у молодої людини розвивається адекватна ідентич-

ність, яка забезпечує готовність до життєвих важливих виборів, до 

особистісного та соціального самовизначення, формування життєвих 

перспектив. Юнацький вік є сензитивним щодо впливу на процес фор-

мування ціннісних орієнтацій як стійкого елемента життєвої перспек-

тиви [11].  

У ранньому юнацькому віці поглиблюються та розширюються ре-

флексивні характеристики самосвідомості. Рефлексія – це процес са-

мосвідомості, на основі якого відбувається пізнання особистістю самої 

себе як активного суб’єкта своєї ж життєдіяльності. Найважливішим 

надбанням цього віку є відкриття свого внутрішнього світу. Завдяки 

рефлексії молода людина набуває здатності заглиблюватися у себе, у 

свої переживання, усвідомлювати свої емоції не тільки як похідні від 

певних зовнішніх подій, а як стани власного Я.  

Якщо підліток, пізнаючи себе крізь призму інших, орієнтується на 

те, «який я серед інших, наскільки я подібний на них», то старшоклас-

ник здебільшого орієнтується на те, який він в очах оточення, наскіль-

ки він відрізняється від інших і наближений до свого ідеалу. Особливо 

значущим процесом у розвитку юнацької самосвідомості є формуван-

ня особистісної ідентичності, становлення адекватного, усвідомленого 

уявлення про свою самість. Перед юнаками, дівчатами постає мета 

об’єднати все, що вони знають про себе, у єдине ціле, осмислити його, 

пов’язати з минулим та проектувати в майбутнє.  

Характерною рисою розвитку особистості в ранньому юнацькому 

віці є вироблення її світогляду, тобто системи поглядів на світ, суспі-

льне життя, його минуле й майбутнє, на мораль, науку, мистецтво, на 

людину і сенс її життя. Світогляд, становлячись, регулює взаємини 

юнаків та дівчат, впливає на формування їхніх ціннісних орієнтацій, на 

поведінку, ставлення до людей і проектування свого майбутнього [8].  
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Юнацький вік є сензитивним щодо становлення сфери моральності, 

пошуку морального взірця та прагнення до нового. У ранньому юна-

цькому віці моральна свідомість особистості піднімається на вищий 

щабель, ступінь свідомих моральних переконань. Молода людина 

обирає доцільні форми поведінки в різних ситуаціях, зважаючи на 

власні моральні настанови й переконання.  

Становлення моральних властивостей старшокласників тісно 

пов’язане з формуванням їхніх моральних ідеалів. Моральні ж ідеали 

виступають як взірець, з яким учні звіряються у процесі свідомого 

самовиховання та самоудосконалення. Ідеали старшокласників стають 

більш узагальненими та усвідомлюються ними вже не у вигляді конк-

ретної особи, як у підлітковому віці, а як певна система вимог до мо-

ральних рис особистості.  

Наше завдання сьогодні – допомогти молоді формувати свої пере-

конання на основі морально-духовних цінностей шляхом залучення до 

традиційної культури, сприяти засвоєнню етики та відкрито протисто-

яти впливу прагматично-гедоністичних західних поглядів.  

Юнацький вік має вирішальне значення у гендерному розвитку ін-

дивіда, в становленні особистості майбутнього сім’янина. Психологіч-

на готовність до сімейного життя – це складне, інтегроване, динамічне 

психологічне утворення, яке характеризується певними особливостями 

розвитку самосвідомості, динамічності образу Я. Воно включає стійку 

позитивну мотивацію до створення сім’ї; актуалізацію знань, які є 

процесом і результатом соціалізації, соціально-психологічних умінь і 

навичок, необхідних для реалізації базових функцій сім’ї; розвиток 

особистісних властивостей сім’янина, здатність до емпатійного розу-

міння партнера і самоконтроль, конструктивну і самостверджувальну 

поведінку у шлюбі.  

У юнаків та дівчат наявна стійка позитивна мотивація шлюбу як 

важливої життєвої цінності (ідеальне Я), усвідомлене бажання мати 

сім’ю. Вони прагнуть бути щасливим у подружньому житті, мають 

потребу в оволодінні знаннями, вміннями та навичками, які є необхід-

ними для створення та успішного функціонування сім’ї (реальне та 

динамічне Я) [6].  

У старшому шкільному віці виникає таке міжособистісне ново-

утворення, як вірність, тобто здатність дотримуватися моралі, етики та 

ідеології суспільства, його норм і цінностей. У юнаків та дівчат фор-

муються такі риси, як емпатія, співчуття, співпереживання, взаєморо-

зуміння, взаємодопомога, підтримка, здатність контролювати гнів, 

агресію, негативні переживання тощо.  
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Юнацький вік – це період життєвого й професійного самовизна-

чення особи. Цей період життя людини характеризується активним 

становленням особистості, виникненням і розвитком значущих психо-

логічних новоутворень, задіяних у всіх проявах когнітивного й емо-

ційного ставлення до світу – в оцінці реальної дійсності і навколишніх 

людей, у прогнозуванні своєї соціальної активності, в плануванні май-

бутнього й самореалізації, у формуванні власних уявлень про світ і про 

себе самого [2].  

Загалом, сім’я для сучасної української молоді залишається значу-

щою цінністю. Свідому самотність і безродинне життя більшість на-

ших молодих людей не сприймає. Головними цінностями сімейного 

життя юнаки традиційно вважають дітей і емоційно-духовну близь-

кість у подружньому житті. Ознаки благополуччя у сімейних взаєми-

нах вбачають у спілкуванні, що приносить радість і духовне задово-

лення, у гармонії між чоловіком і жінкою (духовна і фізична), взаємній 

любові й пошані, продуктивному й узгодженому плануванні життя, 

відданості.  

Особливо цікавими є думки сучасної молоді про батьківську сім’ю, 

її головні цінності й матеріальний достаток. Їхня сукупність дає змогу 

з достатньою визначеністю прогнозувати майбутню сімейно-шлюбну 

поведінку молоді. За даними досліджень, 28% хлопців і дівчат вважа-

ють батьківську сім’ю зразком для себе. Водночас значна кількість 

опитаних вказують, що не хотіли б, щоб їхні сім’ї були подібні на ба-

тьківські. Це не дивно, оскільки сучасна молодь живе в абсолютно 

інших умовах і значна частина батьківських цінностей перестає бути 

актуальною. Характерно, що найрадикальніше налаштовані дівчата, 

хлопці мають більш традиційні погляди на сім’ю і її цінність. Батьків-

ська сім’я є первинним соціальним середовищем індивіда, середови-

щем соціалізації. На думку А. Адлера, сімейна атмосфера, взаємини в 

сім’ї, ціннісні орієнтації і установки батьків є первинним чинником у 

розвитку особистості. Діти вчаться нормам суспільного життя і сприй-

мають культуру через батьків [6].  

На основі аналізу досліджень, присвячених виявленню ціннісних 

орієнтирів молоді, встановлено, що сім’я входить до складу пріоритет-

них цінностей для 63,7% молоді, проте займає лише сьоме місце. Най-

вище були оцінені свобода, здоров’я, любов, хороші друзі, упевненість 

у собі, цікава робота. Модель сім’ї з двома дітьми залишається у моло-

ді все ще привабливою на рівні установок (48,3%). Зауважимо, що 

незначна кількість досліджуваних студентів вибирають бездітну мо-

дель (4,9%).  
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Наведені дані свідчать про неоднозначність сприйняття студентами 

сімейних цінностей, нечітко виражену мотивацію до створення власної 

сім’ї, про необхідність спеціальної освітньої і виховної діяльності в 

студентському середовищі і, передусім, – актуалізації цінностей сім’ї у 

життєвих планах молоді.  

Отже, формування системи ціннісних орієнтацій особистості є пре-

дметом різнопланового вивчення. Дослідження подібних питань особ-

ливого значення набуває у юнацькому віці, оскільки саме з цим періо-

дом онтогенезу пов’язаний той рівень розвитку ціннісних орієнтацій, 

що забезпечує їхнє функціонування як особливої системи, що робить 

визначальний вплив на спрямованість особистості, її активну соціаль-

ну позицію. Вивчення уявлень сучасної молоді про свою майбутню 

сім’ю є актуальною проблематикою у зв’язку з тим, що саме молодь 

виявляється найбільш чутливою і сприйнятливою до соціальних змін у 

державі.  
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Наталя ШМІЛИК 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО МАТЕРИНСТВА ЯК 

ЧИННИК ПОДАЛЬШИХ ВЗАЄМИН МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 
 

У статті досліджується модель формування психологічної готовності до 

материнства, виділяються показники, які в сукупності можуть відображати 

її рівень і служити підставою для прогнозу ефективності подальшої мате-

ринської поведінки. При цьому об’єкт-суб’єктна орієнтація на дитину, яка ще 

не народилася, розглядається як основний чинник у структурі психологічної 

готовності до материнства та визначає подальшу материнську поведінку й 

особливості психічного розвитку дитини.  

Ключові слова: показники психологічної готовності до материнства, ма-

теринська поведінка, психічний розвиток, «відношення як до суб’єкта», «від-

ношення як до об’єкта», материнство.  

 

In the article the model of forming of psychological readiness is Investigated to 

maternity, indexes which in an aggregate can represent its level and serve as 

foundation for the prognosis of efficiency of subsequent maternal conduct are 

selected. Thus object – a subject orientation is in attitude toward a child which was 

yet unparous examined as a basic factor in the structure of psychological readiness 

to maternity and determines a subsequent maternal conduct and features of 

psychical development of child.  

Keywords: indexes of psychological readiness to maternity, maternal conduct, 

psychical development, «relation, as to the subject», «relation as to the object», 

mothering.  

 

Проблеми, пов’язані з розвитком дитячо-батьківських взаємин, 

останніми роками стають дедалі актуальнішими. Дослідження психо-

логів показують, що взаємини дитини з оточенням, і насамперед з 

матір’ю, у перші роки життя мають надзвичайно важливе значення для 

її подальшого особистісного розвитку та психічного здоров’я. Вивчен-

ня материнства на етапі вагітності, пологів та дитинства, психотерапе-

втична робота з батьками, а надалі з немовлятами розвивається у руслі 

психоаналізу з другої чверті минулого століття (А. Фрейд, Дж. Боулбі, 

Э. Еріксон, До. Хорні, М. Кляйн, Д. Вінникотт, С. Фанті, М. Марконе). 

З середини минулого століття у трансперсональній психології зароди-

вся і розвивається напрям під назвою «перинатальна психологія»  

(С. Гроф, Ф. Лейк, А. Хантер). Більшість робіт російських психологів з 

цієї тематики мають дослідницький характер і направлені на розробку 

методів діагностики різних аспектів материнської сфери у віковій пси-

хології (Е. О. Смірнова, С. Ю. Мещерякова, Н. Н. Авдєєва, Ю. І. Шму-
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рак, О. В. Баженова, Е.І. Захарова, Е. І. Ісеніна), онтогенетичної конце-

пції материнства Г. Г. Філіппової, біопсихосоціальної концепції девіа-

нтного материнства В. І. Брутмана.  

Нагромадивши різноманітні підходи до вивчення «материнства» 

(mothering), сучасна психологічна наука досліджує готовність до неї в 

різних аспектах: виділяються значимі особистісні характеристики 

майбутньої матері [2], розробляються опитувальники, що з’ясовують 

ставлення батьків до дитини, яка ще не народилася [9]; вивчаються 

чинники, що впливають на материнську поведінку [1; 2; 9; 12]; прово-

дяться соціологічні дослідження пізнього материнства та материнства 

неповнолітніх [3]; відстежуються чинники виникнення ризику патоло-

гії дитини у зв’язку з соціальними та психічними аномаліями матерів 

[7]; вивчається філогенетичний аспект [12].  

Визнаючи значний вклад цих наукових пошуків у розвиток теорії 

та практики перинатальної психології, слід зауважити, що на сьогод-

нішній день не достатньо робіт, які б відображали систематичне дослі-

дження зв’язку готовності до материнства, реальної материнської по-

ведінки та розвитку дитини. Тому питання про провідні чинники, що 

забезпечують цей зв’язок, залишається відкритим, що й зумовило ви-

бір предмета нашого дослідження.  

Метою статті є визначення показників та створення теоретичної 

моделі формування психологічної готовності до материнства. 

Психологи давно звернули увагу на важливість ранніх дитячих пе-

реживань, на їхній вплив на подальше життя людини. Так, Зігмунд 

Фрейд виділив і назвав ранню стадію у житті дитини оральною [13]. 

Услід за його працями почала швидко розвиватися психологія дитинс-

тва. Психоаналітик доктор Сильвіо Фанті у книзі «Мікропсихоаналіз» 

висловлює думку про те, що джерела всіх проблем людини сягають 

своїми коріннями задовго до народження. Стосунки між матір’ю і 

дитиною в період вагітності він назвав «внутріутробною війною», яка 

закінчується після народження дитини і може поновитися з новою 

силою, якщо мати наносить образи своїй дитині [11].  

Твердження, що психіка бере свій початок задовго до народження ди-

тини, знаходить своє віддзеркалення у працях Дональда Вінникотта. У 

книзі «Маленькі діти та їх матері» автор говорить про важливість для 

матері періоду вагітності [5]. В аналізі Вінникотт звертається до моменту 

виникнення психіки, коли «мозок як орган вже дає змогу реєструвати 

досвід, що переживається, збирати дані, сортувати явища і класифікувати 

їх. Таке слово, як «фрустрація», вже має сенс: дитина здатна утримувати в 

думці ідею, що щось очікувалося, але повною мірою не виконалося. В 

світлі подібних теоретичних міркувань можна допустити факт існування 
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людської особи до народження» [5, 123]. Вінникотт визнає спірність цього 

положення, але він переконаний у його правильності. У своїх працях вка-

зує на важливість періоду вагітності. Учений вважає: якщо про жінку 

достатньо піклується чоловік або держава, то до часу появи дитини на світ 

мати готова діяти, прекрасно знаючи потреби дитини. Цьому, на його 

думку, не можна навчити. Мати відчуває: немовля треба взяти на руки або 

покласти, не чіпати або перевернути. Він намагається проаналізувати, 

чому інколи мати не може бути «звичайною відданою матір’ю».  

Маргарет Мід також вважає, що материнська турбота й прихиль-

ність до дитини глибоко закладені в реальних біологічних умовах за-

чаття і виношування, пологів і годування грудьми [10]. Лише складні 

соціальні установки можуть повністю подавити їх.  

Однією з найбільш важливих і оригінальних ідей вітчизняної пси-

хології є позиція Л. С. Виготського, яка полягає в тому, що джерело 

психічного розвитку є не всередині дитини, а в її стосунках з дорос-

лим. Згідно з позицією ученого, соціальний світ і дорослі не протисто-

ять дитині і не перебудовують її природу, але є органічно необхідною 

умовою її людського розвитку. Дитина не може жити і розвиватися 

поза суспільством, вона спочатку включена в суспільні стосунки, і чим 

молодша дитина, тим більш соціальною істотою вона є [4].  

Вочевидь, що таке розуміння процесу психічного розвитку висуває 

на перший план роль спілкування з дорослим. Проте процес інтеріори-

зації зовнішніх засобів розглядався і самим Л. С. Виготським, і його 

послідовниками незалежно від характеру взаємин й взаємодії дитини з 

дорослим. Дорослий виступав як абстрактний і формальний носій 

знаків, сенсорних еталонів, інтелектуальних операцій, правил поведін-

ки, тобто як посередник між дитиною і культурою, але не як жива 

конкретна людина. Незважаючи на загальне визнання ролі спілкування 

з дорослим у психічному розвитку дитини, сам процес спілкування не 

досліджувався у рамках культурно-історичного підходу.  

Цей пробіл був заповнений в дослідженнях М. І. Лисіної, яка, з од-

ного боку, спиралася на концепцію Л. С. Виготського, а з іншого, – 

стала засновником оригінальної і самоцінної наукової школи. Вона 

принесла у вітчизняну психологію новий предмет – спілкування дити-

ни з дорослим – і новий підхід до його наукового дослідження. Ініціа-

тором цього напряму став учитель М. І. Лисіної – А. В. Запорожець 

(який, зі свого боку, був безпосереднім учнем і соратником Л. С. Ви-

готського). Він запропонував Маї Іванівні досліджувати живу реаль-

ність спілкування, а не його фактичний результат. Питання, яке він 

поставив: що відбувається між матір’ю і дитиною, і яким чином у ре-

зультаті їхньої взаємодії здійснюється передача культурних норм? 
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Вочевидь, це питання безпосередньо витікає з концепції Л. С. Вигот-

ського і є її конкретизацією. М. І. Лисіна була готова до такої постано-

вки питання, оскільки це збігалося з її власними інтересами. 

Дослідження, виконані в школі М. І. Лисіною, переконливо довели, що 

найважливішу роль у психічному й особистісному розвитку дитини відіг-

рає її спілкування з дорослими людьми [8]. У концепції вченої під спілку-

ванням розуміється така взаємодія між людьми, при якій адресатом взає-

модії виступає інша людина, тобто особистісно-орієнтована взаємодія.  

Зіставлення особливостей спілкування дорослих з немовлятами в 

будинках дитини і в сім’ях дало змогу виділити якісну відмінність в 

їхній взаємодії і відповідну відмінність щодо неї. Ця відмінність була 

позначена в термінах «ставлення як до суб’єкта» і «ставлення як до 

об’єкта» [8]. Той чи інший тип відношення, проектуючись на взаємо-

дію дорослого з дитиною, визначає характер спілкування між ними. 

Лише при ставленні дорослого до дитини як до суб’єкта реалізується 

особистісно-орієнтоване спілкування. При цьому створюються найсп-

риятливіші умови для формування у немовляти позитивного самовід-

чуття, переживання себе як джерела активності та у кінцевому резуль-

таті, – для загального психічного розвитку. При об’єктному ставленні 

дорослого у дитини не формується позитивне самовідчуття, вона стає 

пасивною, її подальший розвиток затримується і спотворюється [2].  

Зважаючи на сказане, психологічна готовність до материнства 

розглядається нами як специфічне особистісне утворення, стрижневим 

складником якого є об’єкт-суб’єктна орієнтація на дитину, яка ще не 

народилася. Ми передбачаємо, що і стосунки проектуються після на-

родження дитини в реальну материнську поведінку і визначають її 

ефективність.  

Дані теоретичного аналізу літературних джерел свідчать, що материн-

ське ставлення не виникає одномоментно і відразу після народження ди-

тини, а проходить цілий шлях становлення. Індивідуальний онтогенез 

материнства вивчала Галина Григорівна Філіппова [12]. Ми підтримуємо 

думку вченої, що мотиваційна основа материнської поведінки людини 

формується впродовж всього життя, зазнаючи впливу як сприятливих, так 

і несприятливих чинників. Відповідно, рівень психологічної готовності до 

материнства визначається сумарним ефектом дії цих чинників до того 

моменту, коли жінка стає матір’ю. Не претендуючи на виявлення всіх 

значимих для формування материнської поведінки етапів та чинників, ми 

спробували вичленувати найістотніші з них і використовувати при виді-

ленні показників рівня психологічної готовності до материнства.  

Найважливіший, на наш погляд, етап – це перші роки життя. Про зна-

чення раннього досвіду взаємодії з матір’ю у формуванні батьківської пове-
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дінки багатьох видів тварин та особливо приматів переконливо свідчать 

дані етологів. Щодо людини, ми можемо інтерпретувати роль раннього 

комунікативного досвіду так. Виходячи з концепції М. Лисіної, основи 

особистості, ставлення людини до світу та до себе самої закладаються з 

перших днів життя у спілкуванні з близькими дорослими. Перше особисті-

сне утворення, що формується у спілкуванні, може розглядатися і як пер-

ший вклад у становлення майбутньої батьківської поведінки. Якщо досвід 

спілкування з близькими дорослими був позитивним, це означає, що стар-

тові умови для формування суб’єктного ставлення до інших людей були 

сприятливими, і основа для формування суб’єктного ставлення до своєї 

дитини закладена. Ми вважаємо, що про характер раннього комунікативно-

го досвіду, отриманого майбутньою матір’ю в спілкуванні з близькими 

дорослими, можна судити, аналізуючи афектні сліди, залишені в її перших 

спогадах про себе і батьків, про їхній стиль виховання, про свої прихильно-

сті. Якщо батьки були ласкаві, спілкування з ними залишило в пам’яті жін-

ки яскравий слід, якщо була сильна прихильність до матері або інших роди-

чів, значить, в ранньому дитинстві жінка мала сприятливий досвід емоцій-

ного спілкування, що ставить її у вигідніші умови в прогнозі майбутньої 

материнської поведінки порівняно з тими, хто такого досвіду не мав.  

Велике значення в становленні материнської поведінки вслід за етоло-

гами ми надаємо спілкуванню з однолітками, старшими і молодшими 

дітьми. Підстави для цього є у дослідженні Л. Н. Галігузової [6], де пока-

зано, що спілкування з однолітками проходить шлях свого становлення у 

міру перетворення об’єктного ставлення до іншої дитини в суб’єктне. На 

цьому етапі також важливим є досвід, що набувається майбутньою ма-

тір’ю в іграх з ляльками, в «дочки – матері». Про характер цього досвіду 

можна судити зі спогадів майбутньої матері про улюблені ігри та іграшки, 

наявності у неї переваг до дітей того чи іншого віку.  

Отже, в першу групу показників психологічної готовності до мате-

ринства ми включили особливості комунікативного досвіду жінки в її 

ранньому дитинстві.  

Безумовно, що важливим етапом у становленні материнської поведін-

ки є період від зачаття до народження дитяти. У цей час в організмі і пси-

хіці жінки відбуваються глобальні перетворення, які актуально готують її 

до материнства, виробляється ставлення жінки до конкретно своєї дитини, 

яка ще не народилася. Про характер цього ставлення можна судити за 

особливостями взаємодії майбутньої матері з нею, наявності або відсутно-

сті уявного спілкування [9]. Багато авторів виділяють як важливі чинники, 

що впливають в цей період на подальшу материнську поведінку, бажа-

ність – небажаність дитини, особливості протікання вагітності та 

суб’єктивне переживання жінкою вагітності [3; 7].  
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Найбільш сприятливою ситуацією для майбутньої материнської 

поведінки є бажаність дитини, наявність суб’єктного ставлення матері 

до немовляти, яке ще не народилося, що виявляється у любові до ньо-

го, уявній або вербальній адресованості, прагненні інтерпретувати 

рухи плоду як акти спілкування. Тому в другу групу показників готов-

ності до материнства ми включили переживання жінкою ставлення 

до дитини, яка ще не народилася, на етапі вагітності.  

Третю групу показників склали установки жінки на стратегію ви-

ховання дитини. Те, як вона має намір здійснювати догляд за нею (чи 

дотримуватися строгого режиму, чи пропонувати соску, чи брати на 

руки або прагнути «привчати до самостійності», тобто орієнтуватися 

на потреби немовляти або на власні уявлення про те, що необхідне 

дитині), на наш погляд, також свідчить про переважання суб’єктного 

або об’єктного ставлення до дитини.  

Материнство та суб’єктивна психологічна готовність до нього є ре-

зультатом інтеріоризації суспільних уявлень і визначається конкрет-

ними умовами середовища та соціально-психологічними особливостя-

ми життя і розвитку жінки. Не претендуючи на повноту та остаточну 

завершеність моделі формування психологічної готовності до мате-

ринства, ми передбачаємо, що виділені нами показники в сукупності 

можуть відображати її рівень і служити підставою для прогнозу ефек-

тивності подальшої материнської поведінки.  

Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у проведенні ем-

піричного дослідження з метою виявлення показників рівнів готовнос-

ті до материнства та специфіки причин неготовності на кожному етапі 

його розвитку.  
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МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 

УДК 821.161.2 

Уляна МІЩУК 

 

РОЛЬ ЕКСПРЕСЕМ У ТВОРІ 

«КОВАЛЬ БАССІМ» І. ФРАНКА  
 

У статті проаналізовано особливості мовостилю І. Франка з погляду ка-

тегорії експресивності. Здійснено класифікацію лексичних та фразеологічних 

одиниць, які є основою створення експресивного простору тексту.  

Ключові слова: категорія експресивності, експресема, мовостиль, лексич-

ні та фразеологічні одиниці.  

 

In the article from the point of view of category of expressivity the features of Ivan 

Franco style language are analysed. The classification of lexical and phraseology 

units that are basis of creation of expressive space of text is carried out.  

Key words: category of expressivity, expressime, style of language, lexical and 

phraseology units. 

 

Неодмінним естетичним атрибутом художнього стилю загалом й 

індивідуального стилю письменника зокрема є категорія експресивно-

сті. Дослідженню лінгвостилістичного потенціалу експресивних еле-

ментів у художньому тексті присвячені роботи українських лінгвістів: 

С. Єрмоленко, Н. Бойко, Л. Пустовіт, Н. Сологуб, Л. Ставицької, 

О. Сербенської та ін.  

Особливої уваги з погляду експресивно маркованих одиниць заслу-

говує мистецька спадщина І. Франка, яка є засобом образності, вишу-

каної метафоричності, інтелектуальної думки. Мовно-художній світ 

письменника досліджували: І. Ковалик, І. Ощипко, Л. Полюга, Я. За-

кревська, О. Сербенська, Т. Космеда, Л. Струганець, Н. Мех та ін. Ба-

гатогранність творчого доробку І. Франка дає змогу простежити одну з 

малодосліджених сфер – роль експресем у художніх текстах письмен-

ника. Вдалим матеріалом для цього послужила арабська казка-поема 

«Коваль Бассім», яка досі не була об’єктом лінгвістичних розвідок.  

Слід зазначити, що актуалізація експресивних елементів у дослі-

джуваному творі позначена змістом комунікації і вражає народнороз-

мовним українським колоритом. Більшість експресем пов’язана з но-

мінацією осіб і має предикативно-оцінний характер. Виходячи з таких 

міркувань та опрацювавши джерельну базу дослідження, висновуємо, 

що на цьому ґрунті варто виокремити такі лексико-семантичні групи: 

1) назви осіб за зовнішнім виглядом (фізичними параметрами); 2) за 
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рисами вдачі та поведінкою; 3) за родом занять; 4) за соціальним ста-

тусом (професія, рід діяльності).  

Парадигму експресивно маркованих лексем на позначення людини 

у кожній із зазначених груп репрезентує пейоративна лексика. При 

цьому найчисленнішими номінаціями є деривати з аугментативними 

суфіксами.  

Так, серед назв, що позначають зовнішній вигляд людини, натра-

пляємо на лексеми: черевань, почвара, потвора, чудовище патлате, 

бородище, головище та ін.: «Ну, ти грубий череваню, – / Я готов у 

калабаню / До чортів піти як стій» [4, 389]. Виступаючи як оцінні 

предикати, згадані номінації репрезентують почуття й емоції головно-

го персонажа, допомагають змалювати його образ у руслі живої усно-

мовної стихії. Яскравим виразником емоційного стану мовця є суфік-

си-аугментативи, найчастотніший із яких – формант -ищ: «Ся стріха-

та бородище, / Ся безмізка головище / Вжигонула маніфест…» [4, 

430]; «От чудовище патлате, / Самолюб і самодур!» [4, 431]. Неодно-

разово у тексті натрапляємо на експресеми, які як субстантивовані 

прикметники підвищують ступінь стилізації розмовності: «Або ти 

там, чорномазий, / теслозубий негре вражий…» [4, 389]; «Аж вас 

перших тут, патлаті, / Якесь лихо принесло» [4, 395].  

Лексичними показниками експресивності часто є метафоричні спо-

луки, які, однак, побудовані шляхом поєднання цілком нейтральних 

одиниць. Це свідчить про те, що автор наповнює узуальні семеми но-

вим відтінком: «Слухай, чорна ти вороно! /Щоб тебе на Боже лоно / 

Не пустив святий Петро!»« [4, 396].  

Активізують народнорозмовну стихію одиниці, що позначають на-

зви осіб за рисами вдачі. Зокрема, стилістично марковані лексеми на 

зразок луп’ярі, батярі, злюки, шалапути, скупиндряги, брехуни, фари-

сеї, святоші, заволоки, драбуга, дурилюд містять глибокий оцінний 

смисл, підкреслюють оригінальну індивідуально-авторську манеру: 

«Ой, ви скорше розбишаки, / Луп’ярі та батярі!» [4, 385]; «Вас там 

три є шалапути, – / Лиш вам двері відімкнути, / Ввалитесь, мов сара-

на…» [4, 386]; «Не люблю тих легкоробних, / Пісно-масно-преподобних 

/ Фарисеїв і святош» [4, 393]; «Ах, драбуго ти одна, – Мовив голос із 

вікна, – Ти про гріх мені торочиш? / Сам пройдисвіт, дурилюд, / Поно-

чі припхався тут!» [4, 386] (похідна експресема дурилюд утворена 

шляхом згортання підрядних словосполучень).  

Окрему, проте менш чисельну групу становлять номінації на поз-

начення роду занять, серед яких виокремлюємо наступні: злодії, роз-

бишаки, пияк, приблуди. Остання лексема, поєднуючись із прикметни-

ком «любі», пом’якшує дещо інвективний тон оповіді. Таким чином 
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реалізується явище енантіосемії, що полягає у вживанні експресивних 

одиниць із семою позитивної оцінки у протилежному значенні: «Знає-

те, приблуди любі, / Я вже просто своїй згубі / В темну пащу зазирав» 

[4, 431]; «Гарун Ер-Рашід сю повість / Слухав, як найкращу новість, – 

В смак йому був сей пияк» [4, 395].  

Урізноманітнення експресивних номінацій осіб забезпечує амплі-

фіковане вживання контекстуальних синонімів: «Ну, погані волоцюги, / 

Смаровози і дрантюги, / Завидющі сліпаки!» [4, 410].  

Назви осіб за соціальним статусом, що належать до останньої 

групи, займають осібну нішу в системі емотивної лексики, оскільки є 

найбільш близькими світові головного персонажа. При цьому слід 

зауважити, що стилістично навантаженими, виходячи з контексту, є 

звичайні, на перший погляд, загальномовні одиниці, які творять своє-

рідну ієрархію – від вищої верстви населення до нижчої: «О, на кривд-

ників підступних, / На начальників підкупних / Сей халіф був злий ба-

тіг!» [4, 377]; «В смак йому був сей пияк, / Сей коваль-

завадіяка…»[4, 395]»; «Ви купці? По правді всякій? / Ой, ви скорше 

розбишаки…»[4, 385]; «А шевчиха рада дуже, / Що пан возний її мужа 

/ Без пощади тягне в суд» [4, 425]; «Хочу жити і вмирати правовірним 

банником!» [4, 412]; «Добре, сину, – мовив каді (суддя – У. М.), – Твоїй 

службі всі ми раді…» [4, 437]. Засобом вираження негативних емоцій 

часто виступають суфікси згрубілості, які поширюються не лише на 

загальні, а й на власні назви (у нашому випадку – ім’я головного пер-

сонажа): «Ковалисько слухав, слухав / І потилицю почухав» [4, 401]; 

«Здивувався Бассімище / Банника оглянув ближче» [4, 404].  

Соціальний статус людини передають експресеми, побудовані 

шляхом навмисного зближення в одному контексті паронімів. Явище 

паронімічної атракції спостерігаємо хоч би на такому прикладі: «Пане, 

– відповів міністер, – / Хочете, щоб він мені стер / Грішні кости на 

камуз?» [4, 389].  

Активним засобом індивідуалізації мовлення Франкових персона-

жів є одиниці, що містять сему «інтенсивність ознаки». Зокрема, в 

емоційно-оцінне русло спрямовують думку дієслова вигукового похо-

дження на кшталт лап-лап-лап, шлап-шлап-шлап: «Гості в пітьмі лап-

лап-лап / І по сходах шлап-шлап-шлап» [4, 387]. На інтенсивність озна-

ки (дії) вказують деривати з префіксами -пре, -якнай, -роз: «Чути 

голос прездоровий: / Баритон собі чудовий / Так співа, аж дім дри-

жить» [4, 383]; «І веди якнайспішніше – Де темніш, небезпечніше…» 

[4, 382]; «Тут халіф не міг здержаться, / Щоби не розреготаться» 

[4, 433]. Комплексну характеристику персонажа забезпечують марко-

вані дієслова на позначення а) руху (махати, плентатися, чимчику-
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ють, потюпав, почухрав, подралював): «Знов всі три там чимчикують 

/ Світло бачуть знов і чують / Знов Бассімів голосок» [4, 428]; «Плен-

тавсь я, мов штири п’яні, / Аж заплентався до бані» [4, 412]; «Він по 

хліб, вино й печеню / На базар подралював» [4, 406]; «Із будинку судо-

вого / Він у дім потюпав свій» [4, 439]; «Я в халіфову палату – / Будь-

що-буде, – почухрав» [4, 462]; б) мовлення (воркотати, муркотати, 

булькотять): «Щоб ні про що не питали, / Ні мур-мур не воркотали, / 

А як ні – махай сейчас!» [4, 391]; «В голові було безладдя, / З рук упало 

все знаряддя, / Лиш уста щось булькотять» [4, 403]; «Що муркочеш 

по-старечий? / Хоче хто мені перечить?» [4, 393].  

Художній простір тексту неодноразово увиразнюється індивідуаль-

но-авторськими лексичними одиницями (легкоробні, пісно-масно-

преподобні, удобрухавсь, хармаркать) та відфраземними експресивами 

(драпцювати – від дати драпака). Наприклад: «Рік халіф. Бассім по-

чухавсь / І ще більше удобрухавсь, / Спершись на столовий ріг» 

[4, 393]; «Будеш ще про се хармаркать? / Конче хочеш зло накаркать / 

На мій дім? А щоб ти пук!» [4, 397]; «Він пустив їх незамітно / Драп-

цювати в божу путь» [4, 443].  

Система експресивних засобів досліджуваного твору знаходить 

продовження у фразеології, де емотивні характеристики вдало поєд-

нуються з естетичним смаком.  

Серед фразеологічних одиниць, зафіксованих в обраному тексті, 

домінують фраземи, що мають неоднакове граматичне оформлення та 

різну синтаксичну будову. Це зумовлює естетичну багатовекторність 

твору, в якому східний колорит вдало поєднано з українською стиліс-

тикою.  

Синтаксична будова фразем часто має форму незалежного речення 

(мухи в носі грають; кишки тнуть марша), підрядного речення (мов 

курка під дощем; хоч свищи в хащи), підрядного словосполучення 

(драти шкуру, бурчати крізь зуби, між два огні), поєднання службо-

вих слів, вигуків (ані ду-ду, галь-паль). Так, силу експресивності під-

вищують структури: «Мисль одна у нього старша: / В животі кишки 

тнуть марша…» [4, 452]; Свято – хоч свищи в хащи!» [4, 403]; «А 

хазяїн тої бані, / Вчувши царське приказання, / Став мов курка під 

дощем» [4, 415]; «Та Бассім його не слухав, / Мов сліпий довкола ню-

хав, / Все крізь зуби бурчачи» [ 403]; «Де судді галь-паль карають / І на 

кривду право гнуть» [4, 377]; «Та Бассім ані ду-ду» [4, 433]; 

При цьому варто зауважити, що у фраземах, які мають будову слово-

сполучення, часто спостерігаємо змінні лексичні компоненти, що не 

тільки вирізняє їх від кодифікованих одиниць, а й вносить у текст вузько 

локальний національний колорит. Порівняймо фраземні варіанти: байди 
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бити і бити байдики; з мухи роблять верхоблюда і зробити з мухи сло-

на; випулив баньки і витріщити очі; крізь зуби бурчачи і говорити крізь 

зуби; як рак чихав і як рак на горі свисне; буханцями пахне і пахне смале-

ним вовком («Якби, що зівнеш – пиріг / Сам у рот ускочить міг, – Чи не 

любо б байди бити?» [4, 377]; «Цар – на очах всього люда, / З мухи зроб-

лять верхоблюда» [4, 381]; «Як почув Отман те слово, / З місця схопив-

ся раптово, / Страшно випулив баньки» [4, 447]).  

Двочленні структури неодноразово поступаються багаточленним 

(зимним потом весь облився; змісити на лемішку): «Джіафар поблід, 

схилився, / Зимним потом весь облився…»[4, 390]; «То – їй-богу, не 

жартую – / На лемішку змішу вас» [4, 392].  

Серед фразем, синтаксична будова яких нагадує речення, можна 

виокремити підрядні порівняльні речення (мов курка під дощем), од-

носкладні речення (хоч свищи в хащи), неповні двоскладні (хай їм жа-

ба під язик). Наприклад: «Але в мене, брате, злидні! / Жінка, діти, а 

тут три дні / Свято – хоч свищи в хащи!» [4, 403]. ; «Всім магнатам, 

бузувірам, / І халіфам, і візирам – / Хай їм жаба під язик!» [4, 414]. До 

речі, останній із наведених прикладів суттєво націоналізує сюжетно-

образний матеріал, містячи в собі відтінок прокльону. Окремі фраземи 

різняться і своїм граматичним оформленням (попав між два огні): 

«Зимним потом весь облився, – Бач, попав між два огні» [4, 391].  

Стильову домінанту тексту становлять синонімічні фразеологічні оди-

ниці, які своїм єдинопочатком створюють ефект градації: «Як собака у 

криниці, / Як та муха у мазниці, / Як той короп у вівсі, / Так Бассім по тій 

пригоді / Почував себе, що й годі / Описать ті муки всі» [4, 439].  

До речі, поєднання кількох фразем в одній поетичній строфі твору 

– явище непоодиноке. Зокрема, простежуємо контексти, де поруч два 

фразеологізми з’єднані сурядним зв’язком («Сам, мов гилька, з пня 

відтята, / Ані свата тут, ні брата, / Ні кола, ані двора…» [4, 439]) 

або ж безсполучниковим: «А халіф усе спідлоба / На Бассіма погляда / 

Та аж душиться зо сміху…»[4, 467].  

Як бачимо, мовостиль І. Франка є яскравим репрезентантом катего-

рії експресивності, про що свідчать актуалізовані у згаданому творі 

лексичні та фразеологічні одиниці. Основою для створення експресив-

ного простору тексту є здебільшого негативно марковані лексеми 

(фраземи). Це підтверджує думку О. Потебні про те, що «мистецтво 

може зображати найрозкішнішу й спокусливу красу або найобурливі-

ші й потворні явища й залишатися незайманим і прекрасним» [3, 42].  

Дослідження системи засобів реалізації категорії експресивності у 

творах письменника має перспективу в напрямку авторської лексиког-

рафії.  
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УДК 811.161.2 

Михайло ПАНОЧКО  
 

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ  

УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ-ІМЕННИКІВ  

ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.  
 

У статті проаналізовано словотвірну спроможність іменників – правни-

чих термінів, які фіксуються у західноукраїнських джерелах австрійського 

періоду. Описуються словотворчі форманти, специфічні елементи та тенде-

нції іменникового словотвору.  

Ключові слова: українська правнича термінологія, спосіб словотвору, сло-

вотворчий афікс, словотвірна структура іменника.  

 

The article deals with the word-building ability of nouns, which markes the legal 

terms from Western Ukraine. The author analyses the world-building formants, 

specific elements and tendencies of substantives word-building.  

Key words: the Ukrainian legal terminology, method of word-building, word-

building affix, word-building structure of substantives.  

 

Висвітлення словотворення при вивченні термінологічних систем 

має суттєве загальнотеоретичне й практичне значення. Теоретичне 

значення вивчення деривації термінологічних систем полягає у визна-

ченні співвідношень загальномовних словотвірних процесів з систе-

мою засобів і способів словотвору в межах будь-якої термінолексики. 

Виникнення нових термінів, у тому числі правничих, проходить пере-

важно у річищі загальномовних словотвірних процесів, і фактично ті 

чи інші словотвірні моделі у визначеній термінолексиці виступають 

одночасно загальномовними дериваційними моделями. Однак продук-

тивність загальномовних словотвірних моделей у межах будь-якої 

термінолексики проявляється своєрідно.  
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Практичне значення вивчення словотвірної структури окремих те-

рмінолексичних систем полягає у тому, що таке вивчення потрібне для 

нормалізації і стандартизації окремих терміносистем.  

В області вивчення словотвору велике значення має методика де-

риваційного аналізу лексичного матеріалу. У науці про словотвір (де-

риватології) мовознавці повинні передовсім вивчати масові явища, а 

не поодинокі слова. У межах окремих частин мови (наприклад, імен-

ника) при більш уважному спостереженні вдається встановити ряди 

однотипно утворених слів. Ці ряди перебувають між собою у лексико-

семантичних, граматичних та словотвірних взаємозв’язках.  

Варто зазначити, що у наш час проблема словотвору актуальна і 

важлива, про що свідчить велика кількість досліджень в українському 

та зарубіжному мовознавстві. Серед відомих дослідників українського 

словотвору потрібно згадати праці І. Ковалика, К.Городенської,  

В. Горпинича, В. Ґрещука, П. Білоусенка, Н. Клименко, Л. Гумецької, 

З. Сікорської та багатьох інших. Питання словотвору правничної тер-

мінології також стали об’єктом досліджень українських мовознавців та 

юристів: М. Вербенєц, Н. Трач, І. Гумовської, Н. Руколянської,  

О. Сербенської та ін. Ми ж намагаємося дослідити особливості словот-

вору іменників – правничих термінів, які зафіксовані у західноукраїн-

ських джерелах ХІХ – початку ХХ ст.  

Актуальність дослідження зумовлена відчутною питомою вагою 

правничої термінології як різновиду підсистеми в складі загальнолек-

сичної системи; вагомим значенням галицької правничої термінології 

як однієї з основ для формування і становлення словотвірної системи 

сучасних українських іменників – правничих термінів. Іменник «посі-

дає особливе місце в системі частин мови: у цьому відношенні він є 

найбагатшим класом слів» [2, 3]. Не менш важливе місце посідають 

терміни-іменники в системі правничої термінології.  

Мета статті. Дослідивши особливості словотвірної структури імен-

ників у правничій термінології Галичини ХІХ – початку ХХ ст., можна 

буде зробити ряд важливих проекцій на історію формування дерива-

ційної системи правничої термінології української мови, виявити спі-

льні та відмінні риси з словотвірною структурою правничих термінів-

іменників на сучасному етапі.  

При вивченні засобів словотвору і словотвірних моделей правничої 

термінолексики слід пам’ятати, що при творенні терміна потрібно 

вміло користуватися словотвірними засобами української мови, дбати 

про те, щоб слово, яке взяте із рідної мови чи створене з допомогою 

словотвірних мовних ресурсів, було зрозумілим, виразним, відобража-

ло суть поняття.  
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Більшість термінів-іменників у складі української правничої лекси-

ки утворена шляхом морфологічного способу словотвору, який поля-

гає у з’єднанні афіксальних морфем з кореневою або похідною части-

ною слова в одне слово «за певними словотвірними моделями, прави-

лами, тенденціями, що існують в даній мові на різних етапах її розвит-

ку» [6, 19].  

Продуктивність морфологічного способу словотвору в галузі укра-

їнського правничого термінотворення пояснюється тим, що цей спосіб 

найширше використовується у словотворенні загальнонаціональної 

мови. При цьому способі словотвору на перший план виступають ті 

семантико-граматичні особливості новоутворених слів, що дають мо-

жливість використовувати однотипні способи словотвору для позна-

чення однотипних понять галузі права.  

Таким чином, у словотвірній структурі дериватів, утворених за до-

помогою морфологічного способу словотвору, органічно закладені 

основи структурної систематизації, що має першочергове значення для 

термінології.  

Для творення українських правничих термінів-іменників XIX – по-

чатку XX століть використано всі різновиди морфологічного способу 

творення, крім абревіації. Найпродуктивнішим різновидом цього спо-

собу творення української правничої термінології в Галичині була 

суфіксація.  

У суфіксальному словотворі іменників, які вживалися на Західній 

Україні, здебільшого суттєвих відхилень від сучасних норм не спосте-

рігалося. Для творення нових слів використовувались звичайні для 

української літературної мови суфікси. Але іноді, і в непоодиноких 

випадках, від тих самих твірних основ з допомогою різних суфіксів 

творилися слова без будь-якої диференціації їхнього лексичного зна-

чення. Таким чином виникали іменники з одним лексичним значенням 

і різною морфологічною структурою. Особливо багато фіксують таких 

іменників перекладні словники Західної України ХІХ ст. : «Juridisch-

politische Terminologie», словники Желехівського, Левицького, Парти-

цького: обвинений і обвиненець, підсудний і підсудимець, судодержець 

і судодержитель, слідженє і слідство та ін.  

Зрозуміло, що «лексично тотожні структурні варіанти в літератур-

ному вжитку могли співіснувати лише якийсь певний, обмежений час, 

а потім внаслідок внутрішнього розвитку вони повинні семантично чи 

стилістично диференціюватись. Коли ж така диференціація не відбува-

лася, то в літературному вжитку залишався з усіх цих варіантів тільки 

один, а решта переходила в пасивний лексичний запас мови і згодом 

зовсім забувалася» [5, 161].  
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Так, в українській правничій мові Галичини ХІХ – початку ХХ ст. 

натрапляємо на форму прокуратор із суфіксом -атор, а правнича мова 

Східної України цього ж періоду фіксує форму прокурор із суфіксом -

ор, яка тільки у такій морфемній будові вживалася у російській мові. У 

20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. словники правничої термінології, які 

видавалися в УРСР (укладачі С. Веретка, М. Матвієвський, А. Кримсь-

кий), фіксують паралельне вживання термінів прокурор і прокуратор. І 

лише в середині 30-х років форма прокуратор остаточно витісняється 

з літературного вжитку.  

Це ж стосується і правничого терміна нотаріус. До 30-х років ХХ 

ст. спостерігаємо паралельне вживання форм із суфіксом -ус і без ньо-

го. Так, термін нотар присутній у всіх західноукраїнських словниках, 

але у сучасній українській правничій термінології під очевидним 

впливом закріпленої в російській мові суфіксальної форми узаконився 

термін нотаріус [12,13].  

Розглядаючи правничі терміни, сформовані морфологічним спо-

собом, ми виявили, що для творення нових іменників на означення 

назв осіб, які безпосередньо стосуються галузі права, найбільш акти-

вно в західноукраїнських джерелах використовувався суфікс -

ник(ик). З цим суфіксом творилися іменники й від тих основ, які не 

збереглися в сучасній українській літературній мові або ж від яких 

тепер нові слова з його допомогою не творяться. Наприклад, лише 

«Німецько-український правничий словар» Костя Левицького фіксує 

такі слова: вдійник, викупник, виновник, ворохобник, доказник, забий-

ник, заступник, защитник, осудженик, правник, справник, убійник, 

фальшівник та ін.  

Більшість сучасних мовознавців (Білоусенко, Каспришин та ін.) 

вважають, що такі іменники можуть бути утворені від будь-якої части-

ни мови: іменника, прикметника, дієслова, якщо останні фіксуються в 

пам’ятках досліджуваного періоду [2, 69].  

Правнича термінологія Західної України фіксує ряд іменників чо-

ловічого роду на позначення осіб з суфіксом -ник, які стосуються 

галузі права, що можна зарахувати до: 1) відприкметникових похідних: 

вірник, підсудник, повірник, посередник, службовник, судебник, судо-

вик; 2) віддієслівних: вартівник, вартовик, напасник, насильник, осу-

дженик, убійник; 3) відсубстантивних: жалобник, законник, коморник, 

напасник, шкідник та ін.  

Трапляється у галицьких джерелах також і жіночий відповідник 

цього суфікса -ниц-я: виновниця, забийниця, клеветниця, позовниця, 

справниця, убийниця.  
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Суфікс -ач в українській мові належить до тих, які складають наці-

ональну специфіку іменникового словотвору [7, 53]. В українській 

мові цей формант набув особливої продуктивності в XX столітті, а 

галицькі джерела кінця XІX ст. вже фіксують тенденції дальшого роз-

витку цього суфікса. Зокрема, у словнику Костя Левицького є такі 

правничі терміни – назви осіб з суфіксом -ач: визивач, відбирач, вті-

кач, затрувач, прислухач, псувач, слухач, толмач, укривач, утікач. 

Переважно це віддієслівні деривати. Важливо зазначити, що західноу-

країнські мовні джерела не згадують таких поширених сьогодні термі-

нів з суфіксом -ач, як відповідач, обвинувач, позивач.  

Для позначення назв осіб, які безпосередньо стосуються галузі пра-

ва, використовують також суфікс -ець. Перший український переклад-

ний правничий словник «Juridisch-politische Terminologie fur die 

slavischen Sprachen Oesterreichs» містить такі віддієслівні та відприк-

метникові іменники – правничі терміни з цим суфіксом: вивідець, визи-

ватець, виконавець, виноватець, дозорець, засудженець, звідець, зізна-

вець, злочинець, каранець, надзорець, оборонець, подавець, справець, 

судець. Ще більше таких термінів (приблизно 40) є у словниках Желе-

хівського та К. Левицького.  

В українській правничій термінології присутні також іменники з 

суфіксом -тель, який приєднувався до дієслівних основ: віритель, 

доноситель, засідатель, зложитель, обвинитель, проситель, ручи-

тель, слідователь, таїтель. Особливо багато таких форм трапляєть-

ся у галицьких правничих часописах (вісниках) середини ХІХ ст., 

хоча їх фіксує і 2-е видання правничого словника Костя Левицького 

1920 року.  

З суфіксом -ень в усіх західноукраїнських словниках виступає від-

дієслівний іменник в’язень.  

На початку ХХ ст. все більш продуктивними ставали запозичені 

іменникові суфікси на означення осіб, які пов’язані з галуззю права. 

Так, більшого використання набувають слова з суфіксом -ист, зокрема 

слово юрист, яке з початку ХХ ст. паралельно вживається з терміном 

правник. Мова ж Західної України ХІХ ст. однозначно надає перевагу 

саме терміну правник.  

Серед інших запозичених суфіксів слід виокремити суфікси -ар 

(арендар, кредитар, митар, нотар, правотар, секретар), -ят(ат) (но-

таріят, секретаріят) та -атор (ор) (адміністратор, провокатор, 

прокуратор і навіть судатор).  

У суфіксальному творенні правничих термінів – іменників на озна-

чення неістот західноукраїнські джерела ХІХ – початку ХХ ст. засвід-

чують такі процеси, що відбувалися в українській мові: 
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1) надзвичайно велику продуктивність суфікса -ість в іменниках з 

абстрактним значенням, що було властиве українському словотворові і 

раніше: беззаконність, безкарність, безправність, виноватість, відпо-

відальність, достовірність, законність, караємість, карність, наси-

льність, невинність, підсудність, правність та ін.  

2) активне використання суфікса -ство (-цтво) на означення зага-

льних понять властивості, стану, діяльності, збірності і т. д.: заступни-

цтво, зрадництво, нотарство, опікунство, правотарство, розбійниц-

тво, свідоцтво, слідство, справництво, судейство, судівництво, убив-

ство, шпігунство та ін.  

3) використання віддієслівно-іменникових суфіксів -ан-є (-анн-я, 

-янн-я), -ен-є (-енн-я), -т-є (-тт-я) зі значенням дії, стану, процесу: 

відкликанє, відшкодованє, діланє, задержанє, послуханє; веденє, виві-

льненє, відпущенє, осудженє, провиненє, увільненє; викритє, відбутє, 

доживотє, набутє, ужитє та інші. Більшість з цих термінів не увій-

шли до сучасного складу правничої лексики, були відкинуті як поло-

нізми.  

Продуктивними у системі правничої термінології Галичини є від-

дієслівні іменники на означення дії, утворені регресивним способом: 

виклик, доказ, допит, обшук [12, 10].  

Префіксація в українській правничій термінології аналізованого 

періоду дещо поступається продуктивністю суфіксальному способу 

творення. Префіксальні правничі терміни – іменники творяться за 

кількома словотвірними моделями з використанням певного арсеналу 

словотворчих засобів, серед яких виділимо префікси без-, від-, не-, 

недо-, пере-, проти-: безлад, безчесть, безкарність, відданє, відклика-

нє, непорядок, недоплат, перегляд, противага, протидоказ.  

Словники та періодика Західної України кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. засвідчують велику продуктивність творення іменників шляхом 

слово- і основоскладання: законодавчість, одноцільність, правоваж-

ність, правостійнійсть, самовладність, самоврядування, справоведе-

нє, справозаступник та ін.  

Як відомо, терміни виявляють міжмовні контакти як на лексично-

му, так і на словотворчому рівні. Варто зазначити, що іншомовні запо-

зичення правничої лексики в українській мові відрізняються двома 

протилежними особливостями: надзвичайною строкатістю мовного 

матеріалу, якщо мова йде про джерела походження окремих слів, твір-

них основ і морфем, і помітною одноманітністю граматичних і словот-

вірних засобів та прийомів засвоєння цього іншомовного матеріалу.  

Перша із вказаних особливостей – неоднорідність походження ін-

шомовних запозичень у правничій лексиці – зумовлена, насамперед, 
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позамовними чинниками. Мовним матеріалом для утворення слів ін-

шомовного походження, правничих лексем, послужили слова мови 

того народу чи тієї країни, де вперше з’явилося те чи інше поняття, яке 

пов’язане з галуззю права.  

У правничій термінології української мови, яка була поширена в 

Західній Україні австрійського періоду, найвиразніше проявляється 

вплив неслов’янських мов, насамперед латини та німецької (аґент, 

адвокат, акт, ранг, секвестр, штраф) [11, 503]. Запозичення з фра-

нцузької, англійської, італійської мов фактично зовсім не фіксуються 

в словниках, а лише починають з’являтися у мові періодики початку 

ХХ ст.  

Слід зазначити, що локалізація часу і місця запозичень часто зумо-

влює об’єктивні труднощі. Багато слів, успадкованих із західноєвро-

пейських мов, в історико-етимологічних дослідженнях не отримали ще 

свого «етимологічного паспорта». Тому визначення мови-джерела, як і 

мови-посередника, конкретних шляхів і часу запозичення слова в 

окремих випадках може бути гіпотетичним. Наприклад, слово, що є 

безпосереднім германізмом для української мови, «далеко не завжди є 

власне німецьким утворенням, а може бути за походженням франкіз-

мом, латинізмом тощо» [14, 477].  

Друга із згадуваних особливостей – одноманітність і малочисель-

ність граматичних і словотвірних засобів засвоєння іншомовної прав-

ничої лексики в українській мові є проявом як узагальнювального 

характеру морфологічних і словотвірних засобів мови, так і тенденці-

єю до простоти і чіткості мови, що необхідно у правничій галузі. Тут 

варто зазначити, що запозичені префікси анти-, де-, інтер-, контр- та 

подібні в правничій термінології Галичини австрійського періоду по-

ширення не набули [1,12]. Переважно ж використовувалися згадувані 

нами іншомовні суфікси -атор (ор), -ар, -ист/іст, -ят (ат) та кальку-

вання.  

Лексико-семантичний спосіб словотвору належить до продуктив-

них способів творення української правничої лексики. Продуктивність 

цього способу словотвору не тільки в українській правничій лексиці, 

але і в лексиці української мови взагалі, зумовлена принципом паради-

гматичної економії в мові.  

Лексико-семантичний спосіб утворення слів відіграє певну роль у 

збагаченні лексичного складу багатьох термінологічних підсистем, 

задовольняючи в тій чи іншій мірі потреби в номінації спеціальних 

понять. Він відрізняється від інших способів утворення термінів тим, 

що внаслідок його дії відбувається збагачення семантичної структури 

вже наявних у мові лексичних одиниць.  
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При переході загальнолітературних слів у сферу правничої лексики 

відбувається процес термінізації слова, проявом якого є звуження за-

гальновживаного значення, його спеціалізація.  

Утворення правничої термінолексики шляхом лексико-

семантичного словотвору відбувається за загальними законами семан-

тичного розвитку, тобто нове термінологічне значення зв’язане з осно-

вним, стержневим лексичним значенням слова, на базі якого виникає. 

При спеціалізації семантики загальновживаного слова новосформоване 

значення часто далеко відштовхується від попереднього, проте в кож-

ному випадку зберігає з ним певну спільність. Це дає підставу говори-

ти, що термінологічне значення є одним із лексико-семантичних варіа-

нтів значення того слова, на базі якого утворений відповідний термін.  

У мові Галичини ХІХ – початку ХХ ст. трапляється також і метоні-

мічне перенесення найменування – це новий, хоч ще і не дуже поши-

рений спосіб називання правничих понять. Метонімічні засоби вико-

ристовуються під час переносу назви одного предмета на інший за 

суміжністю (часовою, просторовою чи логічною). Також є перенесен-

ня назви одиничного предмета із збірного поняття: ворог, неприятель; 

назви дії і часу, у який ця дія відбувається: напад, оборона та ін.  

Ще одна група слів, набувши паралельно із новою синтаксичною 

функцієї і нового морфологічного значення, виникла переважно на 

початку ХХ ст. внаслідок субстантивації (морфолого-синтаксичний 

спосіб): затриманий, заарештований, обвинувачений, підсудний.  

Отже, всі іменники, які входять в українську правничу термінолек-

сику і присутні в західноукраїнських джерелах, поділяються на дві 

основні групи: 1) правнича лексика українського і праслов’янського 

походження та 2) іншомовна правнича лексика.  

Перша група української правничої лексики – слова, які утворені на 

власнемовному матеріалі, створюються переважно за зразком загаль-

нонародних словотвірних моделей, з використанням загальномовних 

способів творення.  

Своєю чергою, запозичені з інших мов слова – правничі терміни пі-

длягають властивим українській літературній мові загальномовним 

фонетичним і морфологічним законам засвоєння.  

Усі способи словотвору в межах правничої термінолексики неодна-

ково продуктивні при утворенні окремих лексичних груп слів-термінів 

і утворюють щодо дериваційної системи української мови окрему 

термінологічну словотвірну підсистему.  

Певна уніфікація словотворчих засобів в українській правничій те-

рмінології здійснювалася шляхом зменшення, порівняно з літератур-
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ною мовою загалом, кількості словотвірних моделей і шляхом спеціа-

лізації словотворчих формантів.  

Правничі терміни-іменники, які використовувалися у мові Галичи-

ни австрійського періоду, творилися переважно морфологічним і лек-

сико-семантичним способами, а також постали внаслідок осново- та 

словоскладання.  
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УДК 811 

Тарас ПИЦ 

 

З ІСТОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ  

РЕМІСНИЧИХ НАЗВ ГАРБАР 

 ТА РИМАР У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 
 

Досліджено поширення діалектних німецьких найменувань шкіряників 

Gerber, Riemer на території польської, білоруської та української мов XV–

XVII ст. На основі порівняльного аналізу писемних пам’яток слов’янських мов 

і німецьких діалектів визначено німецькі діалектні основи для слов’янських 

назв ремісників, описано фонетичні процеси, притаманні німецьким говорам, 

та окреслено період запозичення.  

Ключові слова: запозичення, контакт мов, діалектна основа, назва реміс-

ника, форма поширення.  

 

From the history of origin and spread of handicraft names гарбар and римар in 

Slavonic languages. German names of tanner Gerber, Riemer, are explored in the 

territory of Polish, Byelorussian and Ukrainian languages of the XV-XVII-th 

centuries. German stems for Slavic handicraft names are studied on the basis of 

comparative analyse of written recollection of Slavonic languages and German 

dialects. In the following article are also described phonetic processes inherent for 

German dialects and determined the period of the borrowing.  

Key words: loan word, origin of lexeme, dialectal stem, name of a craftsman, 

form of spread.  

 

Німецьке походження назв ремісників гарбар і римар є беззапереч-

ним, однак німецька мова довгий час існувала як низка верхньонімець-

ких, середньонімецьких і нижньонімецьких діалектів. Тож яку німець-

ку діалектну основу мають ці назви ремісників?  

На походженні слов’янської назви ремісника гарбар з свн. gerwer 

наполягають Я. Рудницький, М. Френцель, А. Булика, укладачі ЕСУМ, 

Е. Еґґерс, А. Каршнєвич-Мазур, Б. Симанцік, М. Гарбачик, М. Гьофін-

ґгоф [36, т. I, 568; 22, 50; 2, 88; 5 т. І, 471; 21, 181; 26, 59; 41, 97; 3, 85; 

23, XI]. Їм опонують А. Булика та А. Баньковський, які джерелом запо-

зичення вважають свн. gerber [1, 147; 18 т. I, 408].  

Дослідники фонетичної асиміляції германізмів у польській мові В. 

Кестнер та Е. Еґґерс вказують на зміну кореневого свн. ä/e у польській 

мові на a [25, 7, 42, 141; 21, 42]. Вони також фіксують дисиміляцію 

свн. w після приголосних l i r у нижньонімецькій мові в b: свн. verwer – 

нн. Färber, свн. gerwer – нн. Gerber, свн. varwe – нн. Farbe [25, 51; 21, 

107]. Г. Пауль вважає, що такий перехід проявляється у швабському 

діалекті вже з кінця XIII ст. [34, 141].  
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Матеріали історичних словників німецьких говорів засвідчують 

співіснування обидвох найменувань ремісника gerwer та gerber 

«ремiсник, який вичиняє шкуру» у нижньопрусському та сілезькому 

діалектах уже з другої половини XIV ст.: gerwer (Thorn, бл. 1300) [24, 

30], … di gerwer sullin machin vnn gerwin gut ledir beide ime huse 

(Schweidnitz, 1347) [30, c. 24], Nickil Mertin (gerwer), Helwig gerwer s. 

Sohn (Breslau, 1348) [35, 152], Nicclos Rozenik der gerwer (Liegnitz, 

1384) [17, 133], Vicco gerwer (Danzig, 1377–1378) [24, 30]; gerbergasse 

(Danzig, 1357) [42, 150], Jörge Gerber der teschner (Breslau, 1409) [31, 

215], gerber (Marieburg, 1418, 1444) [24, 30]. Зміну назви ремісника 

можна простежити також у межах назви вулиці одного міста – Брес-

лау: Pecze in der gerwergassen (Breslau, 1352) [35, 69], in der newen 

gerbergassen (Breslau, 1373) [31, 54]. Проте виявлені перші свідчення 

про варіант назви ремісника gerber належать до межі східнофранксь-

кого та північнобаварського говорів: Fridericus Gerber de Altenbaur 

(Nürnberg, 1319) [28, 269], а також до середньобаварського діалекту: 

Ott der gerbær (1296) [20]. Отже, припускаємо баварський вплив у 

переході свн. та снн. -w->-b- у найменуваннях ремісників gerwer-

gerber.  

Варіантна реміснича назва gerber знайшла своє відображення у 

старопольській антропонімії десь у середині XV ст.: Pauel Gerber 

(Lwów, 1441) [40, т. II, 81]. Однак попри цей варіант з кореневим е, 

головною є форма garbar(s) та garbarz, де відбувається зміна суфікса -

er на -ar(s), -arz: Fideiussit Jan, garbars, vitricus eius (Kraków, 1435) [39, 

т. II, 383], Dominus Iohannes Garbar ciuitatis Crocoviensi (Kraków, 1436) 

[40, т. II, 81], Garbarz cerdo (Kraków, 1437) [39, т. II, 383], Pauel Garber 

(Lwów, 1441),... sktorych skori odarwschi Garbarzevi yednemv przedali 

(Poznań, 1545) [41, 97]. Вважаємо, що субституції кореневого e на a у 

польській мові, як стверджують В. Кестнер та Е. Еґґерс, не відбулось. 

Точніше, ця зміна у назві ремісника заторкнула ельзаську говірку ще у 

кінці XIII ст. і згодом передалась іншим діалектам: … hern Gotfride 

deme gerwer … (Rufach, 1284), … Rvdolfes dohterman des gerwers 

(Morsmünster, 1287), Gotfrid der garwer (Rufach, 1290) [33, 447]. Так, 

співіснування обидвох форм з кореневими -е-, -а- були звичним і для 

сілезького діалекту у XIV – XV ст., звідки вони поширились у польсь-

ку мову і далі на схід: plethener-plathener «коваль, що виробляє пан-

цирi та лати» [35, 16, 107], seteler-sateler «сідляр» [31, 164; 16, 114], 

teschener-taschener «виробник різних сумок» [35, c. 109; 17, c. 133], 

також свн. gerwen-garwen «вичиняти шкіру»; пор. теж двн. garawen 

«готувати», ст. сакс. gar(u)wian, ger(i)wian, що з герм. *garw-ija- [27, 
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348]. Тобто вихідним апелятивом мав бути nomina agentis *garber але-

мано-баварського походження.  

У польській мові також є свідчення про ремісничу назву garbarz 

czerwony «чинбар»: …Stanislaw Kluga garbarz czerwony, mieszczanin 

krakowski... (Kraków, 1593) [39, 99], що є калькою із сілезького 

rotgerber: Joh. bucherer rotgerber (Breslau, 1382) [35, 106], vor uns sint 

komen di … geswornen vnd eldisten der rotgerber in unser stat … 

(Liegnitz, 1397) [31, 102].  

У старобілоруській мові з першої половини XVI ст. з’являються на-

зви ремісників кгарбар, гарбаръ, гарбарь: А дозволяемъ … будовати 

крамы, на шевцы, гончары, соленики, кгарбары (Вiльно, Ковно або 

Трок, 1536), Пєрєроб#тъ Гарбари, нижъ воло быдл#чихъ... (Вільно, 

1620) [4, т. 15, 31], мещане и кгарбаре места его кор. млсти Могилевс-

кого, которые робять скоры дубленые, также скоры дубленые жолътые 

и чарвоные и чорные, до ремесла ихъ належачие (Могильов, 1625) [3, 

85], усмаръ: гарбаръ, скорникъ (Куцеінський монастир, 1653) [1, 147].  

У староукраїнській мові спостерігаємо форми гар(q)бар(q), гар-

барь, кгарбар з кінця XVI ст. :... Сємєона гарбар#... (Берестя, 1590), 

Болшq скuрокq тел#чихq, Пєрєроб#тq Гарбари, нижq воло 

быдл#чихq... (Вільно, 1620),... дано было позволенье εремии, але не 

гарqбарамq... Виленqскимq... (Вільно, 1599), Оусмарq: Гарбарq, скор-

никq (Київ, 1627) [8], Въехал до прозываючого векеренъка кгарбара... 

(Володимир, 1649) [7], Кузма Гарбарq (Гадяч, 1649) [13, 429], Зостаєтъ 

онъ Василю Максимовичу гарбару... виннимъ (Чернігівщина, 1690) [6, 

т. I, 509].  

Мовознавцями визначено, що найменування ремісника римар по-

ходить з свн. riemer [19, 472; 15, т. III, 484; 32, 70 – 71; 23, 56; 1, 283; 2, 

89; 5, т. ІІІ, 233; 21, 195; 41, 200].  

Найраніше свідчення про варіантне найменування римара rymer 

виявляємо у сілезькому діалекті, що був суміжним з польською мовою: 

Willuſcharakter Rymer (Breslau, 1346) [35, 16], Hannos Glöckener rymer 

(Görlitz, 1494) [17, 114]; також назва вулиці: undir den rymern (Breslau, 

1472) [31, 164]. Трохи згодом назва ремісника нотується у нижньоп-

русському говорі: dy rymer den gortelern gunnen vnd dirlawbit habin das 

sie ire breite tasschen gortele mit gräntvelen (Liegnitz, 1423) [17, 142], 

rymer (Schönsee, 1444) [24, 128].  

Старопольські записи фіксують варіант rymer з початку XV ст. змі-

ною суфікса -er на -ar(z)(s): Vir(i)... Franczkonis Rymar, consul(is) 

civitatis Lemburgensis (Lwów, 1402), Honest(um) vir(um)... Franczkonem 

Rymer... consul(em) (Lwów, 1403), Frenificum al. rymarzow (Mazowsze, 

1462), Lucas sellator et Janyek rymarzs, corrigiatores (Poznań, 1482) [39, т. 
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VIII, 64]. Зазначимо, що rymer простежується також у мішаних говір-

ках судетських німців: Nic. rymer (Prag, 1379) і північнобаварському 

діалекті: Petzolt der Rymer (Eger, 1407) [37, 254], однак пізніше за сіле-

зькі записи.  

Інший різновид ремісничої назви riemer також занотовано у старо-

польських джерелах: Iurek... acomodavit octo marcas Nicloschoni rimarz 

(Przemyśl, 1439), Rimara coriarium … (Kalisz, 1471) [39, т. VIII, 64], Cum 

Alberto Rimer... Alberto Rimer (Warszawa, 1447) [40, т. IV, 532]. Його 

зафіксовано у сілезькому: Enderlin rimer (Jitschin, 1386) [37, 254], ſetteler 

vnd riemer (Schlesien, 1389) [38, 567] та нижньопрусському діалектах: 

kein Riemer soll Gürtel, Riemen, Zaum, Halfter … anders machen, als von 

Leder mit Alaun gegerbt und nicht mit Lohe (Elbing, 1446) [42, 156].  

Однак ще раніше ця реміснича назва згадується в північнобаварсь-

кому: Heinr. riemer (Regensburg, 1326) [28, 542], Leopoldus rimer 

(Brünn, 1343) [37, 254] і в середньобаварському говорах: Albreht der 

riemer (Wien, 1290), Levpolt der riemer (Wien, 1295) [33, 464]. Отже, 

можна припустити, що він поширився звідси через сілезький говір у 

нижньопрусський діалект і з нього (чи паралельно з двох останніх) у 

польську та інші мови.  

А зважаючи на те, що свн. y відповідало вимові [i] [34, 165], припу-

скаємо походження обидвох термінів riemer і rymer з одного і того ж 

джерела. Проте різниця у написанні передалася слов’янським мовам. В 

усіх випадках свн. у чітко відповідає п. у, а свн. і(е) – п. і. Так само у 

білоруській та українській мовах розрізняють рымар(ъ) та римар(ъ).  

У пам’ятках старопольської мови виявляємо свідчення про ще іншу 

форму найменування ремісника: Consul(-) Wratislaviens(is)... Conradus 

Remir, textor (Śląsk, 1316) [40, т. IV, 461]. Вона є близькою до нижньо-

прусського remer (cнн. remen «споряджений ременем»): Kersten remer 

(Danzig, 1377–1378) [24, 128]. Скоріше за все запозичення відбулось з 

снн. чи свн. *remir.  

У старопольських джерелах натрапляємо на різновид назви реміс-

ника rymacz: Laurencium alias Lorka Rymacze cum fratre suo germano 

Casper (Warszawa, 1449) [40, т. IV, 532].  

Баварські форми rymer і riemer зі зміною у старопольській мові суфі-

кса -er на -ar занотовано у старобілоруській мові на початку XVI ст. : 

рымаромъ и шевцомъ (1503) [1, 283],... итъ кравъцы, шевъцы, рымары, 

слесары, и инъшые реместъники въ месте Виленьском... (1547) [9], за 

направу кульбаки римарю полталера (Вiтебськ або Могильов, 1682) [3, 

82], римару за направу нашилниковъ осм. 12 (1690) [1, 283],... змовили 

римаря обивать колясы (Вiтебськ або Могильов, 1691) [9], за направова-

не шлей Ярмоле римару заплатили (Вiтебськ або Могильов, 1691) [3, 
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82]. Зауважимо, що перші датування різні дослідники зачисляють до 

інших східнослов’янських мов:... мещан моцно был за себе забрал, и теж 

и ремесников места Полоцкого, золотаров и рымаровъ и седляров... 

(Полоцьк, 1502) [9; 7], Такожъ въ томъ мhстh котором будуть реместни-

ки, кравцы, кушнеры... рымары... (Краків, 1507) [8; 3, 87].  

Лише у білоруській мові виявляємо різновид засвоєння вихідного 

апелятива в особовій назві з суфіксом -яр: Луку Рымяра (Гродно, 1541) 

[14, 141]. Також там з’являється нижньопруське remer:... купили лей-

цы... отъ Ярмолы ремаря (Могильов, 1685),... купили два ренкгорты... 

отъ Ермолы ремаря (Могильов, 1685) [9].  

У староукраїнській мові знаходимо свідчення тільки про римар(ъ) 

та рымар(ъ):... за себе забралъ и тежъ ремесниковъ... золотаровъ и 

рымаровъ... (1503) [7], люди зεмä{
н
скиε которыε в мεстε сεдä

ть
 на ихъ 

зε
м
лä

х
 ивъ ихъ послuшε{

н
ствε... ю

р
ко римаръ ильä чобота

р
... (Овруч, 

1552),... рымари кушънєри и кравцы робäть воєводє даромъ што рос-

кажєть (Київ, 1552), у Савки в римара ω(т) мистца два поäсы взяли и 

пограбили (Луцьк, 1581),... Иванъ Римаръ... (Деречин, 1582), Оусмош-

вєцъ: Мhховни{к, що зброи подшиваєт, тлuмоки робит, замшникъ, 

рымаръ, швєцъ (Київ, 1627) [8], Рымар Павεл (Кременчук, 1649) [13, 

52], Üεдорq Римар (Миргородщина, 1649) [13, 383], От направованя 

пояса... рымару... (1633), Костя римар (Полтава, 1666),... з одного боку 

двора брацкого кравецкого, а з другое – Кузми Рогана, римара... (Ста-

родуб, 1693) [7].  

Отже, при всебічному розгляді запозичень на основі порівняльного 

аналізу писемних пам’яток слов’янських мов і німецьких говорів, вда-

ється визначити діалектні основи для слов’янських назв шкіряників у 

німецьких діалектах, простежити фонетичні процеси, притаманні ні-

мецьким діалектам, і з’ясувати шлях поширення запозичень.  

 

герм. – германське  

двн. – давньоверхньонімецьке  

нн. – нижньонімецьке 

п. – польське  

свн. – середньоверхньонімецьке  

снн. – середньонижньонімецьке 

ст. сакс. – старосаксонське  
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УДК 821 

Галина ВАРНАЦЬКА  
 

ПЕРЕДУМОВИ МОДИФІКАЦІЇ ТЕМПОРАЛЬНОЇ  

СТРУКТУРИ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ  

ПОЧАТКУ ХХ СТ.  
 

У статті доведено, що на початку ХХ ст. завдяки науковим концепціям 

відбулася інверсія категорії часу, що проявилося, великою мірою, і в худож-

ньому світі. Одним із визначальних принципів поетики письменників ХХ ст. 

стає оригінальне художнє моделювання темпоральності художніх творів, що 

виражалося порушенням хронологічної послідовності сюжетних подій, часо-

вими зміщеннями, уведенням кількох часових площин одночасно тощо  

(М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф, В. Фолкнер та ін.).  

Ключові слова: категорія часу, темпоральність, хронологічність, трива-

лість, модернізм.  

 

The article proves that in the early twentieth century due to scientific concepts 

the category of time was inversed and this event was manifested in the art world. 

One of the key principles of poetics of the twentieth century writers is an original 

artistic creation of temporal structure of their works. It was mainly expressed by the 

violation of the chronological sequence of story events, by time shifting, by the 

insertion of several temporal spaces simultaneously, etc. (M. Proust, J. Joyce,  

V. Woolf, V. Faulkner etc.) 

Key words: category of time, temporality, chronological order, duration, 

modernism.  

 

Час – одна з найважливіших категорій буття, що охоплює все життя 

людини. Минаючи у часі, вимірюючись одиницями часу, людське 

життя володіє основними його властивостями, безпосередньо керуєть-

ся темпоральними законами Всесвіту. Як і час, життя людини за своєю 

суттю незворотне: динаміка життя є лінійним процесом, низкою без-

перервних подій від народження людини аж до її смерті, що відбува-

ються в єдиному незворотному напрямі. Міфологічне уявлення про 

бога часу Кроноса, котрий пожирав своїх дітей, відбиває розуміння 

часу як універсального чинника появи і зникнення сущого, першона-

чала світу та його кінця.  

Будучи однією з універсальних категорій, що створює основу будь-

якої світоглядної системи, концепт часу привертав до себе увагу дос-

лідників різноманітних наукових напрямів різних епох і культур (епі-

стеміологічна концепція часу Аристотеля, субстанціальна концепція 

часу Плотіна, психологічне трактування часу Августином, філософсь-

ка концепція взаємодії часу і свідомості І. Канта та ін.). Погляди на 
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темпоральну структуру світу в різні періоди суттєво відрізнялися, 

оскільки розуміння часу тісно взаємодіє з розвитком наукових уявлень 

про нього (М. Д. Ахундов, М. С. Каган, Ю. Б. Молчанов, Н. І. Трубні-

ков, В. Н. Ярская та ін.).  

Актуальність проблеми полягає в необхідності осмислення нових по-

глядів на часову структуру світу та дослідження оригінального худож-

нього моделювання темпоральності письменниками початку ХХ ст.  

Мета статті – проаналізувати передумови модифікації темпоральної 

структури модерністської прози початку ХХ ст.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., у зв’язку з новим етапом роз-

витку наукової парадигми відбувся радикальний переворот у розумінні 

простору і часу (йдеться про наукові концепції А. Айнштайна,  

В. Джеймса, А. Берґсона, Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера, М. Бахтіна,  

П. Рікера, Д. Лихачова, Ю. Лотмана та ін.). І хоча ще у другій половині 

ХІХ ст. у науковому знанні виявлялася непереконливість визначення 

часу як абсолютної величини, аж до 1905 р. категорія часу, ґрунтую-

чись на принципах ньютонівської механіки, вважалася самостійною 

субстанцією світу. За короткий проміжок історичного часу численні 

наукові відкриття один за одним руйнували злагоджену протягом сто-

літь темпоральну систему світобудови.  

На початку ХХ ст. німецький фізик А. Айнштайн остаточно запе-

речив субстанціональну концепцію часу і заклав основи теорії віднос-

ності, згідно з якою абсолютного простору і часу не існує.  

Відповідно до теорії Айнштайна, категорії простору і часу мають фі-

зичний зміст тільки як визначення порядку подій, пов’язаних між собою 

матеріальною взаємодією: «Про точки простору і миті часу говорили 

так, ніби вони були абсолютною реальністю. Не помічалося, що істин-

ним елементом просторово-часової локалізації є подія…» [3, 93]. Отож, 

згідно з теорією відносності, просторово-часові параметри вторинні 

щодо взаємодії матеріальних систем, є їхніми структурними властивос-

тями. Лише події володіють фізичною реальністю, а не ті точки просто-

ру і моменти часу, в яких вони локалізовані. Сам Альберт Айнштайн так 

пояснював зміст теорії відносності: «Суть така: раніше вважали, що 

коли яким-небудь дивом усі матеріальні речі раптом зникли, то простір і 

час залишились би. Згідно з теорією відносності, разом з речами зникли 

б і простір, і час» [5, 115]. Теорія відносності А. Айнштайна, здійснивши 

переворот не лише у фізиці, а й у всій сфері людського інтелекту, сприя-

ла створенню нової концепції світу у ХХ ст.  

Уже згадуваний нами французький філософ Анрі Берґсон, чільний 

представник інтуїтивізму та філософії життя, є ще одним науковцем, 

чиї погляди суттєво вплинули на трактування категорії часу у ХХ ст. 



268 

 

Створена ним філософська концепція «тривалості» часу дала можли-

вість стверджувати існування у межах свідомості єдиної часової струк-

тури зі взаємопроникними минулим, теперішнім і майбутнім. Елемен-

том, що забезпечує цю єдність, скріплюючи між собою модуси часу, є 

людська свідомість. У тривалому життєвому потоці людина живе сьо-

годенням, пам’ятаючи про минуле й очікуючи майбутнього.  

Анрі Берґсон переконував, що у темпоральній єдності моменти часу 

взаємодифузні, вони мають влаcтивість нанизуватися і підсилювати 

один одного. Філософ порівнював тривалий час свідомості з клубком, 

який, збільшуючись, не втрачає нагромадженого. Берґсон запевняв, що 

тривалість часу є певною мисленнєвою конструкцією, а не матеріальним 

явищем, і тому не має нічого спільного з числовим розрахунком. «Уяв-

лення про множинність «взаємопроникнення» повністю відрізняються 

від кількісної множинності – уявлення про тривалість гетерогенні, якіс-

ні, творчі…» [2, 13]. Згідно з автором, така цілісність часу і призводить 

до того, що його неможливо зобразити за допомогою точок на матема-

тичній лінії. Тривалість осягається лише шляхом споглядання, її можна 

пережити, відчути інтуїтивно. Тривалість часу схожа до тяглості мело-

дії: ми сприймаємо послідовність звуків симультанно, що і створює 

певну музичну єдність. Тяглість мелодії не припускає розчленування її 

на окремі ноти, в іншому ж випадку, зникає співзвуччя, а отже, і сама 

мелодія. Так і плинність часу не може бути адекватно представлена 

роз’єднаними моментами, часовою послідовністю «до» і «після».  

На думку А. Берґсона, «переживання» часу належить до властивос-

тей людської свідомості: «Коли я дивлюсь на циферблат годинника та 

стрілки, що рухаються відповідно до коливань маятника, то я вимірюю 

не час, наскільки б це не було очевидним, – я фіксую одночасність, а це 

зовсім не одне і те ж. У зовнішньому просторі є тільки розташування 

стрілок щодо маятника і при цьому нічого від позицій минулого. Тільки 

в мені є процес організації і взаємопроникнення, що творить реально 

тривалий час. Лише завдяки моєму внутрішньому маятнику, що відміряв 

коливання минулого, я можу відчути ритм теперішнього часу» [1, 492].  

Автор концепції «тривалого часу» уявляв темпоральні модуси – 

минуле, сьогодення і майбутнє – як взаємодоповнювальні субстанції. 

Справжньою реальністю є не зовнішні атрибути життя, а внутрішнє 

єство особистості, людська свідомість.  

Революційні зміни стосовно концепту часу, що відбулися у суспі-

льній свідомості на зламі століть, великою мірою проявилися і в худо-

жньому світі. Цілком погоджуємося з Д. С. Лихачовим, який акценту-

вав увагу на тому, що «категорія часу має все більше і більше значення 

для сучасного розуміння світу і для сучасного відображення цього 
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світу в мистецтві… Література більшою мірою, ніж будь-який інший 

вид мистецтва, стає мистецтвом часу. Час – його суб’єкт, об’єкт і спо-

сіб зображення. Усвідомлене відчуття руху і плинності світу в різно-

манітних формах часу пронизує собою літературу» [4, 210]. Загалом, з 

погляду свого історичного розвитку, художній час є мінливою катего-

рією, що трансформується під впливом різноманітних зовнішніх фак-

торів, наприклад: жанр твору, літературна традиція, особисті уявлення 

автора тощо. І оскільки художній час, на противагу реальному, є по-

няттям уявним, фікційним, це дає змогу авторові вільно моделювати 

його в межах художнього твору. Отож, митець початку ХХ ст., збен-

тежений та заінтригований новими темпоральними концепціями, пев-

ною мірою спонукається до експериментування з категорією часу у 

власній творчості. Справедливо помічено, що час стає «центральною 

драмою персонажів ХХ століття» [9, 213].  

На противагу образотворчому мистецтву, специфіка літератури по-

лягає у тому, що вона здатна відтворити події та явища, що тривають у 

часі. До того ж час у літературному творі має виражений відкритий 

характер. Читаючи текст, реципієнт уявляє чи здогадується про події, 

що мали/могли б мати місце у художньому минулому/майбутньому, 

хоча безпосередньо про них у тексті не йдеться.  

Американський науковець Х. Мейєргофф у праці «Час у літерату-

рі» припускає, що усвідомлення людиною незворотності часового 

вектора стає найістотнішим аспектом перцепції часу у ХХ ст., адже 

смерть у такому випадку постає неминучою очевидністю людського 

життя [12, 65 – 66]. Аналізуючи прояви сприйняття часу у літературі, 

автор наголошує, зокрема, що саме у творчості письменників ХХ ст. 

(Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Вірджинія Вулф, Френсіс Скот Фіц-

джеральд та ін.) з’являються найсміливіші модифікації темпорального 

мислення. Традиційні уявлення про час у модерністському романі 

поступилися творчим експериментам над розширенням його семанти-

чних, функціональних та структурних аспектів.  

Порушення часового порядку, традиційної для реалістичної літера-

тури хронологічної послідовності, стає одним із визначальних прин-

ципів поетики модерністського роману. Художній час завдяки творчій 

інтерпретації отримує у модерністських творах немовби інший вимір, 

зникає його пряма залежність від перебігу часу у реальній дійсності. 

Поль Сартр, аналізуючи художній час у літературі, прийшов до пере-

конання, що більшість сучасних йому письменників – Марсель Пруст, 

Джеймс Джойс, Джон Дос Пассос, Вільям Фолкнер, Андре Жід і Вір-

джинія Вулф – «спробували, кожний на свій лад, скалічити час. Одні 

відібрали у нього минуле і майбутнє і звели до чистої інтуїції миті; 
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інші, такі як Дос Пассос, перетворили його на органічну і механічну 

пам’ять. Пруст і Фолкнер просто відтяли часові голову; вони відібрали 

в нього майбутнє, тобто вимір вільного вибору та дії…» [8, 191].  

Оригінальне художнє моделювання темпоральності виявлялося на 

рівні композиційної структури через різноманітні часові зміщення, го-

ловно, завдяки ретроспективним екскурсам чи проспективним відхи-

ленням; уведенню кількох часових площин одночасно; навмисного спо-

вільнення розгортання сюжету за допомогою ліричних відступів, філо-

софських роздумів, статичних описів тощо (ретардація) чи то свідомого 

пришвидшення системи подій (акселерація); реактуалізації міфологічно-

го часу, зумовленого мистецьким відтворенням архаїчного світогляду.  

Зростання суб’єктивного чинника, зумовлене ускладненням карти-

ни світу, спонукає письменників-модерністів до зміщення акцентів з 

реального часу на його суб’єктивну перцепцію у власній художній 

творчості. Переживання темпу і ритму подій, що підпорядковується 

головно враженням і почуттям особистості, набуває нового змісту та 

осмислюється як важливий матеріал художнього зображення: «У ху-

дожньому творі форма повинна сама собою утворювати матеріал, за-

ради якого й існує художній твір. Ця форма, що водночас є і матеріа-

лом, не повинна виражати нічого, окрім себе самої…Зміст художнього 

твору є ніщо інше, як саме формоутворення» [7, 12 – 13].  

Художній час модерністської прози постає не лише необхідною 

умовою розгортання сюжету, а й предметом постійних філософських 

роздумів автора і героїв, самостійним об’єктом художнього зображен-

ня. «Те, що колись було засобом, стало чистим, самоцінним, самотвор-

чим», – констатує Казимир Малевич, один із найвідоміших модерніст-

ських новаторів початку ХХ ст. [6, 342].  

Намагання модерністських письменників повернути час є не чим 

іншим, як відчайдушною спробою звільнитися від влади часу. Але чи є 

ця спроба результативною? Вільям Фолкнер устами одного з героїв 

свого роману «Крик і шал» констатує абсурдність бажання людини 

володіти часом чи бодай якось контролювати його: «Батько дав мені зі 

словами дідів годинник, кажучи: «Дарую тобі, Квентине, цю гробницю 

всіх надій та сподівань... Дарую не для того, щоб ти пам’ятав час, а 

щоб хоча інколи забував про нього на мить-другу і не марнував своє 

життя, намагаючись підкорити його собі. Тому що перемогти не дано 

людині, – сказав він. – Навіть вступити в бій не дано. Дано лише усві-

домити на полі битви власну нерозсудливість і відчай; перемога ж – 

ілюзія філософів і дурнів» [10, 76].  

Отже, загалом у модерністському дискурсі виявляється тенденція 

до ускладнення художнього часу – М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф,  
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Т. Манн, Ф. С. Фіцджеральд, В. Фолкнер, Ф. Кафка, М. Булгаков та ін. 

Важливо зазначити, що кожен з модерністських письменників, вихо-

дячи з власних мистецьких переконань та структури літературного 

твору, вдавався до оригінальної модифікації художнього часу в межах 

своєї творчості. Польський літературознавець Роман Карст з цього 

приводу зазначає: «Якщо у Пруста стрілки годинника, спонукувані 

пружиною пам’яті, рухаються назад, а у Джойса вони, коливаючись 

від сили асоціацій, метушаться, як одержимі, в різних напрямках, то у 

Кафки стрілки годинника взагалі стоять на місці» [11, 94]. У кожного 

окремого письменника оригінальна темпоральна структура художньо-

го твору виражає його творчий задум, ідеостиль і світобачення.  
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

БОРИСА ГРІНЧЕНКА ТА МАРІЇ ЗАГІРНЬОЇ 
 

У статті розглядається творчий доробок перекладацької діяльності Бо-

риса Грінченка та Марії Загірньої у контексті культурного життя України 

на зламі століть та їхня трансформація у національному літературному 

процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Ключові слова: переклад, переспів, український переклад, цензура, літера-

турний процес.  

 

The article focuses on creative work of translating activity of Boris Grinchenko 

and Maria Zagirny in the context of cultural life of Ukraine on the fracture of 

centuries and its transformation in the national literary process at the end of ХІХ – 

beginning the ХХ of century.  

Key words: translation, retelling, Ukrainian translation, censorship, literary 

process.  

 

Значні трансформаційні процеси, притаманні українській літературі 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, позначились бурхливим розвитком 

національного перекладу, одного з найважливіших аспектів міжлітера-

турних взаємин зламу століть.  

Українські письменники минулого ставилися до перекладацької ді-

яльності як подвижники, залюблені у дивовижну красу та багатство 

рідної мови. Просвітники свого народу, захоплені ідеалом культурної 

самобутності, а згодом і національної самостійності, вони часто оби-

рали знаряддям боротьби переклад, що був водночас ефективним засо-

бом підвищення власної майстерності. Справді, через мистецький 

переклад мова боронить себе, захищається від занепаду.  

З огляду на історичні обставини, український художній переклад у 

ХІХ – ХХ ст. посів центральне місце в літературному житті країни, ви-

ступивши адекватною компенсацією оригінальної літератури й забезпе-

чивши таким чином цілісність літературної системи, що, своєю чергою, 

було і є необхідною передумовою збереження національної культури.  

У процесі популяризації творів європейської, слов’янської та зага-

лом світової літературної класики найактивнішу участь провадив ви-

датний майстер українського слова Борис Грінченко, перекладацька 

діяльність якого показово підтверджує думку Д. Наливайка про глоба-

льний контекст розвитку української літератури як невід’ємної частки 

світового літературного процесу: «Для української літератури ХІХ ст. 

істотними були її такі контексти, як контекст літератур Російської 
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імперії, літератур Середньої та Східної Європи, загальнослов’янський 

контекст і, нарешті, європейський контекст» [5, 15]. Творчий доробок 

перекладацької діяльності Бориса Грінченка та Марії Загірньої вивча-

ли С. Єфремов, А. Погрібний, І. Гардашник та інші.  

Актуальність проблеми полягає в необхідності поглибленого ви-

вчення творчого доробку перекладацької діяльності Бориса Грінченка 

та Марії Загірньої у контексті культурного життя України та їхньої 

трансформації в національному літературному процесі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.  

Мета статті – проаналізувати перекладацьку діяльність Бориса Грі-

нченка та його дружини Марії Загірньої в контексті розвитку українсь-

кого літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття, позна-

ченого активізацією міжнаціональних літературних зв’язків, популя-

ризацією творів європейської, слов’янської та загалом світової літера-

турної класики.  

Український переклад кінця XIX – початку ХX ст. неможливо уя-

вити без по-справжньому подвижницької і майстерної перекладацької 

праці родини Грінченків – Бориса та його дружини Марії Загірньої. 

Особлива роль належить прозаїку, поету, драматургу й публіцисту 

Борисові Грінченку. Його працю над перекладами з літератур світу 

сьогодні, з відстані часу, можна оцінити як найістотнішу складову 

масштабних просвітницьких зусиль митця, покликаних виразно зміни-

ти культурну ситуацію в Україні, виховати ширше коло свідомої укра-

їнської інтелігенції.  

Місце Б. Грінченка в літературному процесі вдало визначив С. Єф-

ремов, який називав його «найхарактернішою постаттю серед літера-

турного покоління 80-х років», який був «не тільки як особа, як гро-

мадський діяч і як письменник, але й як символ цілої епохи». Характе-

ризуючи невтомну працю Б. Грінченка та її наслідки, С. Єфремов під-

креслює: «З дня на день тягнути ярмо буденної праці, але не бачити ні 

в минулому, ні в майбутньому нічого, опріч довгої низки таких само 

гнітючих сірих днів – це справжній героїзм, це незмірний подвиг, бо 

ціле життя зводить на один суцільний подвиг». «І не впасти під вагою 

такого подвига – то найвищий ступінь, до якого тільки може піднятись 

людина, бо вимагає це майже надлюдської сили. Непохитну залізну 

вдачу, велику силу духа, незломну віру в себе і в своє діло треба мати 

для цього – і їх у високій мірі посідає Грінченко, червоною ниткою 

позначивши ці риси в своїй діяльності» [2, 142]. Багаторазово він заяв-

ляв, що займається літературною роботою не тому, що почуває в собі 

талант художника, а тому, що бачить в ній основний засіб сприяти 

культурному піднесенню і пробудженню свідомості мас [3, 587].  
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Перекладна та оригінальна творчість Б. Грінченка наприкінці ХІХ 

ст. вже давно не вписувала українського митця в теорію «хатніх ра-

мок» попередніх творчих десятиліть, яку, на думку А. Погрібного, 

«можна було бодай частково виправдовувати конкретними історични-

ми умовами, то й годі було думати про це тепер, коли, долаючи вкрай 

несприятливі обставини, українська література демонструвала світові 

свою велич і багатство» [7, 23].  

Переклади Грінченка творів світового письменства (усі ці видання 

давно стали бібліографічними раритетами), відзначаються природністю 

мови, стилістичним багатством і тактом, тонким розумінням особливос-

тей першотворів. Грінченківські переклади здійснювалися з найпошире-

ніших європейських мов (німецької, французької, італійської, англійсь-

кої та російської), з мов менш поширених (данської, норвезької, шведсь-

кої), робилися з проміжних текстів – російських або німецьких.  

Борис Грінченко вільно володів німецькою, англійською та фран-

цузькою мовами. В останні роки свого життя вивчав італійську, навіть 

розпочав роботу над українсько-італійським словником. Улюбленими 

письменниками Б. Грінченка були Шіллер та Гайне. М. Коцюбинський 

захоплювався Грінченковим перекладом драми Шіллера «Вільгельм 

Тель»: «Яка чиста мова, який гучний вірш! Другого такого гарного 

перекладу в перекладацькій літературі українській я не знаю» [4, 167].  

Борис Грінченко починав, власне, не з перекладу, а з вільного пере-

казу «Робінзона Крузо» Даніеля Дефо (1891р.). Історія появи цієї пові-

сти (за Грінченком – «Робінзон. Оповідання про те, як один чоловік по 

чужих краях мандрував»), ще й досі улюбленої лектури юнацтва світу, 

заслуговує на окрему увагу. Грінченко посилав її до цензури у 1882, 

1883, 1884, 1890 рр., аж врешті таки вона вийшла друком на десятому 

році впертої боротьби з цензорами. Була це справжня боротьба: різні 

заборонені вже раз рукописи Грінченко посилав удруге до цензури під 

іншими заголовками і з іншим початком, посилав також від різних 

людей з різних міст, і в різних містах видавав дозволені врешті до 

друку рукописи.  

У різні роки опублікував зразки прози А. Доде та А. Франса, низку 

своїх поетичних перекладів з Й. -В. Ґете («Лісовий цар»), Ф. Шіллера 

(«Як землю ділено»), О. Пушкіна («Чи йду майданами гучними... »),  

Г. Гайне, В. Гюґо, О. Кольцова, А. Майкова, О. Плещеєва, Я. Полонсь-

кого, О. Боровиковського. У Львові (1896) окремою книжкою вийшла 

трагедія Ф. Шіллера «Марія Стюарт» (перевидана в Києві 1911 p.). 

Після революції 1905 p., коли в Києві склалися можливості для друку-

вання українських перекладів, тут побачили світ тлумачення Бориса 

Грінченка, видані окремими книжками: 1906 р. – драма Ф. Шіллера 
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«Вільгельм Телль» (перевидана 1908 p.) та збірка поезій Г. Гайне «Пі-

внічне море»; 1907 р. – комедія Октава Мірбо «У золотих кайданах»; 

1908 р. – драми Ґергарта Гауптмана «Візник Геншель» і «Перед схо-

дом сонця», повість М. Костомарова «Чернігівка», «Казки» Захаріуса 

Топеліуса і казка «Пустун Розбишаченко» цього ж автора, драми Вік-

тор’єна Сарду «Рідний край» та Артура Шніцлера «Забавки». Спільно 

з Марією Грінченко він переклав кілька поезій у прозі І. Тургенєва 

(1891) та книжку для дітей Едмондо де Амічіса «Серце» (Київ, 1911; 

перевидана 1919 p.). Протягом свого насиченого творчого життя Грін-

ченко перекладає твори Жуковського («Камоенс»), Вагнера («Пісня 

землі», «Берези»), Майкова («Деспо»), Толстого («Бог правду бачить, 

та не скоро скаже» та інше) [7, 32].  

Не менший перекладацький доробок Марії Грінченко (найчастіше 

підписувалася псевдонімом Марія Загірня). Видання письменниці 

поділяються на її власні художні твори, переклади з російської та ін-

ших мов, науково-популярні статті для народу («Орлеанська дівчина 

Жанна д’Арк», «Мудрий учитель. (Про Сократа)», «Оборонець покри-

вджених. (Про Авраама Лінкольна)» та ін.). Окремими книжками в 

перекладах Марії Грінченко вийшли: 1884 р. – оповідання Льва Толс-

того «Чим люди живі?»; 1893 р. – оповідання Миколи Лєскова «Про 

Хведора Християнина і про друга його Оврама Жидовина» (обидві – у 

Львові), 1895 р. – оповідання Альфреда Теннісона «Добра душа» (ви-

дане в Чернігові). Перелічені далі книжки перекладів Марії Грінченко, 

за єдиним винятком, виходили в Києві: 1907 р. – «Пригоди Тома 

Соєpa» Марка Твена, драма «Монна Ванна» Моріса Метерлінка, дві 

казки М. Салтикова-Щедріна «Як мужик двох генералів прохарчив» і 

«Дикий пан» (в одній книжці).  

Захоплюючись літературою реалістичного звучання, письменниця 

перекладала драми Г. Ібсена, який вважається одним із засновників 

норвезького національного театру. У 1907 – 1908 роках у Києві Б. Грі-

нченком було видано соціальні драми «Нора», «Примари», «Ворог 

народові», комедію «Підпори громадянства», перекладені Марією 

Загірньою. Драми «Нора» Г. Ібсена та «Монна Ванна» М. Метерлінка 

було вміщено у антологію всесвітньої літератури, у збірку поезії та 

прози для читання й декламування під назвою «Досвітні огні», куди 

увійшли кращі твори української, російської та зарубіжної літератури.  

Завдяки зусиллям М. Загірньої український читач ознайомився з тво-

рами німецького драматурга Г. Зудермана (драми соціальної тематики 

«У рідній сім’ї», «Кінець Содомові» (1908), а також з драматургією 

бельгійського письменника, одного з лідерів світового модернізму  

М. Метерлінка (п’єса «Монна Ванна»); 1913 р. – повість Карла Еміля 
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Францоза «Боротьба за право»; 1917 р. – «Лісова казка» Дмитра Маміна-

Сибіряка та видане в Катеринославі оповідання Едмондо де Амічіса 

«Малий писар»; 1918 р. – повість Талбота «Старшини у Вільбадійській 

школі» та роман Гарріет Бічер-Стоу «Дядькова Томова хата, або Життя 

рабів-негрів». Крім того, в перекладах Марії Грінченко декілька разів 

(1906, 1907, 1910, 1911, 1918, 1919) і в різному складі виходили друком 

книжки казок Ганса Христіана Андерсена: ці її переклади здобули чи не 

найбільшу популярність серед українських читачів того часу.  

До ґрунтовного аналізу спадщини Б. Грінченка долучилися С. Єф-

ремов, М. Рильський, І. Пільгук, А. Погрібний, В. Яременко та інші 

відомі майстри літературознавчої критики, які продемонстрували різ-

нобічний аналіз творчого доробку Б. Грінченка. Проте основні аспекти 

перекладацької творчості українського письменника потребують гли-

бшого дослідження.  

Отже, можемо стверджувати, що Борис Грінченко був по-

справжньому титанічною постаттю, яка прагнула зробити значно бі-

льше, ніж це спроможна людина за своє коротке життя. Численними 

реальними справами він віддавав усього себе суспільній справі, націо-

нальній культурі та просвітницькій діяльності. Кожне своє слово він 

переводив у діло, закликаючи до динаміки усі майбутні покоління. 

Його життя свідомо підпорядковувалося вихованню національної гід-

ності в українців та будівництву рідної культури.  
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ПОЕМА «ЕНЕЇДА» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  

ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН 
 

Стаття присвячена проблемі перетину та співіснування в поемі «Енеїда» 

І. Котляревського різних літературних напрямів та методів. Розглянуто 

взаємодію у творі барокової, класицистичної, романтичної та реалістичної 

площин, які реалізуються як на рівні форми, так і сенсу. Травестія слугує не 

тільки як засіб гумористичного й сатиричного зображення, а й як спосіб 

етнографізму.  

Ключові слова: літературний напрям, літературний метод, класицизм, 

травестія, бурлеск, романтизм, етнографізм.  

 

The article dwells on the problem of various literary trends’ and methods’ 

functioning in I. Kotliarevskyi’s «Aeneid». The interdependence between baroque, 

classicism, romanticism and realism realized in form and sense modi of the poem 

has been studied. Travesty has been shown as an ethnography medium not limited to 

humourous and satirical presentation only.  

Key words: literary trend, literary method, classicism, travesty, burlesque, 

romanticism, ethnography.  

 

Поема «Енеїда» І. Котляревського – явище епохальне для українсь-

кої культури, оскільки не має аналогів ні за стилем, ні за художньою 

вартістю, хоч формувалася з тих самих джерел, що й досить широкий 

пласт літературних творів. Цей твір непересічний хоча б тому, що 

поєднує в собі численні парадокси, саме в сукупності яких він і постає 

як цілісний літературний феномен. «Енеїда» – твір перехідної доби як 

з погляду історично-соціальних умов, у яких писався, так і сучасного 

етапу літературного розвитку, внаслідок чого він «сплавляє» в собі 

багато непоєднуваних на перший погляд чи й зовсім суперечливих 

явищ, які створюють таке собі літературне попурі. Це твір-опозиція 

старого барокового письменства та нових літературних традицій, літе-

ратурної та простонародної мови, «високої», серйозної тематики та 

«низької», гротескної розповіді, античного сюжету та народних персо-

нажів, випадковості та інтенціональності, античної оболонки та народ-

ного духу. Головна ж дихотомія літературного існування «Енеїди» 

проявляється у її існуванні як переробки та оригіналу водночас. При 

тім літературний розгляд та аналіз поеми зазвичай рухається в однобі-

чному напрямі, зосереджуючись здебільшого на віднайденні спільного 

та відмінного з античною поемою з одного боку, та українськими ба-
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роковими традиціями, – з іншого. Окремий пласт наукових інтересів у 

сфері вивчення творчості Котляревського становить порівняльний 

аналіз травестованих національних «Енеїд» на основі їхньої фабульної 

та композиційної спорідненості.  

Епічна структура та композиційна побудова «Енеїди» мають ціл-

ком логічне пояснення. Травестія і бурлеск з часу своєї появи та акти-

вного входження в літературний процес в епоху італійського Відро-

дження існували пліч-о-пліч. В українській літературі вони мають 

доволі тривалу традицію, тому неправильно було б позиціонувати 

українську «Енеїду» як перший твір такого ґатунку. Інша річ – перший 

і чи не єдиний, де вони розкривають не тільки формотворчий, а й сми-

слотворчий потенціал, і набувають виразних етнокультурних рис, чим 

не вирізнялася західна традиція травестування та бурлескного зобра-

ження. Саме це у найкращих його проявах синтезувала поема Котля-

ревського. Як зауважує у праці «Становлення реалізму в українській 

літературі. Перша половина ХІХ ст.» Д. Чалий, появу «Енеїди» теж 

слід пояснювати сильними бурлескно-травестійними традиціями в 

українській літературі [6, 9]. Бурлеск постає на традиціях низового 

бароко, що живиться з багатовікових джерел сміхової культури, фоль-

клору, і спершу акумулюється в окрему категорію літературних, здебі-

льшого коротких поетичних жанрів гумористичного характеру – тра-

вестій студентів-бурсаків та мандрівних дяків, різдвяних та великодніх 

віршів, вертепу, шкільних драм, інтермедій і т. п. Уже перша половина 

ХІХ ст. знаменує оновлений інтерес до бурлескно-травестійної літера-

турної манери, в чому заслуга поеми Котляревського. Численні епіго-

ни переймають формотворчі компоненти бурлескно-травестійного 

твору, проте, на жаль, зовсім небагатьом із них вдається не знецінити у 

своїх творах змістовність та сенс, закладені первинно у «прототексті», 

і не звести його принципи до банальної карикатури. Отже, не залиши-

вши помітного сліду в культурній спадщині, не відрізняючись особли-

вою оригінальністю та літературним хистом, окремі наслідувачі лиш 

завдали шкоди поемі. За понад двісті років літературного буття на 

адресу «Енеїди» звучало чимало позитивних, проте й не менше нега-

тивних слів, особливо різкою критикою митецької вартості поеми 

відрізнявся П. Куліш, вбачаючи в ній лиш «бурлацкое юродство». При 

тім Куліш багато в чому суперечить сам собі, його категоричне обу-

рення («самая мысль написать пародию на языке своего народа пока-

зывает отсутствие уважения к этому языку» [4]) з часом змінюється на 

певну поблажливість – «в ній побачили земляки своє поспільство, 

побачили хоч з вивороту, та все ж таки не сліпуючи, як сліпували, 

захилившись до чужомовної книжки» [4]. Варто зауважити, що перше 
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враження Куліша про поему не було цілком хибним, бо має під собою 

певні об’єктивні підстави. Та й «сліпим знаряддям українського світо-

гляду», який «сам не знав добре, що він робить» [4], називає Куліш 

Котляревського недаремно. Як свідчить низка літературно-історичних 

джерел (передусім розвідки першого біографа Котляревського С. П. 

Стеблін-Камінського), початкова ідея написання поеми зародилася ще 

в роки вчителювання майбутнього поета, а товариші по науці зауважи-

ли його неабиякий хист до віршування, за що він і здобув прізвисько 

«рифмача». Низка дослідників схиляється до думки, що Котляревсь-

кий писав твір «для себе», для вузького кола людей, про що красномо-

вно свідчить хоча б той факт, що автор не мав наміру його видавати. 

Як відомо, це було зроблено без його на те дозволу і, очевидно, за це 

ініціатор публікування, конотопський поміщик Максим Папура попла-

тився не надто улесливими словами на свою адресу у поемі:  

Якусь особу мацапуру 

Там шкварили на шашлику 

за те, що  

Чужеє оддавав в печать: 

Без сорому, без бога бувши, 

І восьму заповідь забувши, 

Чужим пустився промишлять [5, 95].  

Несвідомим до певної міри можна назвати не тільки первинний за-

дум поеми та бачення автором її завершеного вигляду і цільової ауди-

торії, а й вибір мови – відхід від барокової церковнослов’янської тра-

диції, «мовних грашок», як називає їх Чижевський у своїй «Історії 

української літератури», та зупинка на простонародній лексиці та фра-

зеології. Свідчать про це й правки самого автора у рукописі поеми, 

зокрема заміна традиційно усталених словоформ формами народними. 

Талант Котляревського плекався у лоні народної поетики, фольклору, 

романтичного складу мислення, а також сміхової культури, тож «Енеї-

да» – не тільки авторський твір, а й продукт загальної свідомості, де 

авторське «я» ототожнюється не тільки історично, соціально, менталь-

но, а й духовно з колективним «я» українського народу. Дотримую-

чись класицистичної традиції, проте неодноразово переінакшуючи її 

на свій лад, автор у поемі намагається відійти від особистої оцінки і 

об’єктивувати реальність, свою позицію:  

Тепер же думаю, гадаю.  

Трохи не годі і писать; 

Ізроду пекла я не знаю, 

Не здатний, далебі, брехати.  

Хіба, читателі, пождіте, 
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Вгамуйтесь трохи, не галіте, 

Піду я до людей старих; 

Щоб їх о пеклі розпитати 

І попрошу їх розказати, 

Що чули од дідів своїх [5, 85]. 

Я, може, що-небудь прибавлю, 

переміню і що оставлю, 

Писну – як од старих чував [5, 85], 

Де їсться смачно, там і п’ється,  

Од земляків я так чував [5, 168].  

За словами С. Стеблін-Камінського поет «бував на зборищах і заба-

вах простолюду й сам, переодягнений. Брав участь у них, уважно слу-

хав і записував пісні та слова, вивчав мову, спостерігав звичаї, повір’я, 

обряди українців, ніби підготовляючи себе до майбутньої праці» [2, 

25]. Тож висновок дослідника про те, що, «змальовуючи з натури свої 

картини, автор ніде не схибив проти істини: народність відбивається в 

його поемі, немов у дзеркалі, тут є й сувора мораль, і простота, і висо-

ке сердечне почуття», логічно обґрунтований [3]. Проте не важко зро-

зуміти в цьому світлі й гостру критику Куліша, одного із ідеологів 

українського романтизму. Романтичний світогляд за своєю суттю – 

явище протилежне бурлескному світогляду, методи двох напрямів теж 

цілком відмінні, адже перший базується на чуттєво-емоційному 

сприйнятті та переслідує сентиментально-ілюстративну мету, схиль-

ний до ідеалізації зображуваного, тоді як другий побутує здебільшого 

у сфері раціонального та має викривально-сатиричний характер, а 

отже, керується реалістичним підходом до відтворення дійсності. Тому 

й не дивно, що в роки історичного та культурного занепаду поява тво-

ру такого штибу була сприйнята неоднозначно, а сама поема багатьма 

вважалася черговим анекдотом задля втіхи поміщиків. Проте українсь-

ка «Енеїда» містить не більше як зародки реалістичного мислення, яке 

тільки з часом увійде в український літературний процес як самостій-

ний літературний напрям, чітко встановлена аксіологічна та естетична 

система. Елементи ж реалізму в тематиці української літератури 

з’являються, як підтверджують літературні розвідки, задовго до напи-

сання поеми і це, своєю чергою, вказує на те, що бурлескне, на вигляд 

несерйозне, карикатурне, перебільшене та нерідко профанне подання, 

з одного боку, та серйозна тематика і проблематика, виокремлені на 

основі реалістичного світосприйняття, з іншого, не є абсолютно взає-

мовиключними. Так, «Енеїда» – не перший травестійно-бурлескний 

твір української літератури, проте новаторський у тому, що виводить 

бурлеск на якісно новий рівень, використовує його для винесення на 
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загальний розгляд нової тематики, утверджує його, як повноцінний 

метод зображення. Радше методом, аніж жанром виступають бурлеск 

та травестія в українській поемі і набувають своїх класичних виявів. 

Проте «Енеїду» І. Котляревського не можна розглядати як суто коміч-

ний твір – «автор робить такі взаємопереходи, так сплавляє серйозне і 

жарт, поважне і фарс, що виникає гармонія, яка притаманна тільки 

талановитим творам» [7, 39] – підмічає у монографії М. Ткачук, і ре-

зюмує: «Класицистична поетика зі своїм одновимірним розумінням 

ідеальних явищ життя такого новаторського естетичного виміру не 

знала» [7, 35].  

Багатовимірність презентується у комплексі суміжних літературних 

напрямів та практик, кожна з яких накладає свій відбиток на кінцевий 

загальний композиційний вигляд та смисловий вектор поеми. Тут має-

мо на увазі не тільки згадане бароко, а й ті ж елементи реалізму та 

навіть романтизму, які взаємодіють і частково емфатизують бурлеск-

но-гротескне тло, додають правдивості та ліричності оповіді відповід-

но. При детальному аналізі поеми не важко помітити в її компонуванні 

й окремі, хоч порівняно і незначні прояви тих літературних метод, 

формування та становлення яких припадає лиш на наступні століття, 

до прикладу футуризму, який літературознавці, зокрема М. Ткачук, 

пояснюють підсвідомим авторським провіденціалізмом. Так, бурлеск і 

травестія не є однорідними по всій поемі і час від часу поступаються 

сентиментальним та історичним відступам, що стає помітним, почи-

наючи з четвертої частини, і особливо виразно проступає до кінця 

твору. Вони розчиняються функціональними масивами міфологічних 

та демонологічних уявлень, античних та українських народних і релі-

гійних вірувань, органічно сплітаючи їх, зсуваючи існуючі хронотопи 

й накладаючи нову травестовану реальність на реальність класичного 

першотвору, виводячи нову форму літературного буття.  

Щоб осмислити цю опозицію «одновимірності» та «багатовимірно-

сті» й унаочнити її, слід розглянути фактичні прояви кожного зі згада-

них аспектів у поемі.  

Український класицизм варто розглядати у тісній взаємо-

пов’язаності з низовим бароко, він виступає спадкоємцем усіх тих 

принципів, що процвітали на літературних теренах України. Набір 

мистецьких принципів та методів тільки тоді стає повноцінною систе-

мою і виокремлюється у самостійний напрям, в тому числі й літерату-

рний, коли вступає в боротьбу з попередніми ціннісними орієнтирами і 

пропонує нові бачення та рішення. Класицизм в Україні зароджується 

у бароковій традиції і розвивається не те, щоб без різкого протистав-

лення їй, як, наприклад, у національних літературах Західної Європи, а 
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й послуговується її прийомами. Слід зауважити, що неповноцінність 

класицизму в Україні спричинена передусім несприятливими історич-

ними обставинами, ізольованістю розвитку, зокрема й літературного. І 

все ж класицизм – це дещо більше за бароко, дещо витонченіше, більш 

викристалізуване, це вже комплексне розуміння літературної практи-

ки. Український класицизм, незважаючи на свої досить слабкі прояви, 

символізує перехід до нової літератури та нової літературної мови. 

Визначальну роль українського класицизму для подальшого розвитку 

літературного мистецтва вбачають літературознавці та культурологи, 

зокрема О. Галич зазначає, що «такий перехід від білінгвічного бароко 

(церковнослов’янська й українська мови) стає для України справжнім 

літературним ренесансом» [1, 364].  

Класифікацію «Енеїди» як саме класицистичного твору можна по-

яснити насамперед тим, що поема значно переросла тісні рамки баро-

кового стилю, проте ще не вийшла на новий рівень світоглядного 

сприйняття, чим вирізняються подальші літературні напрями, зокрема 

романтизм та реалізм, що конкурують між собою. Тож завдяки широ-

кому смисловому діапазону та новаторству порівняно з творами, що їй 

передували, «Енеїда», об’ємний твір із системністю у змалюванні, 

позиціонується саме як класицистичний твір.  

Трихотомічний розподіл рівнів твору – форма-зміст-сенс – ілюст-

рує тісний зв’язок з класицистичною поетикою. Як героїчно-комічна 

поема, за складом внутрішньої форми «Енеїда» все ж входить до сис-

теми «високих» жанрів класицизму. Його постулатам відповідає поема 

за однією зі своїх фабульних ліній, а саме авантюрно-пригодницькою, 

та персонажами, але тільки тоді, коли вони реалізуються у хронотопі, 

що збігається з час-просторовими характеристиками Вергілієвої пое-

ми. У цій же площині сходиться загальний сенс обидвох поем – закла-

дення підвалин нової держави, символу відродження. Дані алюзії раз у 

раз трапляються в українській поемі:  

Еней збудує сильне царство 

І заведе своє там панство: 

Не малий буде він панок.  

на панщину ввесь світ погонить, 

Багацько хлопців там наплодить 

І всім їм буде ватажок [5, 22]. 

 

Чи: Енею годі вже журитись, 

 Од нього має розплодитись 

Великий і завзятий рід; 

Всім світом буде управляти, 
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по всіх усюдах воювати, 

Підверне всіх собі під спід [5, 112].  

Котляревський майстерно використовує у своєму творчому арсена-

лі властиві для класицистичних творів пророцтва – таким чином збері-

гається плетиво колізій і перипетій античного твору, забезпечується 

плинність сюжету, а що найголовніше – інформація, повідомлена через 

провидців та міфологічних істот, набуває об’єктивності та автоматич-

ної правдивості. Поет отримує змогу відсторонено, немов і не висту-

паючи учасником розмови, опосередкувати стосовно читача ключові 

ідеї, в силу чого і виражається авторський провіденціалізм: 

Мене боги к тобі послали  

І так сказати приказали: 

Щоб ти нітрохи не журивсь, 

Пошлють тобі щасливу долю, 

Що учинив ти божу волю 

І швидше в Рим переселивсь [5, 65]  

У дусі класицистичної поетики звертається поет за допомогою до 

музи: 

О музо, панночко Парнаська! 

Спустись до мене на часок; 

Нехай твоя научить ласка, 

Нехай твій шепчеть голосок, … [5, 146]. 

Проте ці звернення все більше й більше набувають бурлескного ха-

рактеру, травестія набирає обертів і муза постає перед читачем, як 

звичайна українська дівчина, хоч певні риси високого стилю все ще 

збережені:  

Гей музо, панночко цнотлива, 

Ходи до мене погостить! 

Будь ласкава, будь не спесива, 

Дай поміч мні стишок зложить! 

Дай поміч битву описати 

І про війну так розказати, 

Мов твій язик би говорив [5, 200]. 

Та з кожним наступним рядком і вони зникають, і з часом в тих за-

кликах не залишається нічого з пафосних апеляцій Вергілія, як нівелю-

ється і сам зв’язок з античною поемою, усвідомлене прагнення чого 

експліцитно заявлено в трьох останніх рядках: 

Ти, кажуть, дівка не бриклива, 

Але од старості сварлива; 

Прости! Я, може, досадив.  

І в самій речі проступився – 



284 

 

Старою дівчину назвав, 

Ніхто з якою не любився, 

Ні женихавсь, ні жартував.  

Ох, скілько муз таких на світі! 

Во всякім городі, в повіті! 

Укрили б зверху в низ Парнас.  

Я музу кличу не такую: 

Веселу, гарну, молодую; 

Старих нехай брика Пегас [5, 200].  

Класицистичні включення в поемі Котляревського проступають то 

тут, то там, і вони не тільки не змінюють загальний настрій твору, а 

розставляють акценти саме в потрібних авторові місцях. Відносне 

повернення до ідеалів античного світу спостерігаємо в описі пекла, 

виконаного з достатнім дотриманням класицистичних вимог: 

Тепер Еней убрався в пекло, 

Прийшов на зовсім інший світ; 

Там все поблідло і поблекло, 

Нема ні місяця, ні звізд, 

Там тілько тумани великі, 

Там чути жалібнії крики, 

Там мука грішним не мала [5, 92].  

Однак, як зазначає Д. Чижевський, «уявлення про ці ідеали, розумі-

ється, було своє власне, що в дійсності лише користалося певними, не 

завжди правильно витовмаченими, елементами античної естетики, щоб 

збудувати свою власну естетичну систему» [8, 325], та все ж вони пе-

редбачають надзвичайну гнучкість, найкращим прикладом якої й слу-

гує «Енеїда», бо «дозволяли і ліризм, уділяли певне місце і патосові й 

гуморові та навіть «поетичному безладдю» [8, 326].  

 Національний характер поеми актуалізується через травестію, про-

те Котляревський не просто переінакшує античну поему в сатирично-

му чи гротескному ключі. Травестія має значно важливішу місію – 

зберегти й відобразити мовне та духовне багатство народу. Тепер на 

відстані століть та діахронічного розвитку мови й мовлення можна 

говорити про важливість поеми як свого роду першого словника того-

часних українських реалій, синонімії, фразеології, багато з яких уже 

давно поза щоденним побутовим вжитком, тих же численних вульга-

ризмів, за які так гостро критикували автора, закидаючи йому висмію-

вання простого люду та блазнювання. Тож важко погодитися з Чижев-

ським щодо того, що «в деяких місцях його (Котляревського – Х. Г.) 

поему було б легко перевести в серйозну площину, – лише усунути 

мовні травестійні елементи: вульґаризми, занадто народні звороти, 
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етнографічні подробиці і т. д. ; стилістики б зміняти не було треба – 

вона є цілком класична» [8, 349]. Скільки б втратив сам твір, хоча б в 

лінгвістичному аспекті, а сама українська література позбулася б одно-

го зі своїх найвидатніших шедеврів, взірця естетичної думки своєї 

доби. Недарма однією з найвдаліших дефініцій «Енеїди» без догоди 

будь-яким літературним напрямам чи критеріям є визначення її як 

енциклопедії українознавства, народного життя.  

Саме етнографізм – це точка перетину в тексті поеми романтичного 

та реалістичного, адже етнографічний як один із методів реалізму «як-

найщільніше був зв’язаний з традицією романтики» [8, 387]. Промови-

стий факт – в «Енеїді» згадано понад сто двадцять страв та напоїв, не 

кажучи вже про найменування традиційного вбрання, танців, музич-

них інструментів, прислів’їв, без перебільшення незліченну кількість 

народних фразеологічних зворотів і т. п., що на той час стало найпов-

нішим зібранням етнолексики та етнофразеології, тоді коли справжнє 

результативне зацікавлення народною духовною спадщиною почина-

ється лиш зі становленням українського романтизму. Виразні роман-

тичні тенденції проступають в уривках, де автор безпосередньо повер-

тається до історичного минулого України: 

Так вічной пам’яті бувало 

У нас в Гетьманщині колись… 

Так славнії полки козацькі 

Лубенський, Гадяцький, Полтавський 

В шапках, було, як мак, цвітуть [5, 149].  

Проте до справжнього, чистого романтизму навіть підкреслено сен-

тиментальним епізодам, як, до прикладу, історія побратимів Низа та 

Евріала та розпач Евріалової матері в п’ятій частині, ще дуже далеко. 

Бо хоч яким би серйозним не було те, що описується, автор залишаєть-

ся вірним тій бурлескній манері, з допомогою якої воно доноситься до 

читача, бо ж як резюмує сам автор: 

Не всякий так змудрує, 

Як сам Вергілій намалює, 

А я ж до жалю не мастак; 

Я сліз і охання боюся 

І сам ніколи не журюся; 

Нехай собі се піде так [5, 242].  

При тім все ж відчутна різниця між трьома першими та трьома остан-

німи частинами поеми. Тоді коли перші вражають просто таки феєрвер-

ком гумору, швидкою плинністю подій, легкістю оповіді, то останні все 

більше тяжіють до епічності, панорамних описів, ліризму, порівняної 

версифікаційної «важкості». Вочевидь, це мав на увазі поет, кажучи: 
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Тепер без сорома признаюсь, 

Що трудно битву описать; 

І як не морщусь, ні стараюсь, 

Щоб гладко вірші шкандовать, 

Та бачу по моєму виду, 

Що скомпоную панахиду [5, 263].  

«Енеїда» І. Котляревського – твір епохальний. Його художній фено-

мен засвідчує досконалість письма українського творця, який сягнув 

ходів світової думки, що й особливо вагомо для характеристики системи 

різних національних літератур світу [9, 68]. «Енеїда» – результат істори-

чних обставин, уособлення попереднього культурного досвіду народу та 

перспектива його прагнень. Поема є певною мірою міжжанровим спла-

вом, адже має ознаки «високих» та «низьких» жанрів, а ще міжстильо-

вим, бо хоч і є класицистичною поемою, проте вже містить окремі еле-

менти реалізму та романтизму з властивими їм характеристиками. За 

жанровою класифікацією «Енеїда» – бурлескно-травестійна поема, про-

те в цьому випадку бурлеск та травестію доцільно було б розглядати не 

стільки як жанр, а як літературний метод, техніку зовнішнього оформ-

лення інформації, яка, зі свого боку, виходить з глибших світоглядних 

позицій. На прикладі української «Енеїди» можна стверджувати факт 

навяності класики бурлеску та травестії в українській літературі. 
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СВЯТИЙ ФРАНЦИСК З АСИЖУ  

І БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ:  

ДОТИЧНІСТЬ СВІТОГЛЯДІВ 
 

У статті зіставляються світоглядні позиції святого Франциска Асизько-

го та Богдана-Ігоря Антонича, зокрема їхнє ставлення до природи, окреслю-

ються особливості поетики їхніх творів.  

Ключові слова: Бог, світогляд, природа, поезія, псалом, гармонія.  

 

The article depicts the worldwide ideas of St Francisco from Asis and those of 

Bohdan-Ihor Antonych as well. Their attitude towards nature has been outlined. The 

peculiarities of their poetry have been defined.  

Key words: God, nature, outlook, poetry, psalm, harmony.  

 

Святий Франциск Асизький – один з найвідоміших святих Католи-

цької Церкви, який жив у 1181 – 1226 рр. Його святість полягала у 

беззастережному служінні «мадонні Убогості», постійній покуті, само-

відданій любові до всього, створеного Господом. Особливо привертає 

увагу ставлення святого Франциска до природи, яка, на його думку, 

несе печать Творця. Красу створінь він з неабияким поетичним хистом 

описав у творі «Гімн братові Сонцю».  

В українській літературі благоговійне поклоніння Творцеві та злит-

тя, ототожнення себе з природою спостерігаємо у творах Богдана-Ігоря 

Антонича, якого дослідники намагаються вписати у рамки або язични-

цього, або християнського світогляду.  

Творчість Богдана-Ігоря Антонича дедалі більше привертає увагу 

дослідників, адже його художня спадщина стала цілком новим явищем 

в українській літературі міжвоєнного періоду ХХ століття. Святослав 

Гординський зауважив, що нарешті «з’явився поет, що заговорив по-

новому, по-іншому, голосом, в якому зазвучали не тільки знані моли-

товні тони, але й щось нове – християнська містика й філософія, про-

блема відношення людини до Бога, шукання Бога в усьому сущому в 

світі, як первопочатку життя і останньої цілі людського буття» [5, 119]. 

З упевненістю можемо сказати, що саме цей поет, якому доля відміря-

ла такий короткий час земного життя, став одним з найбільш дослі-

джуваних авторів у сучасному українському літературознавстві. На-

самперед літературознавці намагалися з’ясувати світоглядну концеп-

цію автора, його релігійну приналежність, філософське підґрунтя тво-

рчості. Цим питанням свої дослідження присвятили М. Ільницький [7 – 
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9], В. Сулима [22], Яр Славутич [19], С. Гординський [5], І. Руснак 

[17], І. Бетко [3], Г. Токмань [24] та інші. Оскільки міфологізм є однією 

з характерних рис творчості Богдана-Ігоря Антонича, то в українсько-

му літературознавстві існує ціла низка праць, присвячених міфологіч-

ному аспектові його поезії. У цьому контексті актуальними є дослі-

дження М. Новикової [10], Ю. Андруховича [1], Е. Соловей [20], Я. 

Рубана [16] та інших.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю нового й глибо-

кого осмислення світоглядних позицій Б.-І. Антонича та можливістю 

інтерпретувати його твори з позицій біблійного богослов’я.  

Мета статті – окреслити феномен святості Франциска Асизького, 

зокрема його благоговіння перед природою як Божою печаттю, та 

представити суголосні мотиви у поетичній творчості Б.-І. Антонича.  

Літературознавці виняткову увагу приділяють світоглядним засадам 

Б.-І. Антонича, дискутуючи про так зване «двоєвірство» поета, оскільки 

пантеїзм – невід’ємна ознака його творів – найбільше промовляє на 

користь Антоничевого язичництва. Я. Розумний зазначає, що «збірка 

про «велику гармонію» в дійсності свідчить про поетову дисгармонію, 

про його внутрішній конфлікт, у якому зіткнувся світ Б.-І. Антонича-

традиціоналіста, вихованого в родинному священичому середовищі, зі 

світом Б.-І. Антонича-життєпоклонника, якого, «самотній» і «нещасли-

вий» диявол, Антоничів спокусник і символ повного людського життя, 

намагається звести й завести в життєву розкіш, шалену й гарячу» [15, 

493]. Іван Огієнко, осмислюючи пантеїстичну природу світовідчуття Б.-

І. Антонича, пише: «Тільки зовсім непотрібно вживає Антонич модного 

слівця – поганин […] Та чи ж християнство, особливо первісне, заборо-

няє злитись із природою? Чи ж Христос не кохав палко природу? Чи 

найкраща його наука не зв’язана з горами, річкою та морем? Чи поет, що 

створив Псалтиря, не співає пісень природи? Чи Антонич забув сотні 

щирих подвижників-християн, що кидали світ цей та йшли на природу? 

Чому наші давні монастирі були положені в найпоетичніших містах? 

Тільки з пізнавання величі й краси природи глибоко пізнаємо свого 

Бога, а для цього зовсім непотрібно ставати аж поганином» [11, 215]. 

Ірина Бетко наводить свою мотивацію надмірно чутливого ставлення 

Богдана-Ігоря Антонича до природи: «Релігійне виховання сприяло 

особливо загостреному переживанню глибоко специфічної краси Лемкі-

вщини, підсвідомо породжуючи думки про природу рідного краю як про 

досконале Боже творіння, а також про те, що тут – «в горах, де ближче 

сонця» – люди якось і до Бога ближче» [3, 175]. Микола Ільницький 

пояснює феномен Антоничевого світосприйняття за допомогою світо-

глядної концепції Григорія Сковороди: «Антонич проповідував філосо-
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фію пантеїзму в сковородинівському розумінні, де природа мислить, де 

духовне начало розчинене в самій природі» [4, 141].  

На користь того, що Антоничеве благоговіння перед природою не 

варто приписувати язичництву, свідчать приклади з життя багатьох 

святих Східної і Західної Церкви, для яких навколишній світ – доско-

нале творіння Божих рук, проте лише людина переображена, оновлена 

у Святому Дусі здатна відчути первісну гармонію Едемського саду. 

Одним із найбільш промовистих прикладів такого тонкого світовід-

чутття є феномен святого Франциска з Асижу.  

Марія Стікко у книзі «Святий Франциск з Асижу» зауважує, що він 

мав дар добачати красу і вмів насолоджуватися нею, коли ще був ми-

рянином, але тоді його тішили і притягали тільки вишукані й дорого-

цінні речі. Лише після великого відречення він почав вникати у красу 

природи, якою раніше захоплювався лише поверхово. Після навернен-

ня він у кожній речі почав добачати Божу печать: дерево означало для 

нього хрест; камінь – Ісуса Христа, названого у Святому Письмі нарі-

жним каменем; вода завжди означала Господа, бо виходить з джерела 

життя вічного; сонце теж нагадувало йому про Бога, бо воно – символ 

справедливості [21, 205].  

Символічне бачення світу зовсім не витісняло реального погляду на 

речі. Воно вдосконалювало його, робило чутливішим і глибшим, бо 

погляд уже не зупинявся на зовнішньому вигляді, а заглиблювалося у 

витоки. Це мало важливі наслідки. По-перше, Франциск розумів, що 

створіння не були для нього джерелом спокуси, як для багатьох аскетів, 

що жили перед ним, а творіннями Божими, які безперестанку поверта-

ють людину до Творця. По-друге, святий Франциск, наділений здатніс-

тю навіть у звірах, рослинах і камінні, бачити творіння Отця всього 

сущого, ніколи не думав про них як про нижчих, а вважав їх братами і 

ставився до них з любов’ю і повагою, тому і вони в ім’я Бога розмовля-

ли з ним. «Його душа, очищена покутою і піднесена любов’ю, здобула 

право царювати над природою, якою користувався Адам у земному раю 

і втратив, згрішивши. Людині, що знову стала безгрішною, підкоряється 

все живе у своїй невинності» [21, 206]. Любов до творінь була виявом 

любові до Бога-Отця, у якій набуває сенсу людське життя.  

За декілька років до смерті святий Франциск відчув необхідність 

словесно представити свій «епілог життя», у якому б достовірно, з 

перших уст викладалася його життєва позиція. Так був створений гімн 

Господнім творінням, який цінний ще й тим, що написаний хворою 

убогою людиною у надзвичайно складних обставинах життя.  

Всевишній, всемогутній, предобрий Господи, 

Тобі належить хвала, слава, честь і всі благословення.  
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Будь прославлений, мій Господи, з усіма Твоїми створіннями, 

особливо з братом Сонцем, що гріє нас і звеселяє Тобі на славу.  

Він прекрасний, променистий у світлому німбі – 

Твоє він, Всевишній, відображення.  

Будь прославлений, мій Господи, за брата Місяця і за сестрички Зорі; 

Ти створив їх на небі яскравими і чудовими.  

Будь прославлений, мій Господи, і за Вітер, і Дощ, і ясний День, 

і за всяку погоду, яка дарує твоїм створінням прохарчування.  

Будь прославлений, мій Господи, за сестру нашу Воду, 

що така корисна, покірна, дорогоцінна і чиста.  

Будь прославлений, мій Господи, за Вогонь, яким освічуєш 

незоряну ніч, бо він прекрасний, радісний і сильний.  

Будь прославлений, мій Господи, за матір нашу Землю,  

що годує і вирощує нас, родить різні плоди,  

барвисті квіти і трави [21, 279].  

«Щоб так звернутися до нижчих створінь, – пише Марія Стікко, – 

треба було проникнути у тайну їхнього життя і зламати протиставлення 

між природою і Богом, між матерією і духом» [21, 281]. Згодом цей твір 

святий Франциск доповнив похвалою музиці, тілу, смерті, Вітчизні.  

Новим у гімні Франциска був спосіб любити Бога і його створіння. Язи-

чницький світ любив тільки створіння, старозавітній світ любив Бога, але 

любов’ю рабською, християнський світ любив Бога уже синівською лю-

бов’ю, але часто нехтував його створіннями, боявся їх, як спокуси, бо ще не 

визрів до нового євангельського погляду на природу. Проте святий Фран-

циск аж ніяк не ототожнював створіння з Богом, він просто «зумів увійти у 

сопричастя зі створеними речами з тим людським співчуттям, яке властиве 

поетам, і з тим божественним співчуттям, яке властиве святим» [21, 282].  

Художньою ілюстрацією постулатів Франциска Асизького може 

слугувати поетична творчість Б.-І. Антонича. Наприклад, у творах зі 

збірки «Велика гармонія» «Deus Magnificus» («Величний Господь»), 

«Te Deum Laudamus» («Тебе, Бога, хвалимо»), «Magnificat» («Вели-

чання») автор складає хвалу Господеві, оспівує його велич, наголошує 

на Його всемогутності й усюдиприсутності. Кожен рядок вірша свід-

чить про віру поета в єдиного Бога-Отця, Вседержителя, Творця неба і 

землі, всього видимого і невидимого.  

На найвищій недеї гір – є Він, 

на найглибшім моря дні – є Він.  

На небі, гамазеї гір – є Він, 

в кожній ночі, в кожнім дні – є Він.  

Його чути в шумі вітру та морських бурхливих пін, 

всюди, всюди є – Великий та Єдиний [2, 92].  
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Твір «Te Deum Laudamus» має співзвучні мотиви з Божественною 

Літургією, зокрема з гімном «Свят, свят, свят, Господь Саваот! Повне 

небо і земля слави Твоєї», взятого з видіння пррока Ісаї, який бачив 

небо і Бога, котрому ангели співали похвальні пісні (Іс. 6: 1-5).  

Земля – золотострунна арфа Твоєї слави, 

день і ніч – молитва туги і бажання, 

небо – людська ціль остання, 

все разом – велика гармонія Тебе славить [2, 92].  

Цитована поезія суголосна також із 148 псалмом, який звучить так: 

Хваліте його, ви – сонце й місяцю, хваліте його, всі ясні зорі.  

Хваліте його, ви – небеса небес і води, що над небесами.  

Нехай вони ім’я Господнє хвалять, бо він повелів, і створилось.  

Хваліте Господа з землі, кити і всі морські безодні; 

Вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує його слово; 

Гори й усі пагорби, садовина й усі кедри;  

Звір дикий і скот усілякий, гад і птах крилатий; Хваліте його 

Царі землі й усі народи, князі й усі земні судді; 

Хлопці й дівчата, старі разом з юнацтвом […].  

Крім того, поезія «Te Deum Laudamus» має спільні риси з давнім 

Богослужебним твором – подячною піснею св. Амвросія, єп. Медіо-

ланського «Тебе, Бога, хвалимо»: 

Тебе, Бога, хвалимо, 

Тебе, Господа, визнаємо.  

Тебе, Предвічного Отця, вся земля величає.  

Тобі всі ангели, тобі небеса і всі сили, 

Тобі херувими й серафими безперестанними голосами співають: 

Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот! [14, 859] 

Як псалми, так і пісня св. Амвросія були, без сумніву, відомі Б.-І. 

Антоничу й стали органічною частиною його поезії.  

Образності та ритмічності тексту, тіснішому об’єднанню його ком-

понентів у творах Б.-І. Антонича сприяє така стилістична фігура, як 

анафора.  

Для Тебе море грає осяйний, палкий псалом, 

Для Тебе вітер громові лункі пісні співа, 

Для Тебе лютий буревій морським хвилює дном, 

Для Тебе шепотом шовковим шелестить трава.  

Про Тебе ліс розказує чудову, дивну, тиху повість, 

Про Тебе вічно пам’ятають незабудки сині, 

Про Тебе сонце сповіщає Полум’яну Новість, 

Про Тебе янгол казку шепотить до вух дитині [2, 112].  
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У цитованому творі Франциска Асизького таким об’єднувальним 

компонентом служить рефрен «Будь прославлений, мій Господи!» 

Спільним у Франциска Асизького та Богдана-Ігоря Антонича є 

сприйняття Другої Особи Божої – Ісуса Христа. Б.-І. Антонич присвя-

чує Йому поезію під назвою «Божий Агнець», в якій Христос не пос-

тає ані великим чудотворцем, ані могутнім пророком, ані довгоочіку-

ваним Месією.  

Ти не гнів, Ти не грім, Ти не кара, 

тільки спів, тільки дім доброти та пробачення звук.  

Ти не меч, не вогонь, не примара, 

дай мені в серця дні відчитати письмо Твоїх рук.  

Я кличу до Тебе щодня: 

Боже Ягня [2, 110].  

У Святому Письмі говориться про Агнця Божого на означення проо-

бразу Ісуса Христа. Уперше використав цю назву пророк Єремія, коли 

сказав: «Я, немов плохе ягнятко, що на заріз ведуть його» (Єр. 11:19). 

пророк Ісая пов’язує цей образ з Месією: «Його мордовано, та він упо-

корявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його» (Іс. 

53:7). Отже, Ісус Христос – це непорочний Агнець Божий, який бере на 

себе гріхи світу, щоб спокутувати їх ціною власної крові. Про Францис-

ка Асизького згадують, що ягнята викликали у нього особливу ніжність, 

він не вважав їх дурними, а добачав у них лагідність і покору – риси, 

притаманні самому Христові [21, 203]. Визначення Бога, які дає поет у 

творі «Agnus Dei (Божий Агнець)», переважно апофатичні – він конста-

тує те, чим його особистий Бог не є, створюючи низку заперечних порі-

внянь («Ти не гнів, / Ти не грім, / Ти не кара»). Г. Токмань, йдучи за 

канонічно богословською традицією, пише: «Заперечується Бог караю-

чий, гнівний, такий, що жахає і завдає болю людині, утверджується Бог 

– любов, доброта, пробачення, Бог, який ллє в душу радість і несе потіху 

й лік на все зле» [24, 48]. Поет у збірці «Велика гармонія» проголошував 

своє прийняття Бога не караючим, а милостивим.  

Б.-І. Антонич часто використовує символічні імена Бога, які не ли-

ше вказують на одну з осіб Пресвятої Трійці, а містять цілий пласт 

біблійної історії. Так, наприклад, йдучи за традиційно догматичним 

богослов’ям, поет сприймає Христа як світло для світу: «Я – світ-

ло світу. Хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло 

життя» (Ів. 8:12). Для Б.-І. Антонича все, що існує поза Богом, – тем-

рява. І лише Христос – «для віч вічне світло», «по темряві рання про-

світа», «пісня сонця і ясного дня». Отож, наскрізним у творах Б.-

І. Антонича є образ-символ сонця. Влучним є спостереження І. Огієн-

ка: «Лемко, верховинець, наш поет виріс під гірським сонцем, і воно 
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стало йому провідною книгою буття, – цілий світ він бачив у сонці» 

[11, 216]. Святий Франциск Асизький теж найбільше захоплювався 

світлом, як завжди новим чудом – світлом сонця, світлом вогню, і 

говорив, що кожного ранку, як тільки зійде сонце, усі створіння по-

винні прославляти Бога, який створив його для нас [21, 204].  

У «Другій главі» «Зеленої Євангелії» у вірші «Хліб насущний» деце-

нтралізований образ сонця базується на наочному міфологічному 

сприйнятті картини ранку: «У землю вбите полум’яним цвяхом, / розко-

лює надвоє сонце обрій». Сонце тільки-но з’являється над обрієм, мис-

литься як ремісницький витвір. Такий образ сонця ніби передбачає Бога-

Творця [12, 36]. Над металевим цвинтарем автомобілів «лиш незнане 

сонячне ядро колишеться, як вічна правда». Сонце міститься в центрі 

світобудови і протистоїть жахіттям смерті та моральних викривлень. 

Крізь сонячне ядро проглядає Христос – сонце правди і любові [13, 192].  

Образ-символ сонця як повноти Божої благодаті прочитується у пое-

зії «Ut in omnibus glorificetur Deus» («Хай у всьому прославиться Бог»):  

Ти поклав мені на плечі – страшний тягар, 

двигати його я мушу, мушу конче.  

Щасливіші мертві речі – з усіх Сахар 

найстрашніше палить ласк Твоїх пожар.  

Ти поклав мені на плечі – сонце [2, 85].  

У поезії «На шляху» язичницьке сприйняття сонця поєднується з 

християнськими уявленнями: «Іде розсміяний і босий / хлопчина з сон-

цем на плечах». В образі ранку – хлопчини, а під ногами якого «дзве-

нить, мов мідь, широкий шлях» небесний, проступає постать Ісуса Хри-

ста, який несе у світ сонце правди і благодаті для всіх народів [12, 33]. У 

затавровано «поганському» вірші «Автобіографія» Б.-І. Антонич пише: 

«я все – п’яний дітвак із сонцем у кишені». Якщо проінтерпретувати 

цей вірш за аналогією до попереднього, то з’ясується, що «дітвак із 

сонцем у кишені» – це християнин із Богом у серці.  

У «Книзі Лева», як і у «Великій гармонії», сконцентровано чи не 

найбільше християнської символіки, оскільки «через символи пролягає 

поетичний шлях Антонича до сутності явищ» [13, 186]. «У «Першій 

главі» «Книги Лева» переважають біблійні мотиви. На думку М. Іль-

ницького, сутність її можна визначити як єдність ліричного героя з 

неживою і живою природою, як контакт із всесвітом» [7, 125]. «Книга 

Лева» наповнена символами природи, стихій. І варто поставити питан-

ня: чи можемо такі символи розглядати як сакральні? На це питання 

вичерпну відповідь дає Мірча Еліаде: «Для релігійної людини природа 

ніколи не є виключно «природною»: вона завжди наповнена релігій-
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ним змістом. Це легко пояснити, бо Космос – це божественне творін-

ня: вийшовши з рук богів, Світ зберігає свою священність» [6, 61].  

Блискучою варіацією на тему біблійного сюжету є «Балада про 

пророка Йону» Б.-І. Антонича. Автор називає свій твір апокрифом, 

адже Йона виконує у нього надзвичайну місію – акул і поліпів, лососів 

і окунів він викликає з «прамарних снів праречі», тобто пробуджує в 

них вищу свідомість. Це відбиває перехід від первісних релігійно-

міфічних уявлень про світ вічної живої природи до нового віровчення, 

де панує над Всесвітом єдиний Бог-Творець. Всі морські істоти мали 

зрозуміти, що над божественною Матір’ю-Природою є вічний Бог-

Дух, що «з хаосу створює світи», що володіє і керує Всесвітом, поєд-

нуючи все гармонією слова і думки [22, 276 – 277].  

Пророк Йона виступає перед усім живим від імені «Того, що сонце 

звільнює від ночі криг», «Того, що із долоні кидає вітри», «Того, що 

гасить ночі й світить свічі днів», «Того, що створює й винищує світи». 

Ця поезія є своєрідним гімном Творцеві, Життю. Йона закликає усіх 

мешканців морської безодні прославити Господа. Святий Франциск 

Асизький виконує подібну місію, адже «з висоти божественної любові 

він знову сходить до створінь, відчуваючи до них найзворушливішу 

ніжність, він споглядає їх, захоплюється ними, голубить їх очима, ніби 

говорить вогню, воді, зорям травам: «Ви не знаєте, які ви прекрасні 

створіння! Але якщо так, то я говорю вам про це! Ви заслуговуєте на 

захоплення – я даю вам його. У вас немає свідомості – у мене вона є, і 

за вас я вихваляю і дякую Тому, Хто створив вас, як створив мене, бо в 

Ньому ви мої брати і сестри» [21, 281].  

«У «Баладі про пророка Йону» вимальовується образ «тьмяного 

царства» правічних океанічних глибин, «зелено-чорної батьківщини 

восьминогів», «світу мільйона див»: риб-пил, риб-молотів, іхтіозаврів, 

мерзотних рибогадів, сріблясторуких драконів, акул, поліпів, сонних 

морських левів, довжелезних лав риб, що сунуть, неначе «плавучий 

острів м’яса». Зустріч з ними мусить викликати насамперед почуття 

жаху. Так поет ставить проблему прекрасного і потворного. А загалом, 

чи може бути щось створене Богом потворне? Якщо так, то де джерела 

тої потворності, у чому полягає потворність? Б.-І. Антонич усією сво-

єю творчістю декларує: усе, що перебуває в Гармонії, у Бозі, – добре, а 

значить – гарне. «Радість спілкування з природою в Антонича не пере-

ходить у заперечення єдиного Бога, – пише Г.Токмань, – навпаки, 

потверджує Його одиничність, бо говорить душі про Велику гармонію, 

створену однією рукою» [24, 43]. І саме повернення до першовитоків 

буття є для Б.-І. Антонича своєрідним очищенням, катарсисом, а вод-

ночас, – замилуванням величністю творення. П. Тілліх пише про при-



295 

 

роду як засіб Одкровення: «Не існує жодної реальності, речі чи події, 

котрі не могли б стати носієм таїни буття і котрі не змогли б увійти в 

одкровенну кореляцію» [23, 130]. Можливо саме це вводило в оману 

багатьох дослідників, які, вважаючи надмірну життєлюбність і зами-

лування природою привілеєм язичництва, мали тенденцію до потрак-

тування Б.-І. Антонича як язичника [24, 43].  

«Так чи інакше, – пише Святослав Гординський, – перед нами тво-

рчість поета з дуже широким колом зацікавлень, який по-мистецькому 

підійшов до однієї з головних проблем поезії – проблем людського 

буття, людської долі і мети. Підходив він туди і з погляду християнсь-

кої філософії й містики, але і з погляду не скажемо поганського, – а 

того біологічного, що стає здивований перед силою і сп’янінням зрос-

ту, перед стихією тієї нерозгаданої таємниці, що її звемо життям, і що 

є також одним із проявів Божої всемогутности. Пантеїзм пізніших 

творів Антонича і був висловом того почуття Божого всебуття у кос-

мосі і він не перешкоджає нам бачити в ньому найчільнішого католи-

цького поета сьогочасної України» [5, 123].  

У поетичній творчості Б.-І. Антонича спостерігаємо якісно нове 

осмислення християнських образів, мотивів, символів. Це була деклара-

ція нового світобачення людини ХХ століття. Простежується також 

тісний зв’язок Антоничевої поезії з псалмами та кращими взірцями літу-

ргійних гімнів. Поняття Божественного у творчості Богдана-Ігоря Анто-

нича втілює у собі філософський універсум пізнання – тут і світ природи 

з його музичними ритмами, і краса божественного диригування всесві-

том, і духовний екстаз переживання ліричним героєм зустрічі з Богом. 

Намагаючись збагнути світоглядні особливості Б.-І. Антонича за допо-

могою аналізу його поетичної спадщини, віднаходимо чимало спільних 

рис зі святим Франциском Асизьким, який «бачив внутрішню красу 

речей і у творінні шукав Творця» [21, 281]. Окрім осмислення Божест-

венної всюдиприсутності, Б.-І. Антонич мав подібне до Святого Фран-

циска розуміння смерті, йому притаманне таке ж тонке відчуття музики, 

така ж екстатична життєлюбність – це й слугуватиме предметом по-

дальших студій над творчістю українського поета.  

 
Література 

1. Андрухович Ю. Поетичний текст як нашарування міфів : зі спостере-

жень над «Книгою Лева» Б.-І. Антонича / Юрій Андрухович // Вісник Прикар-

патського університету. Філологія. Вип. 1. – 1995. – С. 179–185.  

2. Антонич Б. -І. Повне зібрання творів / Богдан-Ігор Антонич; передм. 

Миколи Ільницького; упоряд. і коментарі Данила Ільницького. – Л. : Літопис, 

2009. – 968 с.  



296 

 

3. Бетко І. Осмислення нумінозного досвіду в поезії Богдана-Ігоря Антонича / 

Ірина Бетко // Бетко І. Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку. – 

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. – С. 174 – 209.  

4. Весни розспіваної князь. Слово про Антонича: Статті, есе, спогади, ли-

сти, поезії. – Л. : Каменяр, 1989. – 430 с.  

5. Гординський С. «Пісні, що їх диктує Бог» : релігійні поезії Б. -І. Антони-

ча / Святослав Гординський // Народній Календар на звичайний 1949 рік. – 

Мюнхен, 1948. – С. 118 – 123.  

6. Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель 

і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / Мірча Еліаде. 

– К. : Основи, 2001. – 591 с.  

7. Ільницький М. Б. -І. Антонич: Нарис життя і творчості / Микола Ільни-

цький. – К. : Радянський письменник, 1991. – 208 с.  

8. Ільницький М. Гармонія серця і чола: релігійні мотиви у поезії М. Ша-

шкевича та Б. -І. Антонича / Микола Ільницький // Верховина: збірник наук. 

праць на пошану проф. О. Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич : 

Коло, 2003. – С. 105–110.  

9. Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії  

Б. -І. Антонича та Ф. Г. Лорки / Микола Ільницький // Урок української. – 

2005. – ғ 7 – 8. – С. 21 – 24.  

10. Новикова М. Міфосвіт Антонича / Марина Новикова // Антонич Б.-І. 

Твори. – К. : Дніпро, 1998. – С. 5–18.  

11. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Соняшний поет Б.-І. Антонич / Іван 

Огієнко // Наша культура. – 1936. – Кн. 3. – C. 215 – 216.  

12. Пономаренко О. Астральна символіка в поезії Б.-І. Антонича : децент-

ралізовані образи світил / О. Пономаренко // Слово і час. – 2004. – ғ 5. – С. 30 

– 37.  

13. Пономаренко О. Централізовані образи світил у поезії Б. -І. Антонича / 

О. Пономаренко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, 

ліцеях та колегіумах. – 2004. – ғ 4. – С. 185 – 193.  

14. Прийдіте поклонімся. Молитовник. – Л. : Свічадо, 2002. – 960 с.  

15. Розумний Я. Від символізму до екзистенціялізму: християнські елемен-

ти в українській поезії двадцятого століття / Я. Розумний // збірник праць 

Ювілейного Конґресу у 1000-ліття хрищення Руси-України. – Мюнхен, 1988–

1989. – С. 491 – 513.  

16. Рубан Я. Космогонічна Антоничівська міфологія / Я. Рубан // Українсь-

ка мова та література. – 2001. – ғ 39. – С. 10 – 12.  

17. Руснак І. Поезія Б.-І. Антонича: від українських джерел до світової ку-

льтури / Ірина Руснак // Українська література в загальноосвітній школі. – 

2003. – ғ 6. – С. 6 – 9.  

18. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – United Bible Societies, 1991. – 

1394 с.  

19. Славутич Я. Від землепоклонства до християнства? : Поезія Б.-І. Анто-

нича / Яр Славутич // Слово і час. – 1993. – ғ 8. – С. 15–19.  

20. Соловей Е. Типологія української філософської лірики ХХ ст. Міфо-

софська типологічна лінія: Б. -І. Антонич і В. Свідзинський / Елеонора Соло-



297 

 

вей // Соловей Е. Українська філософська лірика. – К. : Юніверс, 1999. –  

С. 115–183.  

21. Стікко М. Святий Франциск з Асижу / Марія Стікко ; перекл. з італ. 

Надії Липки. – Жовква : Місіонер, 2010. – 330 с.  

22. Сулима В. Біблія і українська література: навч. посібник / Віра Сулима. 

– К. : Освіта, 1998. – 400 с.  

23. Тиллих П. Систематическое богословие / Пауль Тілліх. – СПб. : Але-

тейя, 1998. – 488 с.  

24. Токмань Г. Збірка Б. -І. Антонича «Велика гармонія» у діалозі 

з екзистенціальним богослов’ям / Ганна Токмань // Слово і час. – 2002. – ғ 12. 

– С. 41 – 53.  

 

 

УДК 821 

Іван ЗИМОМРЯ 

 

ХУДОЖНЯ МОДИФІКАЦІЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ 

ТОМАСА БЕРНГАРДА  
 

У статті зроблено спробу розкрити – з проекцією на виміри генологічної 

парадигми – сутність художньої модифікації у малій прозі Томаса Бернгарда 

(1931–1989) як визначного представника австрійської літератури ХХ сто-

ліття. Аналіз способу організації внутрішньої форми текстових структур 

дав можливість виокремити специфіку індивідуальної поетики Т. Бернгарда.  

Ключові слова: австрійська література, мала проза, творчість Томаса 

Бернгарда, генологічна парадигма, проблеми рецепції, художня модифікація.  

 

In the article in the light of the genological paradigm the essence of the artistic 

modification in the short stories by Thomas Bernhard (1931–1989) is outlined. He is 

one of the great representatives of the Austrian literature in the 20th century. The 

analysis of expressing manner in his work allowed to mark out the peculiarities of 

Bernhard’s poetics.  

Key words: Austrian literature, short fiction, work of Thomas Bernhard, 

genological paradigm, problems of reception, artistic modification.  

 

Генетичні зв’язки та типологічні спорідненості австрійської літера-

тури як із західноєвропейським письменством загалом, так і німецьким 

– зокрема, доцільно розглядати крізь призму сучасних теоретичних 

концепцій жанрової диференціації малих епічних форм. Бо ж генологі-

чний підступ містить закономірну сполуку зі завданнями літературоз-

навчого аналізу тексту [7, 7]. Вони пов’язуються як з використанням 

широкого комплексного підходу до його презентації, так і з панорам-

ним залученням праць інтердисциплінарного характеру.  
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Проведений аналіз наукових джерел стосовно теоретичних аспектів 

австрійської малої прози ХХ ст. і передусім її генологічних особливос-

тей засвідчує: аналогічна проблематика досі не була предметом спеці-

альних студій в українському літературознавстві [1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 

14]. Відсутня праця, яка б систематизувала малі прозові жанри та жан-

рові різновиди, системно розкрила типологію ознак їхньої художньої 

структури, взаємозв’язок форми і змісту, складники поетики. У цьому 

зв’язку на особливу увагу заслуговує творчість Томаса Бернгарда як 

одного з найбільш помітних австрійських письменників другої поло-

вини ХХ ст. Конкретні приклади зі самобутнього літопису життєвого й 

творчого шляхів автора збірок «Події» («Ereignisse», 1969) [12] та «Імі-

татор голосів» («Der Stimmenimitator», 1978) [11] сприяють висвітлен-

ню специфіки художньої модифікації, а також трансформації жанрів 

малої прози в австрійській національній літературній системі загалом.  

Моделі художньої світобудови Т. Бернгарда притаманне специфіч-

не заломлення художніх тенденцій і закономірностей літературного 

процесу. У динаміці їхнього розвитку вони постають визначальними 

для розширення контексту жанрово-тематичних чинників австрійської 

національної культури. Йдеться передусім про чин загострено індиві-

дуалізованого сприйняття дійсності. Культурне та політичне життя 

Австрії, її історія, діяльність державних інституцій, – усе це є для  

Т. Бернгарда істотним джерелом інтелектуально-творчої рефлексії [9, 

1]. Вона виражена в його різножанрових творах на рівні авторських 

суджень і переживань. Реакція письменника на навколишній світ, лю-

дей та їхні взаємини містить множинність ціннісно-смислових значень, 

загострену психологічну напругу. Її дієвість стала гранично відчутною 

в австрійському суспільстві після Другої світової війни, коли відбував-

ся болісний процес самоідентифікації. Критична постава Т. Бернгарда 

щодо соціально-політичної ситуації сповна відповідає ментальній 

традиції австрійців [17, 57]. Активні репрезентанти австрійської літе-

ратури (Г. Вайґел, Г. К. Артманн, І. Айхінґер, П. Гандке, П. Розай, Е. 

Єлінек) спрямували свої творчі зусилля на подолання роз’єднаності 

між ланками й рисами національної своєрідності. До трансцендентних 

показників, що містять конкретизовані ознаки поступу (за певних умов 

природного розвитку, коли відсутнє тяжіння системи гальмування, 

тобто інгібус – інгібування), належать дійсність та ідентичність, сво-

бода та ідентичність, культура та ідентичність.  

Динамічний рух засвоєння духовних устремлінь представників авст-

рійської літератури ХХ ст., зокрема, Ф. Кафки, Р. М. Рільке, Г. ф. Гоф-

маннсталя, І. Бахманн, І. Айхінґер, П. Гандке, охоплює також спадщину 

Т. Бернгарда. Своїм словом він утверджував – крізь ілюзорну призму 
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зовнішнього тексту – австрійські образи та мотиви. У цьому і полягала 

сутність дискурсу естетичних шукань Т. Бернгарда, якому вдалося ство-

рити індивідуальний проект ідентичності австрійського письма.  

Зіставлення літературно-критичної рецепції мистецької спадщини  

Т. Бернгарда, зокрема, на тлі досягнень польського літературознавства 

дало підставу дійти висновку: його творчість, зокрема мала проза, все 

ще недостатньо представлена в Україні. Висвітлення жанрово-стильової 

своєрідності передусім його коротких прозових зразків засвідчує міст-

кість генологічної свідомості митця щодо логіки цілісного втілення 

творчого задуму. Розмаїтість Бернгардових зацікавлень ще за його жит-

тя викликала у Польщі суспільний резонанс [13; 15; 16]. Він зримо по-

силювався, набираючи прискореного руху системної рецепції. Найбільш 

доказові розмисли щодо психологічного дискурсу у прозі Т. Бернгарда 

містяться у дослідженнях А. М. Бронжевської, Г. Берези, З. Бохенека,  

Н. Гонши, С. Г. Кашиньського, М. Кендєрського, Є. Коха, Г. Орловсько-

го. Названі автори приділили особливу увагу проблемам організації 

різножанрових текстових структур, коли під пером Т. Бернгарда відбу-

вається вмотивоване вкраплення реалій з його складного життя.  

Рецепція творчості австрійського письменника містить такі перед-

умови, які можуть явити якісно нову модель розвитку діалогу названих 

неспоріднених літературних систем із погляду вивчення австрійсько-

української міжлітературної взаємодії та розширення її перспектив. На 

зламі ХХ – початку ХХІ ст. він став репрезентативним носієм австрій-

ської культури в Україні. У справі входження творчого набутку  

Т. Бернгарда у свідомість української громадськості активно спричи-

нився Т. Гаврилів як дослідник і перекладач. Заслуговують на увагу 

також дисертаційні роботи Л. Кравченко та Н. Ольховської. 

У німецькомовному літературознавстві головно охоплено питання 

специфіки художнього відображення дійсності, концепції людини, 

а звідси – проявів естетичної свідомості. Студії В. Вайсса, Г. Геллера, 

М. Ґрабгера, Е. Йоосса, П. Карса, А. Маєра, І. Петраш, Й. Подшуна, 

Л. Фюста, В. Шмідт-Денґлера не вичерпують усієї багатоманітності 

окресленої проблематики. Перспективним напрямом залишається ви-

вчення жанрово-стильових ознак малої прози Т. Бернгарда та означу-

ваного концепту художнього світу письменника.  

Невід’ємним складником фактографічного масиву фактів і подій 

постають задокументовані свідчення у художньому творі. Їхня вірогід-

ність підкреслюється виміром об’єктивної присутності автора в пло-

щині ідентифікаційного представлення та відображення в тексті жит-

тєвих явищ. Звідси – функціональна якість біографізму як одного з 

прийомів художнього потрактування висвітлюваної правди. Мала 
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проза Т. Бернгарда має загальну настроєву тенденцію – пригніченість. 

Вона набуває у помислах і діях героїв зримо змодельованого мотиву. 

Для його означення характерні «збудники», основу яких творять нюа-

нсовані рефлексії на теми самотності, самоізоляції, хвороби, смерті, 

неспроможності індивідуума знаходити розуміння та співчуття з боку 

ближнього як іншого. Особистісні поневіряння щодо пошуку іденти-

фікаційних параметрів у родині та суспільстві творять під його пером 

відправний пункт для усебічного розкриття морально-психологічних 

колізій [8, 31–50]. Скептичний авторський погляд на можливість гар-

монійного сполучення індивідуального й загального має конкретні 

реальні, побутові виміри. Загострені внутрішні трансформації почуття 

кривди з боку рідних людей спроектували таку кризу тожсамості, коли 

сім’я та батьківщина постають втіленням моделі відчуженості.  

На тлі поетикальних і філософсько-естетичних пошуків другої по-

ловини ХХ ст., що складали один із парадоксальних і поліфонічних 

пластів культури європейської цивілізації, творчість Т. Бернгарда ви-

ростає як суголосне духові часу явище. Механізм ірраціональної сти-

хії, що набуває обертів у герметичному просторі внутрішнього світу 

героїв, є умовною прерогативою для розгортання дії, а водночас і при-

скорення особистісного фіаско. Суттєвою є роль, яку відіграє ілюстра-

тивна чи ширше – художня гра у тканині такої нарації. Тут химерно 

взаємодіють реальні особи й вигадані персонажі, справжній (фактич-

ний) і альтернативний (фіктивний) життєписи. Помітною є динаміка 

від замаскованого автобіографізму в ранніх творах («У притулку» («Im 

Armenhaus»), «Юний літератор» («Ein junger Schriftsteller»), «Свино-

пас» («Der Schweinehüter»), «Злочин сина інсбрукського комерсанта» 

(«Das Verbrechen eines Insbrucker Kaufmannssohns»), «Свідчення оче-

видця» («Eine Zeugenaussage»), «Тесля» («Der Zimmerer») до відкритих 

рефлексій та суб’єктивних характеристик обставин у прозових зразках 

пізнього періоду («Мідленд у Стілфсі» («Midland in Stilfs»). Має місце 

свідоме прокладання шляху до самоідентифікації між простором влас-

ного життєпису та культурним контекстом доби.  

Змістовий код художньої модифікації розкривається у творчості  

Т. Бернгарда крізь призму «деструктивного кодексу» як чинника есте-

тизації дійсності. Власне, його естетичні підступи до перенесення 

контрастно спроектованої мови деструктивного світосприйняття на 

жанрово-стильову основу художнього письма можна розглядати як 

певну реакцію автора твору на виклики епохи. Звідси – розуміння за-

сад мистецьких стратегічних орієнтирів Т. Бернгарда. Вони визначали-

ся пошуком оптимальної моделі рецепції. Такий підхід увібрав транс-

формацію життєвого досвіду письменника як передумови формування 
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ідентичності його героїв. Йдеться про концепцію індивідуалізованого 

сприйняття художньої дійсності на рівні згадуваного деструктивного 

кодексу. Вона опиралася на жанровій, тематичній і мовній модифіка-

ціях. Вони спричинені інтенцією митця досягнути рівня сольного зву-

чання зі власною літературною парадигмою передусім у німецькомов-

ному просторі. Названі модифікації забезпечувалися а) залученням до 

текстових структур різних культурних та ідеологічних практик, 

б) перекодуванням усталених смислових понять і стереотипів, 

в) комбінуванням загальноприйнятих риторичних прийомів, 

г) запереченням або ж імітацією традиційних шляхів побудови сюжет-

ної лінії й психологічної детермінації характеру героя.  

Т. Бернгард послідовно дотримувався виробленого ним деструкти-

вного кодексу, уявлень про людину, природу і світ. Відповідно до 

визначальних координат цього кодексу Бернгардові тексти пронизані 

достовірно змодельованими егоїстично-цинічними суперечностями, 

психічними аномаліями, патологічними здвигами, що призводять до 

саморуйнації персонажів.  

У збірці «Події» підкреслюється універсалізм загальнолюдських 

проблем особистості в умовах суспільства, що трансформується. 

Останні творять ґрунт для чину як норми моральної дезорієнтації у 

спробах адаптації до викликів і загроз навколишнього середовища. 

Твори увиразнюють обрамлення почуттів людини, позначених умовні-

стю образного відтворення внутрішнього світу «Я – особи». Індивідуа-

льні особливості дійових осіб, які служать ілюстрацією протидіючої 

логіки світосприйняття, асоціативно переносяться на актуальні типові 

явища сучасного суспільства. Відповідно до моделі Бернгардового 

художнього світу, у текстах перетинаються і взаємодіють категоріаль-

ні ознаки: дійсне й уявне, логічне й абсурдне, буденне й драматичне, 

стабільне й змінне, особистісне й універсальне, одиничне й загальне 

(«Віолончелістка» («Die Cellistin»), «Машина» («Eine Maschine»), 

«Митник» («Der Zöllner»).  

Наративні структури збірки малої прози «Події» викристалізовують 

тяжіння її творця до відтворення психології миті у теперішньому часі, 

з яким тісно переплетені картини з минулого. Вони послідовно розгор-

таються у локалізованому просторі, позбавленого вказівок на місце-

вість, а також на відстань між скоєним та переказуваним. Визначаль-

ною для всіх творів є нарація-підсумок, у якій займенники третьої 

особи «він» або «вона» постають апатичними виконавцями авторської 

установки.  

Своєрідність світобачення зумовила певну мозаїчність та роздріб-

неність зображення. Проте Т. Бернгарду вдалося у збірці малої прози 
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«Події» точними штрихами розкрити образ людини, яка балансує між 

створеною суспільством ситуацією та виписаною з уяви дійсністю. 

При цьому його «деструктивний кодекс» не заперечував поєднання 

різних форм змістового згущення, що наближало реципієнта до розу-

міння реального плану деструктивних прийомів, творення нових не-

очікуваних, а нерідко – алогічних сполук. Останні були своєрідним 

засобом образотворення за допомогою ознак потворного. Це сприяло 

оптимальному забезпеченню естетизації патології та аномалії 

у художньому вирішенні теми.  

Збірка «Імітатор голосів» виказує – на проблемно-тематичному рі-

вні – зримі точки дотику з книжкою «Події». Стрижневою темою за-

лишається людина наодинці з загрозами навколишнього середовища. 

Однак тут ще рельєфніше проступає прагнення увиразнити власне 

бачення світу. Тому його герої перебувають на близькій відстані з 

атрибутами реального життя, а історії часто перегукуються з ситуація-

ми, які довелося пережити самому письменнику. Потенційний реципі-

єнт переважно веде уявний діалог з незамаскованим оповідачем, який 

бачить події своїми очима. Наратор не відвертає читацької уваги від 

образу дійової особи, фіксуючи свою просторово-часову позицію. 

У текстах нема місця для детального опису. Натомість на обмеженому 

текстовому полі нерідко представлені межові ситуації, що нарощува-

лися упродовж значного хронологічного відрізку. Простір, що перебу-

ває у полі зору оповідача, піддається інтелектуальному перетворенню: 

події, люди, речі набувають урівнюючих рис, втрачаючи свої звичні 

ціннісні властивості. Художні образи Т. Бернгарда набувають точності 

завдяки різноманітним формам словесно-сміхової пародії, влучному 

поєднанні конкретного вияву емоційних начал та їхнього трактування. 

Водночас за ними вгадується авторська іронія, а нерідко й сарказм. Ці 

інтонації набирають то уповільнених, то прискорених обертів, скажі-

мо, у таких зразках, як «Дискредитація» («Rufmord»), «Піза та Вене-

ція» («Pisa und Venedig»), «Внутрішній порив» («Innerer Zwang»), «До-

слідники печер» («Höhlenforscher»), «Майже» («Fast»), «Милосерд-

ний» («Mildtätig»), «Підозра» («Verdacht»), «Обмін» («Tausch»), «Ре-

цепт» («Rezept»), «Найуспішніший концерт» («Erfolgreichstes 

Konzert»), «Комедія» («Komödie»), «Помилка Мооспруґґера» 

(«Moospruggers Irrtum»), «Пантера» («Die Panther»), «Два брати» 

(«Zwei Brüder»), «Запит у ландтазі» («Anfrage im Landtag»), «Королів-

ська гробниця» («Die Königsgruft»), «Щастя» («Glück»), «Геній» 

(«Genie»), «Князь» («Der Fürst»). Маневруючи між трагічним і коміч-

ним, автор надав прозовим мініатюрам неповторного забарвлення за 

допомогою гіперболічно-гротескних прийомів.  
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Визначений письменником план утілення складного задуму дикту-

вав Т. Бернгарду вибір літературної форми. Її генологічна парадигма 

міститься у рамках таких жанрових різновидів, як оповідка, концент-

роване оповідання, «календарна історія», репортаж, ескіз, нарис, фей-

летон, памфлет, притча, анекдот, парабола. Єднаючи елементи белет-

ристики та публіцистики, автор концентрується на змалюванні побу-

тових справ і конфліктів, культурних і економічних умов існування 

людини. У 20 – 40-х рр. у німецькомовному просторі відбувалася пе-

ребудова генологічної системи з акцентом на панорамних епічних 

жанрах. Твори Ф. Кафки, Г. Броха, Р. Музіля, Е. Канетті, Й. Рота,  

А. Лернет-Голеніа, що з’явилися в міжвоєнний період, посіли важливу 

роль в адекватній оцінці ситуації тогочасної Австрії. Крізь призму 

ретроспективного зображення буття до 1914 року під знаком «felix 

Austria» відчувалася надломленість духовного клімату, що просякнув 

усі сфери життєдіяльності після Першої світової війни [7, 289]. Нато-

мість переломні 50-ті рр. супроводжувалися усвідомленням необхідно-

сті впровадження нових, оперативних рішень для мистецького розк-

риття типових характерів і образів. На передньому плані опинилися 

мобільні жанри оповідання та нарису на рівні самобутніх видів прози. 

Бернгардове зацікавлення жанром літературного репортажу упродовж 

усього його творчого поступу є симптоматичним з огляду на те, що тут 

дався взнаки його власний досвід журналіста на початку 50-х рр.  

Збірка «Імітатор голосів» позначена мистецькою ерудицією та фак-

тологічною конкретикою. У фіктивному наративному просторі опові-

док неодмінно трапляються – на рівні авторської версії нормативно 

заданої художньої моделі – достеменні тематичні компоненти: 

а) відомі персоналії; б) назви місцевостей; в) назви країн. У пов’язі 

з лапідарним описом ці компоненти надають текстам характеру стилі-

зованого документа з чіткою адресністю на кшталт судового протоко-

лу чи журналістського розслідування. Т. Бернгард не стільки оперує 

реальними фактами, скільки закодовує асоціативні зчеплення.  

Загалом внутрішня організація тексту у новелістиці Т. Бернгарда 

позбавлена певної стрижневої домінанти. Це пов’язано з пошуком 

письменника тих концептуально-стильових зв’язків, які б адекватно 

окреслювали сутність кодування його творчих задумів у художньому 

тексті.  
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УДК 821.161.2 

Наталія ЛАЗІРКО  

 

ЧАРЛЬЗ ДІККЕНС ТА ДЖЕК ЛОНДОН 

У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ОЦІНЦІ ЮРІЯ КЛЕНА 
 

У статті розглядаються дослідження Юрія Клена, присвячені творчос-

ті англомовних письменників Чарльза Діккенса та Джека Лондона. Пред-

ставлено основні параметри творчого універсуму цих митців, окреслено 

методологічні стратегії досліджень їхньої творчості цим українським 

літературознавцем.  

Ключові слова: американська література, англійська література, методи 

досліджень, творчість.  

 

The given article deals with Klen’s research of the English speaking writers 

Charles Dickens and Jack London. The main parameters of creative universe of 

these authors are presented in the article. There are also outlined the 

methodological strategies of research the English writers’ creativity by known 

Ukrainian literary critic Yurij Klen.  

Key words: American literature, English literature, methods of research, 

creativity.  

 

Англомовна література займає значно менше місце в літературоз-

навчих дослідженнях Юрія Клена, ніж література німецькомовна, 

однак і вона є достатньо важливим полем для дослідження літерату-

рознавчих поглядів та ідей українського вченого та літературного 

критика. Юрій Клен звернувся у своїх дослідженнях до англомовної 

літератури, розглядаючи творчість двох авторів – достатньо різноп-

ланових. Вони належать до різних літературних епох, представляють 

англійську та американську літератури. Порівняльна характеристика 

цих двох письменників дає змогу виокремити ті головні тенденції, 

які характерні для цих двох літератур – від середини ХІХ – до почат-

ку ХХ століття.  

Літературно-критична діяльність Юрія Клена (Освальда Бурґгард-

та) вже була об’єктом літературознавчих досліджень, зокрема в працях 

М. Борецького [1], І. Розлуцького [7], Г. Сабат [8], наших публікаціях 

[4], [5], [6] тощо. В основному ці дослідження присвячені німецькомо-

вній літературі, якою займався український літературознавець.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що студіям над англо-

мовною літературою, якою теж займався Юрій Клен, ніхто з літерату-

рознавців ще не приділяв уваги. Тому об’єктом нашого дослідження є 

дві статті, присвячені творчості Чарльза Діккенса та Джека Лондона.  
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Метою статті є представлення поглядів Юрія Клена на творчість 

цих письменників, на особливості англійського реалізму та неороман-

тизму та елементи поетики цих авторів. Основними завданнями статті 

є: окреслити основні концепції бачення творчості Чарльза Діккенса та 

Джека Лондона у літературно-критичних дослідженнях українського 

літературознавця, окреслити основні параметри наступних досліджень 

у запропонованій проблематиці.  

Стаття Юрія Клена «Діккенсова «Повість про двоє міст» написана 

як передмова до видання цього Діккенсового твору, яке вийшло у Киє-

ві в 1930 році. Зрозуміло, що книжкове видання має дещо інше завдан-

ня, ніж наукова публікація або літературно-критичний відгук, присвя-

чені тій чи іншій проблемі творчості якогось автора або певного худо-

жнього твору. Однак і в такій специфічній публікації, спрямованій до 

широкого загалу читачів, можна виділити й оригінальні літературозна-

вчі спостереження над стильовими особливостями письменника, ком-

паративістичні співвіднесення з іншими художніми творами, його 

поетикою, певними ідеологічними концепціями сучасної дослідникові 

епохи, загальні особливості розвитку літературознавства як науки.  

Уже у вступі до статті про твір Ч. Діккенса Юрій Клен робить кон-

трастне протиставлення «Повісті про двоє міст» до всієї іншої творчо-

сті письменника, оскільки «читач здебільшого знає і шанує Діккенса як 

обронця знедолених та нещасних, яким не стало місця на бенкеті жит-

тьовому», а причиною його популярності є «незрівнянний гумор і 

тепла гуманність», якою «завойовує він наші серця» [2, 413]. В істори-

чному романі «Повість про двоє міст» співець «дрібнобуржуазного 

міщанського побуту, що уславляв життя повсякденне з його невелич-

кими турботами, камін і теплий захист…», раптом береться «малювати 

події в шаленому вирі вихору, вогню і помсти!» [2, 413]. Пуантом цьо-

го контрастного протиставлення є риторичне запитання: «Діккенс і 

революція! Чи не звучить це парадоксально?» [2, 413].  

Таким способом цей твір Діккенса радикально змінює горизонт 

сподівань реципієнта про поетику, світоглядні засади й основні прин-

ципи побудови художнього світу художніх прозових творів цього ав-

тора. Кількома штрихами окреслює український літературознавець 

сюжетні стратегії авторської нарації: «Цвіркун на печі, різдвяні дзвони 

потопають у грізному тупоті бунтівничих околиць Парижу, у гуркоті 

барабанів, у вереску шабель, що їх гострять для вересневої різанини, у 

терорі, застосованому на захист республіки, щоб урятувати буржуазну 

волю, братерство та рівність» [2, 413].  

Літературознавець шукає причин такої радикальної зміни творчого 

пошуку англійського письменника й знаходить його в одному з прива-
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тних листів Діккенса. «Мені заманулося, – писав Ч. Діккенс, – написа-

ти образну, художню повість, що цікавість до неї зростала б з кожним 

новим розділом. Дієві особи будуть узяті з життя, але їхні характери 

проступатимуть не так із розмов їхніх, як із самого ходу дій. Словом, я 

гадав, що можна написати пригодницьку повість замість тої нудної 

нісенітниці, що її нам підносять під цією назвою» [2, 413].  

Юрій Клен аналізує Діккенсові наративні стратегії, наголошуючи, 

що англійський письменник мав розв’язати нове творче завдання: ви-

сування на перший план фабули, розгортання сюжету, який схвилював 

би читача. Найбільшою проблемою, на думку українського дослідника, 

для Ч. Діккенса було змінити традиційну для нього поетику образів. 

Побіжно Клен вказує на ті проблеми, що мусить розв’язати прозаїк, 

який працює над історичним романом, оскільки «доба мала своєрідні 

прикмети»: «…Історичний роман зобов’язує вивчати добу – візерунки 

й контури дає архів. Локомотив фантазії мчить колією непохитних 

фактів» [2, 414].  

Багато місця у статті присвячено соціологічному та історичному 

обґрунтуванню причин французької революції. Очевидно, що такого 

детального розгляду вимагав ідеологічний дискурс, кінця 20-х – поча-

тку 30-х років ХХ століття. Клен кілька разів посилається на ідеї Мар-

кса і Енґельса. Можна тут, однак, зауважити, що навіть у цій пропога-

ндивно-ідеологічній царині український дослідник не скочується до 

соціолого-ідейного примітивізму, яким позначена ця епоха.  

Водночас Юрій Клен вказує на Діккенсові біографічні деталі, які є 

важливими для розуміння ґенези повісті, що була задумана як психо-

логічний роман. Ідея його написання з’явилася під впливом п’єси Вілкі 

Коллінза «Закрижаніла хлань». Участь у цій п’єсі у ролі актора, нама-

гання вжитися в роль («Все пережите й вистраждане на цих сторінках, 

– зізнавався пізніше Ч. Діккенс, – я відчув сам: сам я усе пережив і 

перестраждав») народила ідею, яка мала стати структуротворчою у 

романі: «Так зародився у нього образ Сіднея Картоне, героя роману, 

що йде на гільйотину, щоб урятувати життя своєму суперникові» [2, 

415]. Однак цей первісний задум зазнав серйозної трансформації в 

процесі роботи над романом, оскільки «соковиті та колористі факти 

життя, прояви жорстокости й героїзму, психологія мас, різних кляс, 

їхня боротьба, картини соціяльного побуту, міських вулиць, картини 

революції, – ось що стало перед очі авторові, заступивши ідею первіс-

ного задуму» [2, 415]. Саме під таким оглядом з’являється проблема 

вибору назви твору: немов вагаючись і не знаючи, що саме візьме гору 

в його романі, – душевна драма героїв чи історичне тло, автор планує 
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зо два десятки заголовків: «Вдруге народжений», «Золота нитка», «До-

ктор з Бове» тощо.  

Український літературознавець намагається окреслити історико-

літературні подробиці ґенези роману, а, водночас, застосовуючи біог-

рафічний метод, розгортає перед читачем дослідження динаміки заро-

дження певних мотивів, образів, становлення сюжетних ліній твору, 

його жанрових особливостей, певних елементів поетики.  

Юрій Клен декларує важливу художню домінантну деталь, яка ха-

рактеризує не тільки епоху («Діккенс дав нам велике полотнище із 

часів французької революції»), але й майже усіх героїв твору: всі вони 

«відчувають страх перед якобінською революцією і тікають від неї» [2, 

416]. Він розгортає компаративістичний ряд інших творів про францу-

зьку революцію (розглядає повість «Історія одного селянина» Еркмана 

й Шатріана, «1793 рік» Гюго, «Боги жадають» Франса), й намагається 

подати у їхньому контексті особливості створення образу французької 

революції у Діккенса й інших авторів, шукаючи типологічних збіжнос-

тей і різнопланових розв’язань завдання представлення тієї ж історич-

ної епохи, її світовідчування.  

На противагу Ч. Діккенсові, вважає Юрій Клен, В. Гюго створює 

дещо привабливіший образ революції; він «подає нам яскраву ідеоло-

гію своїх героїв, кожний з них втілює в собі якусь ідею: Лантенак – 

февдальну, Сімурден – революційну, Говен – гуманну». Діккенса же 

«цікавили здебільшого великі епічні картини боротьби, а в його виоб-

раженні ми бачимо тільки зовнішні, помітніші події, вчинки героїчні 

або жорстокі». Водночас «дрібниці щоденного побуту вислизають 

йому (Діккенсові – Н. Л.) з-під рук, він їх не помічає»; у Гюго «ми 

бачимо, як люди на вулиці пиляють свої дерев’яні ліжка на дрова, 

бачимо замерзлі фонтани, бачимо, як уся людність сама тягає воду, але 

разом з тим бачимо й чуємо революційний захват народу, що пережи-

ває весну своєї волі» [2, 425]. Деталізацію побуту, уважність до кожної 

художньої деталі, яка допомагає виопуклити історичну епоху, підкрес-

лює Юрій Клен й у «Боги жадають» А. Франса, романі «з ухилом у бік 

психологізму». Зокрема, наприклад, з цього роману «дізнаємося про 

фальшивників, що підробленими кредитками заповодняли всю країну, 

про англійців, що паками вивантажували асигнації на березі Франції, 

під республіку підкопуючись, та інше» [2, 425 – 426].  

З усієї компаративістичної низки авторів, які писали про французь-

ку революцію, й які розглянуто в статті Юрія Клена, ідіостиль Діккен-

са та засоби поетики у зображенні революції у Франції контрастно 

відрізняються тим, що він здебільшого сприймав революцію в образах 
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не реальних, а символічних. Дещо далі Клен вказує на пафос та епіч-

ний тон «Повісті про двоє міст».  

Виділення саме символістських форм представлення дійсності у 

Ч. Діккенса дає змогу окреслити особливості його ідіостилю та пое-

тики, задекларувати світоглядні першоелементи англійського прозаї-

ка. Юрій Клен виділяє цілий ряд символів і символічних сцен у «По-

вісті про двоє міст». «Символічною прелюдією» революції називає 

сцену роману, коли на «вузькій вулиці Сент-Антуанського передміс-

тя розбилася бочка з вином; вино розлилося, закрасило брук, руки, 

лиця і ноги людям, а хтось, умочивши у нього палець, написав на 

стіні: «кров» [2, 426]. Повстанці для Діккенса – «військо, що виросло 

з мітичних драконових зубів, замість зерна посіяних». Революція – 

«потоп, який не згори падав, а підіймається знизу при зачинених 

шлюзах небесних» [2, 426].  

Аналізуючи особливості Діккенсового ідіостилю, український літе-

ратурознавець виділяє ті головні стильові параметри, які є визначаль-

ними у всій нараційній структурі тексту: антитезу («то був найкра-

щий час, то був найгірший час, то був вік мудрості, то був вік дурости, 

то була епоха віри, то була епоха невірства…» [2, 427]), кумуляцію 

(«Триста тисяч людей […] повстали […] немов би драконові зуби по-

сіяно було замість зерна, і вродили однаково по горах і по долинах, на 

камені, на піску й нанесеному мулі, під ясним південним небом і під 

північними туманами... » [2, 428].), повтор, який іноді сполучається з 

градацією.  

Німецький експресіонізм був одним із тих літературних явищ, яке 

в літературознавчих дослідженнях Освальда Бурґгардта займає особ-

ливе місце [4]. Український критик добре знав, зокрема творчість 

німецького експресіоніста Ґеорґа Гайма (1887 – 1912). Його опові-

дання «П’яте жовтня» має дуже багато паралелей і перегуків до Дік-

кенсового роману: «Так само, як Діккенс, сприймає він революцію в 

образах символістичних. Художня трактовка його – це трактовка 

Діккенсонова» [2, 428].  

Можна б твердити, що у своєму ввідному слові про роман Чарльза 

Діккенса «Повість про двоє міст» Юрій Клен, використовуючи істо-

рико-культурний, соціологічний підходи, застосовуючи біографічний 

метод та компаративістське зіставлення, створює як загальний літе-

ратурний портрет англійського письменника, так і подає достатньо 

широкий літературознавчий аналіз та інтерпретацію його історично-

го роману.  

Стаття Юрія Клена «Джек Лондон (Життя і творчість)» була напи-

сана як передмова до 30-томного видання творів Джека Лондона, і 
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поміщена в першому томі (Київ, 1927). У експозиційній частині статті 

український літературознавець окреслює ті культурно-історичні «нит-

ки», які поєднували американську літературу ХІХ – початку ХХ сто-

ліття з літературою англійською: політична незалежність США «не 

була рівнозначна незалежності культурній. Тисячі незримих ниток 

лучили стару Англію з новою: спільна культура і спільна мова, а звід-

си й спільна літературна традиція». Американці, констатує Юрій Клен, 

не встигши створити своєї традиції, «зверталися до того минулого, що 

було одночасно минулим британської нації» [3, 430]. Можна зробити 

висновок, що американська література в кінці ХІХ – на початку ХХ 

століття (й це яскраво видно з творчості Джека Лондона) створила 

новий міф американського життя, увібравши в себе відмінності амери-

канського світосприймання від того, що залишалося традиційним для 

консервативного світогляду англійців.  

У Кленовій критиці несвободи американського письменника можна 

добачати своєрідне балансування на лезі бритви («Невеличкий гурток 

багатіїв-плутократів оплачує митця, вченого і письменника, – отже, в 

руках цього невеличкого гуртка скупчена вся фактична влада, більше: 

в його руках друкарні, і преса, і наукові установи; ні один рядок не 

може бути надрукований без його санкції» [3, 430]), оскільки алюзія 

політичної та письменницької несвободи до дій російської комуністи-

чної влади в сучасній авторові Україні аж надто очевидна. Такими ж 

політично-небезпечними алюзіями насичені й роздуми про шкільницт-

во в США: «Професор, звільнений за «небезпечні ідеї», через те саме 

позбавляється змоги знайти собі другу посаду. Вірність традиціям і 

релігійній догмі вимагає також суворої цензури для всіх підручників, 

отже юнакові і дитині підноситься матеріал, просіяний крізь десяте 

сито» [3, 431]. Єдиною відмінністю в сучасному Кленові СРСР було 

те, що за «небезпечні ідеї» професорів розстрілювали… 

Репрезентуючи творчість Джека Лондона, Юрій Клен намагається 

(на прикладі цього відомого й знакового для американської літератури 

автора) показати, як на ґрунті англійської культури та традицій у дещо 

інших геоісторичних умовах та при певних ментальних особливостях 

починає проростати й творитися нова американська література, з її 

особливим світобаченням і художнім світовідображенням. Процес 

трансформації англійських культурних надбань в американських умо-

вах полягав у тому, що ці цінності «оберталися на цінності емоціона-

льні і сентиментальні, – філософський дилетантизм, фанатичний опти-

мізм і утопічна мрійливість опанувала його інтелект». Американський 

прагматизм, на думку Юрія Клена, накладає «відтінок зневаги, яку 

діловий американець почуває до людини, що віддалася літературі або 
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мистецтву» [3, 430]. Тому, оскільки чоловіки займалися матеріальним 

добробутом, занедбаний терен мистецтва посіла жінка і стала на цьому 

терені самовладною господаркою, – вона дала літературі той сльозли-

вий, солодко-сентиментальний тон, який ще досі панує в ній. Переш-

коди, які ставали на шляху розвитку американського письменства, 

український учений бачить у його фемінізації, оскільки «фемінізація 

духовного життя мала наслідком те, що чоловіки, які віддавалися ку-

льтурній справі, теж підпадали оцій фемінізації, переймаючись загаль-

ним духом, що панував у мистецтві» [3, 431]. Через це Америка не 

зрозуміла одного зі своїх найкращих митців: «Коли з’явився такий 

глибоко оригінальний поет, як Вітман, що виспівував прекрасне маре-

во ідеальної, майбутньої Америки, то голос його пролунав, як у пусте-

лі», і лише «Европа згодом відкрила Америці очі на те, що то був 

справжній і великий поет» [3, 431].  

Щодо творчої праці, суспільних завдань американського пись-

менника, то він «не має права ставитися до життя серйозно, щоб не 

навівати суму на читача; його обов’язок був – розважати перевтом-

лений мозок ділової людини. Писанина його мусіла бути високомо-

ральною, без натяків на вільне, позашлюбне кохання, кінець опові-

дання щасливий, з карою для злочинця, з нагородою для чесноти. 

Тому, якщо така «прилизана» повість була ще до того написана в 

патріотичному дусі, то вона цілком відповідала всім вимогам, що 

ставилися до «пристойного» літературного твору. І, знову ж, ламання 

читацького горизонту сподівань призвело до того, що «коли з’явився 

такий сліпучий метеор, як Едґар По, то його в Америці не зрозуміли: 

оцінили його за кордоном німці і французи» [3, 432]. Одночасно 

Юрій Клен робить заувагу, яка певним чином представляє творчість 

Джека Лондона як певну межову лінію в американській художній 

літературі, оскільки до нього панувала література, що її, як правило, 

звуть «літературою місцевого побуту». Аналізуючи характерні літе-

ратурні топоси Америки другої половини ХІХ століття, Юрій Клен 

знову звертається до експресіоністичної художньої практики й пред-

ставляє цілком експресіоністичний урбаністичний пейзаж півночі – у 

протиставленні до сільського ландшафту півдня, й тут яскраво вияв-

ляється не тільки Клен-літературознавець, а й Клен-письменник: «… 

Міста, скупчуючи навколо свого центра всю індустрію, ростуть і в 

височінь, і в обшир, мов коростою, покриваючи землю залізними 

панцирами своїх фабрик, але поруч з тим око бачить неозорі поля і 

лани хвилястого збіжжя та луки з отарами скота. На далекому півдні  

величезні плантації бавовника, розкішні старовинні садиби, де жи-

вуть горді нащадки феодальної аристократії […], а на півночі, у так 
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званій Новій Англії, нащадки тих вигнанців з метрополії, що належа-

ли до різних протестантських сект» [3, 432].  

Саме окреслений історико-соціологічний підхід, представлений в 

експресіоністичній художній формі, дає можливість задекларувати 

літературні тенденції розвитку американської літератури романтизму, 

де в літературі півдня пишно процвітав культ старої традиції, що пере-

тривала життя з його фактами. Оскільки читач вимагав ідеалізації не-

давньої доби, що відійшла у минуле, отже, письменник намагався зма-

льовувати в рожевому світлі стосунки між плантатором і його рабами. 

У результаті утворюється певний «сентиментальний жанр, виробилися 

певні конвенціональні постаті і сюжети: чарівна дочка плантатора, 

вибираючи між кількома претендентами на її руку, віддає серце тому, 

хто найбільше обстоював південну ідею конфедерації штатів; дочка 

півдня після довгого змагання з собою, віддає серце ворогові, офіцеро-

ві північної армії, що оборонив плантацію від своїх власних солдатів; 

двоє рабів зберігають вірність своєму панові під час громадянської 

війни і не хотять іти на волю навіть тоді, коли пробила година визво-

лення» [3, 433]. Водночас із цими сюжетно-образними штампами в 

американській літературі Юрій Клен виділяє ще один сюжетний ма-

сив, характерний для письменників місцевого побуту: вони охоче ма-

лювали життя гірських країн. У цій площині літературна традиція теж 

витворила певні сталі сюжети: «чужинець-зайда закохується в дочку 

гір, красуню понад красунями, але заздрість сусідів стає на перешкоді 

коханню; люди, що належать до двох ворожих кланів, практикуючи 

звичай кревної помсти, винищують один одного, аж поки залишаються 

тільки двоє, що над руїнами простягають один одному руки; верхови-

нці не хотять визнавати нового закону, бо він не відповідає місцевим 

умовинам життя». Верховинці ж мають «високі чесноти». Як і в попе-

редньому випадку, тут «утворилося кілька леґендарних типів, і вони 

потім стали за трафарети» [3, 433].  

На заході Америки народився «тип ковбоя, сучасного кентавра. Він 

увійшов у літературу нижчого ґатунку і дав чимало фільмових сюже-

тів. З нього теж зроблено традиційну постать: махаючи своїм ляссо, 

він їде на коні, б’ється з індиянами та мексиканцями, щиро й палко 

кохає доньку свого хазяїна, власника ферми» [3, 434].  

Український літературознавець визначає ще декілька традиційних 

постатей, які були притаманні американському письменству: «хло-

пець-пустун», який завдає чимало клопоту своїм батькам і вчителям, 

лається, палить і залицяється до жінок (найяскравішою ця постать 

вийшла у Марка Твена); «ділова людина», яка власними зусиллями, 

без гроша в кишені, пробиває собі шлях до мільйонного багатства; 
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цілий шерег молодих дівчат «незаплямованої чесності», «доброчесних 

господинь дому», що поєднують справи господарські з музикою і літе-

ратурою тощо.  

З представленого видно, що Клена-літературознавця цікавлять не 

тільки тонкощі того чи іншого літературного твору. Вже у таких його 

загальних роздумах, які увиразнюють дуже опуклі та конкретні харак-

теристики цілого масиву американської літератури ХІХ століття, про-

являється намагання виявити й представити елементи філософії літе-

ратури, які поєднуються з соціологічним літературознавством та з 

соціологією літератури, з «cultural study».  

Джек Лондон, на думку Юрія Клена, належить до піонерів-

новаторів в американському красному письменстві, які розірвали з 

традиційними тенденціями мертвого схематизму. Ця група від «фаль-

шивого патосу» повернулася до «справжнього трагізму», а її літерату-

рно-мистецькі завдання «уже не вміщалися в тісних рамцях «місцевого 

побуту» [3, 434]. Джек Лондон привніс в американську літературу 

«подув хуртовини, що крижаними вихорами закручувалась понад сві-

жими полями Клондайку», раптом тут «повіяло свіжим солоним віт-

ром морського простору» [3, 435].  

Представляючи біографію письменника, Юрій Клен знову ж за-

стосовує біографічний метод, поєднуючи його з психологічним ана-

лізом. У складних і бурхливих перипетіях письменницького життя 

шукає й віднаходить ті першоджерела, які призвели до зародження і 

постання тих чи інших творів цього автора. Формування особливос-

тей стильової палітри Юрій Клен бачить у тому, що «безладне чи-

тання йому одначе принесло деяку користь, бо дало великий запас 

образів і зворотів, і все, плюс спостереження над живою мовою, по-

тім, немов під рукою алхемика, перетворилося в нього на щире золо-

то клондайкських розсипів» [3, 437].  

Важливим для розуміння причин народження певних творів амери-

канського автора (таких, як «До Адама» чи «Поклик пустелі») є те, що 

Джек Лондон в останній період творчості починає «захоплюватися 

методою психоаналізи», «уважно читає Фройда, Прісна, Юнґа» і ді-

литься спостереженнями зі своєю дружиною: «Я стою на порозі світу, 

такого нового, такого страшного, такого дивного, що аж жах мене 

огортає, коли я заглядаю туди» [3, 448].  

Певну увагу в своїй розвідці Юрій Клен присвячує аналізові поети-

ки американського письменника. Він наголошує на тому, що в центрі 

кожного твору Лондона (великого чи малого) стоїть пригода. Вона є 

його структурним і сюжетним осердям, що «з самого початку зацікав-

лює читача і до самого кінця тримає його увагу напруженою». Топос 
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цієї пригоди завжди незвичайний, вона відбувається «або десь на дале-

кому морі, або в лісні гущавині, або серед снігових піль, куди подали-

ся відважні шукачі золота» [3, 449]. Джек Лондон показав себе вели-

ким майстром в описах природи. Часто його персонажі – «дикі невга-

мовні герої його повістей, владарі сніжної пустелі, тріумфаторами 

йдуть крізь життя: вони – ковачі свого власного щастя, своєї власної 

долі» [3, 449].  

Часто читача, вихованого на взірцях «пристойного», «прилизаного» 

роману з щасливим кінцем, надзвичайно вражали новаторські тенден-

ції Джека Лондона. Тому в деяких його творах присутні залишки й 

релікти старих сюжетних схем. Так, одна із найкращих повістей цього 

письменника «Буйний день» повторює «традиційну фіґуру конвенціо-

нальної літератури: людина, не маючи ні гроша в кишені, силою влас-

них м’язів проторує собі шлях до мільйонного багатства» [3, 449]. 

Однак новаторство його полягає в тому, що «старий сюжет Лондон 

налив новим життям, надав йому сліпучих барв, додав досвід власного 

життя, прикрасив картинами побутовими і, нарешті, дав апотеозу лю-

дини, яка зрікається свого багатства» [3, 449 – 450].  

Дослідивши компаративістичні паралелі, Юрій Клен бачить одним 

із попередників Джека Лондона Редьярда Кіплінга, якого він нагадує 

тими сюжетами, де в людині виявляється її звіряча істота, той атавізм, 

що його унаслідувала сучасна людина від свого далекого предка, що 

колись жив на деревах і в печерах. При цьому додає, що «еволюційно-

біологічні теорії Гекслі і Геккеля, а також філософія Ніцше значно 

вплинула на його творчість» [3, 450]. Очевидна відмінність Лондона 

від Кіплінга, однак, полягає у спробах першого пізнати таємницю ко-

лективного підсвідомого, зануритися в певні архетипні структури, які 

виявляють себе в конкретних образах його герої, сновидіннях, марен-

нях наяву. Водночас, у творах Лондона про тварин почувається та сама 

стихійна міць, що і в його героях-людях, і навпаки, нема для Лондона 

більшої насолоди, як викрити ті самі звірячі інстинкти в людині і в 

такий спосіб довести біологічну спорідненість усіх живих істот. Пись-

менник «співає гимна силі фізичній, і силі розумовій, силі м’язів і силі 

духа. Перемагає той, хто дужчий» [3, 450]. Варто додати, що в такому 

сприйнятті не все однозначне, оскільки за місяць до своєї смерті Джек 

Лондон писав, що «Мартин Іден» і «Морський вовк» – це «протест 

проти філософії Ніцше, оскільки ця філософія утворює культ сили та 

індивідуалізму» [3, 450].  

Отже, досліджуючи творчість Джека Лондона, український літе-

ратурознавець не характеризує її винятково, а подає у надзвичайно 

широкому історико-культурному контексті, користуючись при цьо-
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му різними методами дослідження й наративними стратегіями 

представлення.  

Англомовна література (англійська та американська) в літературо-

знавчих дослідженнях Юрія Клена представлена значно менше, ніж, 

наприклад, українська, німецька чи австрійська. Однак вона є важли-

вим вкладом українського літературознавства в дослідження англомо-

вного письменства кінця ХІХ – ХХ століть. У його літературознавчих 

дослідженнях англомовної літератури присутній достатньо потужний 

шар ідеологічних концепцій, однак у цих публікаціях вони мають дос-

татньо контроверсійний характер, що містять почасти приховану кри-

тику існуючої тоталітарної системи. Наступні дослідження дадуть 

можливість поглибити аналіз та інтерпретацію Кленових літературоз-

навчих ідей.  
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Іван МАРОЧКАНИЧ  

 

ТЛУМАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ  

В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ  

Є. МАЛАНЮКА: ДЕЯКІ ТЕЗАУРУСНІ АСПЕКТИ 
 

Стаття присвячена проблемі втілення української національної ідеї у 

творчості письменника-вісниківця Євгена Маланюка. Розглянуто деякі тезау-

русні аспекти культурного імперіалізму в його поезії.  

Ключові слова: націоналізм, імперіалізм, ідентичність, культура, література.  

 

The article is dedicated to the problem of the embodiment of Ukrainian national 

idea in the creative work of Evhen Malanjuk. Some thesaurus aspects of cultural 

imperialism in his works have been analysed.  

Key words: national idea, imperialism, identity, culture, literature.  

 

Наукове осмислення динамічної національно-духовної, культурної 

дійсності вимагає від дослідника постійного та активного діалогу із 

теоретичним дискурсом. Ідеться не лише про засвоєння нових методо-

логічних моделей, але й про те, аби ті моделі не перетворювались у чин-

ники антинаукового мислення, спричинюючи нехтування фундамента-

льними закономірностями, що визначають сутність того чи іншого наці-

онально-культурного організму. Подібні теоретичні питання особливо 

актуальні для постколоніальних націй. Тому культура, мистецтво, літе-

ратура для бездержавних націй значать набагато більше і займають осо-

бливіший статус, ніж це спостерігається у народів, що віддавна мають 

власні національні держави, котрі повноцінно захищають і розвивають 

національне буття. Питаннями національного в літературі займалися П. 

Іванишин, О. Баган, С. Андрусів, Л. Сеник та інші, однак проблему не 

можна вважати вичерпаною, беручи до уваги глибину її вияву у творчо-

сті українських письменників, зокрема у Є. Маланюка.  

Для будь-якої культури завжди актуальним є вивчення національ-

ної літературної класики. Ця актуальність, на нашу думку, полягає у 

двох аспектах. По-перше, класичні досвіди, їхні дослідження й науко-

во-філософське осмислення допомагають розглядати літературу «як 

наслідок духовної діяльності нації на шляху до самопізнання й самоу-

твердження» [12, 53]. По-друге, саме класична література дає методо-

логічно значущі ідеї, і таке витлумачення передбачає (без імперських 

аберацій) «збереження найсуттєвіших національних ознак: мови, пси-

хології, мислення (свідомості), способу буття, звичаїв, релігії, осмис-

лення сучасного і минулого у світлі національної ідеї, послідовне (або 
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й стихійне) відстоювання політичних, культурно-духовних прав нації, 

державності як єдино можливої форми нормального існування націо-

нальної спільноти для її самоутвердження, життєдіяльності й розвит-

ку» [16, 44]. «Література, – зазначає М. Бахтін, – невід’ємна частина 

культури, її не можна зрозуміти поза цілісним контекстом всієї куль-

тури певної епохи» [3, 348]. На думку О. Паса, «…без слова поетично-

го немає суспільства, держави, Церкви і будь-якого іншого людського 

союзу» [13, 243].  

Мета статті – проінтерпретувати творчість Є. Маланюка крізь при-

зму національно-екзистенціальної методології та розглянути тезаурус-

ні аспекти культурного імперіалізму в його поетичній спадщині.  

Інтерпретуючи поетичну творчість націоналістичного критика, 

блискучого українського письменника-вісниківця, а також загальнови-

знаного вітчизняного класика XX ст. Є. Маланюка крізь призму націо-

нально-екзистенціальної методології, спостерігаємо, що політичний 

ракурс розгляду літературних проблем мислителя мав не соціологіч-

ний, а націологічний характер. Важливо помітити те, що національно-

екзистенціальна методологія Є. Маланюка, як і Д. Донцова, випливає з 

українського націоналізму, утвердження національної самобутності, 

зокрема з філософії української національної ідеї.  

Шматками розпадеться морок 

І ти, нащадче мій, збагнеш, 

Як крізь тисячолітній порох 

Розгорнеться простір без меж 

Збагнеш оце, чим серце билось, 

Яких цей зір нагледів мет, 

Чому стилетом був мій стилос 

І стилосом бував стилет [10, 35].  

Саме Є. Маланюк є продовжувачем метадискурсивної традиції  

Т. Шевченка, в котрого національний імператив представлений у чис-

ленних художніх варіантах, способі мислення, політичній боротьбі та 

здобуття національної держави, утвердження власної національної 

ідентичності.  

Бо вороги не згинуть, як роса на сонці, 

Раби не можуть вздріти сонця волі, – 

Хай зникне ж скитсько-еллінська краса 

На припонтійськім тучнім суходолі, 

Щоб власний Рим кордоном вперезав 

І поруч Лаври – станув Капітолій [11, 161].  

Національно зорієнтовані поезія, художня проза, мистецтво, музи-

ка, – все це культурні продукти націоналізму. «Культурний націона-
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лізм виявляється ефективною світоглядною позицією творців націона-

льної культури, котра культивує й утверджує національну ідентич-

ність, дає підстави для її істинної інтерпретації та художнього вира-

ження і тільки через це передбачає протистояння імперіалізмові» [7, 

83]. Е. Сміт у своїх працях розглядає національну ідентичність як 

«найважливішу і найповнішу» [17, 149]. Двома опорними поняттями 

постколоніалізму виступають «культурний імперіалізм» та «культур-

ний націоналізм». Потрібно розрізнити два поняття постколоніалізму: 

«культурний націоналізм» та «культурний імперіалізм». Культурний 

імперіалізм одна із найнебезпечніших форм колоніалістичної ідеології, 

проявляється у різних сферах національного та міжнаціонального бут-

тя. Треба усвідомити: «той факт, що політичний імперіалізм управляє 

цілою галуззю наукових студій, художньої творчості та наукових ін-

ституцій – то настільки, що нехтувати його неможливо як з інтелекту-

ального, так і з історичного погляду» [15, 26]. Зазначимо, що культур-

ний імперіалізм не є всуціль дискретною метадискурсивною формою, 

його твердження випливає із загальної теорії та світогляду імперіаліз-

му. Цитуючи Майкла Дойла: «Імперія – це формальні чи неформальні 

стосунки, у яких одна держава контролює чинний політичний сувере-

нітет іншого політичного суспільства. Цей контроль може досягатися 

за допомогою сили, політичної колаборації або економічної, соціаль-

ної чи культурної залежности. Імперіалізм – це всього-на-всього про-

цес або політика встановлення чи підтримання імперії» [14, 44].  

Є. Маланюк занотував: «Імперія – мир. Але російська імперія – 

війна! І при тім послідовно-систематична» [9, 74]. Поет дуже добре 

розумів, яка загроза нависла над його Батьківщиною. З одного боку, 

страхітлива і потворна російська імперія, озброївшись фальшивою і 

підступною ідеєю комунізму, жорстоко душила своєю внутрішньою 

політикою, намагалася вморити Україну в голодоморах та катівнях. А 

з іншого боку, – шовіністична Польща, котра свідомо затуманювала, 

деформувала свідомість, спосіб буття західноукраїнського суспільства, 

передусім на Галичині та Волині. Ще з іншого впливали атеїстичні, 

авангардові ліберальні культури та пропаганди, які поширювалися з 

Європи і своєю активною діяльністю відвертали від правди, віри і 

традиції. Ця ж проблема спостерігається ученими і сьогодні. Це дуже 

добре видно з методологічного судження С. Андрусів: «Насправді ж 

ідеться про те, щоб в Україні не було саме української нації, адже ні-

бито прогресивна «політична» замість відсталої, регресивної «етнічна» 

в українському контексті означає «неукраїнська» (читай «російська», 

точніше «російськомовна космополітична») проти скомпрометованої, 

усуненої на маргінес «української» («етнічної»)» [1, 20].  
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Є. Маланюк відчував всю хиткість і внутрішній фальш, що не можна 

відбудувати українську державу на ідейних підставах філософії космопо-

літизму, раціоналізму, атеїзму, імперіалізму. Тому рішуче боровся з ними. 

Бо вірив, що йде вже нова епоха: «епоха йде молитви і вогня».  

І у всьому одна мета 

Серця – горі і дух у Вічність, 

Готична башта як стріла… [10, 229].  

Маланюкове слово чітке, яке гартувалося у страшній боротьбі за 

рівність, справедливість, незалежність. Він намагається розірвати га-

небні кільця залежності, закликає своїх земляків помститися за століт-

ні жертви, біль, страждання.  

Ти, у кого і нерви – бандура, 

В чиїм серці ридає раб, – 

Стань шулікою, вовком, буйтуром, 

Тільки просто, просто – на Муром – 

Заграбоване граб! 

 

Ти, що змиршавів у корості, 

Вигноїв власне ім’я, – 

Всю палючу отрути злости 

На сусальне злото Кремля.  

 

За набої в стінах Софії, 

За криваву скруту Крут – 

Хай московське серце Россії 

Половецькі пси роздеруть [10, 46].  

Є. Маланюка, насамперед, цікавило, чим було минуле, що було в 

минулому і чи минуло насправді минуле, а може пройшло або ще триває 

в інших формах. Переважно ця проблема стосувалася саме тогочасних 

обставин та майбутніх пріоритетів, осмислення динамічної національно-

духовної дійсності, ідеологічної концепції вольового націоналізму.  

Отже, Є. Маланюк своєю творчістю показував художні та культур-

ні традиції, хотів виховати справжніх патріотів нації, розбудити в на-

родові приспаний віками «національний активізм», ідеологічну заан-

гажованість, розшарованість українства зберегти національну ідентич-

ність. Глобальні концептуальні положення Є. Маланюка є архіважли-

вими для українського суспільства. В основі його поезій лежить ідея 

суголосна й досить важлива для сучасної постколоніальної культури. 

Тобто лежить ідея викорінення імперіалізму, його наслідків та утвер-

дження на своїй землі культури власної нації. Таке бачення, на наш 

погляд, допомагає орієнтуватися на національне, духовне, на нову 
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добу, формувати власну національну самосвідомість, поборювати різні 

прояви культурного імперіалізму.  
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УДК 821.161.2 

Ігор РОЗЛУЦЬКИЙ  

 

ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ЄВШАНА: РЕЦЕПЦІЯ  

В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО  

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті висвітлюється актуальне питання про розвиток євшанознавс-

тва в українському літературознавстві ХХ століття. Дослідження прово-

диться у діахронній площині, беручи до уваги радянський і пострадянський 

періоди. Основна увага звернена до проблем модерності і націоналізму в твор-

чості М. Євшана, які випливають із метакритичних студій.  

Ключові слова: євшанознавство, національна ідея, модернізм, метакрити-

ка, художній твір, естетика.  

 

The article deals with an actual question on the development of Yevshan studies 

in Ukrainian literary criticism of the ХХth century. The research is conducted 

diachronically, taking into account soviet and postsoviet periods. The main attention 

is paid to the problems of modernism and nationalism in Yevshan’s literary works, 

which result from metacritical studios.  

Key words: Yevshan studies, national idea, modernism, metacritics, artistic 

work aesthetics.  

 

На початку нового тисячоліття очевидною постає потреба в осмис-

ленні (іноді – переосмисленні) концептуальних досвідів минулого. Їх 

вивчення та ґрунтовний аналіз часто допомагає розібратися у складних 

та заплутаних методологічних процесах сучасності.  

Літературно-критична діяльність Миколи Євшана є, власне, виявом 

цієї складності й водночас органічним доповненням історії українсько-

го літературознавства, що ще потребує належного висвітлення.  

Доцільно зазначити, що парадигма євшанознавства мала місце в 

контексті літературної історії ХХ століття. Про це свідчасть статті та 

наукові розвідки таких дослідників, як: О. Бабій, Л. Білецький, В. Буд-

ний, М. Гнатюк, Н. Голубінка, В. Ганущак, В. Дорошенко, М. Ільниць-

кий, В. Качкан, І. Костецький, Г. Мухіна, С. Павличко, Н. Шумило,  

Д. Юсип тощо.  

У своїй розвідці ми спробуємо, проаналізувавши метакритичні дос-

лідження творчості Миколи Євшана, виявити основні домінанти ідей-

но-естетичної парадигми вченого.  

Актуальність проблеми визначена насамперед браком належних 

концептульних оцінок творчості Миколи Євшана в контексті літерату-

рного процесу минулого століття. Адже вилучення імені Миколи Єв-
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шана з літературного процесу більше ніж 70 років ледь не спричини-

лося до майже повного його забуття.  

Мета статті. Простеживши розвиток євшанознавства, виявити літера-

турознавчі ідеї одного з провідних українських критиків початку ХХ ст.  

Дослідження Євшанової творчості в українській літературі розпо-

чалося надто пізно і на сьогодні в царині євшанознавства маємо зага-

лом скромний доробок. Після смерті критика з’явилося декілька пуб-

лікацій у таких періодичних виданнях, як «Життя і мистецтво», «Нова 

думка», «Нова зоря», «Книгар», що містять здебільшого біографічні 

моменти. Серед них публікація М. Струтинського «Микола Євшан»,  

В. Дорошенка «Невіджалувана втрата» (на передчасну могилу незабу-

тнього товариша М. Євшана), М. Могилянського «М. Євшан (Федюш-

ка)», Ю. Каменецького «Спомини про Миколу Євшана», І. Кревецько-

го «Микола Федюшка-Євшан (спомин у 10-ліття смерти)». Не будемо 

детально зупинятися на цих невеликоформатних газетних замітках, бо 

це переважно некрологи з приводу непоправної втрати помітної поста-

ті в українській культурно-політичній реальності того часу. Та й зреш-

тою автори обмежуються короткими фактами з життя М. Євшана, як 

цього вимагає сам жанр. Що ж стосується творчості, то вона майже не 

розглядалася. Тільки В. Дорошенко кількома реченнями торкається 

ідейно-естетичних особливостей критики М. Євшана, зараховуючи 

його до прихильників модернізму. «Гасло його, – констатує В. Доро-

шенко, – штука для штуки. «Партія», «партійність» незносні для ньо-

го» [13, 26]. Деякі штрихи творчості Євшана, зокрема публікацію «Під 

прапором мистецтва», літературознавець оцінює як «випад проти соці-

алізму» [13, 26]. Однак далі у своєму дослідження В. Дорошенко нама-

гається штучно, а відтак, хибно наблизити критерії його творчості, 

виходячи з власної партійної приналежності, приписуючи критикові 

соціалізм. «Отже колишній ворог партійности, неприхильник соціаліз-

му, став сам соціялістом!» [13, 26].  

Один із перших, хто намагався незаанґажовано визначити основні 

моменти літературно-критичної діяльності, був Л. Білецький. Останній 

зазначає, що «90-ті роки та перше десятиліття дев’ятсотих років, під 

впливом Веселовського, Потебні та інших вчених постійного змагання 

заховати в собі ті національні придбання визначили нові літературно-

критичні вимоги до поетичних творів, до певної міри компромісів, які 

виразилися в критичних творах І. Франка, С. Єфремова, В. Дорошен-

ка» [2, 14]. М. Євшанові Л. Білецький відводить осібне місце, ствер-

джуючи: «наступним етапом української критики є твори М.Євшана» 

[2, 14]. Цей факт говорить чимало про молодого критика як індивідуа-

льну, неповторну постать. У своїй метакритичній розвідці, з’ясовуючи 
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особливості естетики Євшана, дослідник звертає увагу на індивідуа-

лізм критика, на пошук ним у творчому доробку письменників гармо-

нійності в художніх образах, виокремлює проблему відношення мис-

тецтва до життя, аристократизму та ерудованісті. Акцентуючи на сус-

пільному елементі мистецтва, Л. Білецький виокремлює завдання, які 

М. Євшан ставить до творчості, її сенс для суспільства. «Що зродило 

його (мистецтво – І. Р.) і куди воно прагне? Які потреби життя зможе 

воно заспокоїти і що воно дає людині? Чи зможе воно встояти супроти 

своїх завдань, чи дійсно зможе станути силою» [2, 14]? Формуючи 

свою концепцію творчості М. Євшана, Л. Білецький тезово виокрем-

лює основні моменти теорії критики молодого літературознавця, але 

вже з цього огляду читачеві стають зрозумілими принципи, якими 

послуговується Євшан: це високий артистизм і водночас неможливість 

творчості бути відірваним від життя, передовсім національного життя.  

Наступне дослідження, присвячене літературно-критичній діяльно-

сті Миколи Євшана, вийшло у Львові 1929 р. Ця невелика брошура 

письменника і близького приятеля Олеся Бабія є і на сьогодні чи не 

однією з найбільших праць про нього.  

Дослідник намагається визначити сутність літературознавчої конце-

пції Миколи Євшана, з’ясовує естетичні принципи, критерії, якими пос-

луговувався Євшан при оцінці літературних явищ. При чому характер-

но, що О. Бабій не зараховує поета до жодного з двох літературознавчих 

таборів, які склалися в українській літературі на початку ХХ ст., 

а відводить йому окрему індивідуальну роль: «Микола Євшан був насті-

льки самостійною індивідуальністю, що в конфлікті цих двох таборів 

займав, можна сказати, окреме індивідуальне становище» [1, 17].  

Заглиблюючись в основи естетики, дослідник робить висновок, що 

взірцем у цьому напрямі для Євшана були М. Гійо, І. Тен. При цьому він 

відкидає вплив С. Бжозовського, «Mlodej Polski». Тут з усім можна по-

годитися, але «Проблеми естетики» М. Гійо вийшли друком 1913 р. в 

«Українській хаті», а на той час Євшан уже мав сформований світогляд.  

О. Бабій не визначає Євшана як «чистого» апологета «мистецтва 

для мистецтва», що є важливіше для нас, позаяк в українському літе-

ратурознавстві в один час склалася думка (І. Кривецький) про Євшана 

як охоронця чистого естетичного напрямку.  

Аналізуючи літературну спадщину Євшана, О. Бабій будує своє до-

слідження за класичним принципом, поділивши творчість критика на 

відповідні періоди. І вже навіть у першому періоді на прикладах декі-

лькох публікацій виявляється чітка позиція літературознавця, якої він 

дотримувався все своє життя. Передовсім це звеличення героїко-

культурного епосу України. Будь-який глум над історією, її героями 
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Євшан категорично відкидає. Так трапилося з «Енеїдою» І. Котлярев-

ського, у якій молодий тогочасний критик побачив сміх і сарказм над 

козаччиною. Натомість Євшанові імпонує література більш вишукано-

го стилю, де творчість несе «свідомість потреби для чоловіка виховати 

в собі енергію, загартувати бадьорість, виробити волю, укріпити себе, 

тому що життя – боротьба» [1, 27].  

Для Євшана вишуканість художнього твору є там, де є «найбільший 

вияв сили, де є найбільше опанування матерії духом, тому він у своїй 

оцінці творчості Кіплінга вбачає у повістях цього письменника вияв 

життя в його найвищій формі – в розкоші перемоги експансії» [1, 28].  

Тут Бабій виділяє ще одну важливу домінанту світогляду критика, 

окрім естетики М. Гійо, І. Тена, – ніцшеанство, завважуючи, що Євшан 

іноді надмірно захопившись постаттю Ніцше, у своїй інтерпретації 

художніх творів допускається помилок. На думку О. Бабія, не зовсім 

об’єктивно змальовує Євшан творчість Лесі Українки, яка, на його 

думку, стоїть осторонь натовпу і часто зневажає його. Не завжди він 

дає правомірну оцінку творчості О. Кобилянської.  

Справедливо зроблено акцент на ідеалізмі Євшана. З цього приводу 

автор розглядає полеміку М. Євшана з В. Дорошенком. Доречно нага-

дати, що останній симпатизував соціалістичним поглядам, які на той 

час ширилися в Росії. В одній зі статей «З нашої літературної критики» 

В. Дорошенко досить-таки неприхильно оцінив появу Євшана на літе-

ратурній ниві: «Євшан молодий, але роботящий. В його статтях видно 

шуканє, видно, що чоловік не обмежуєся на хлопськім розумі, сягає по 

науку до Європи. Знання сучасних мов, очевидно, дає йому змогу без-

посередньо черпати з богатої криниці європейської мудрості. Біда 

тільки те, що й тут треба уміння, треба знати як і з якої криниці черпа-

ти. А у автора не видно якраз тої певної школи, уміння розібратися в 

річах. Бачимо тільки неясні симпатії, нахили, котрі ще не виділилися в 

певний сталий світогляд. Для чого ж спішити видавати чим дуже зеле-

ні погляди своєї творчості» [12, 203].  

З подальшого розгляду бачимо, що Дорошенко не зовсім розуміє 

чи, принаймні, не намагається зрозуміти концепцію творчості Миколи 

Євшана. Це й зрозуміло, оскільки, маючи інші погляди, Дорошенко не 

може сприйняти ані поглядів Ніцше, ні Фіхте, навіть стилю Євшана: 

«Критик (Євшан – І. Р.) не говорить, як чоловік, що стоїть на твердім 

ґрунті, а як той, що ширяє десь по за обрубом життя, що прислухається 

не до голосу життя, а до свого внутрішнього голосу... Звідси туман-

ність вислову, натяки на недовідоме, якась заслона містичної глибини і 

тайни, одноманітний повільний тон оглядача святости, спокій нірвани» 

[12, 208]. Дійсно Євшан інколи суперечив собі, але в окремих постула-
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тах стосовно народності літератури, концепції «чистого мистецтва» 

критик був послідовним до кінця. Тому можемо сказати, що В. Доро-

шенко зробив дещо поквапливі висновки про те, що статті Євшана 

мало промовляють до розуму і серця, що йому бракує ясного критич-

ного зору.  

Аналізуючи третій період творчості М. Євшана, О. Бабій робить 

одне, досить цікаве, зауваження щодо розуміння теорії версифікації. 

«Але в той самий час, мислі в одній його статті про поезію, – пише  

О. Бабій, – ані в рецензії не помічаємо, щоб він звернув увагу на те, що 

є самою душею поезії, себто техніка самого вірша, формальний бік 

поетичної творчості. Ми не можемо сьогодні стверджувати, чи знав 

Євшан і розумів поетику. Ми знаємо тільки, що він любив і цінив пое-

зію та відчував її красу більш інтуїтивно, ніж судив об’єктивно, як 

фахівець теоретик» [1, 53].  

Після цього невеличкого дослідження в українському літературоз-

навстві наступає довге мовчання. Миколу Євшана, як і більшість тоді-

шніх поетів, зараховано до буржуазно-націоналістичного табору, а на 

твори накладено табу. Загалом про цей період можна сказати, що Єв-

шан канув у забуття, якби не діяльність деяких дослідників на емігра-

ції, зокрема Б. Рубчака, а також Ю. Костецького, який 1946 р. опублі-

кував скромну замітку до 25-ої річниці смерті Євшана.  

1982 року Б. Романенчук у статті «Михайло Терешковець і Воло-

димир Дорошенко – визначні дослідники української літератури» тор-

кається давньої полеміки між В. Дорошенком і М. Євшаном. На наш 

погляд, визначивши домінанти творчості обох критиків, намагається 

дещо згладити полеміку, навіть віднаходить аналогії у поглядах на 

мистецтво: «Обидва критики хотіли одного – перетворення природи, 

тільки Дорошенко хотів перетворення матеріального, перш за все, 

Євшан прагнув перетворення душі засобами мистецтва. Дорошенко 

шукав у літературі програмності і відображення суспільних стосунків 

для того, щоб їх поправить, а Євшан у творчості шукав поживи для 

душі, помочі в боротьбі з усяким лихом» [25, 45].  

Чимало для дослідження літературної творчості Євшана зробила і 

канадська дослідниця Г. Мухіна, яка 1984 р. опублікувала розвідку 

«Естетика Миколи Євшана». Це, по суті, перша теоретична праця, яка 

проливає світло на естетичну програму літературознавця. Визначимо 

декілька головних моментів цієї праці. По-перше, дослідниця дово-

дить, що Євшан ніколи не проповідував гасла «мистецтва для мистец-

тва». Мистецтво виконує певну роль в Євшановій естетиці – «це свя-

тість і божественність, доцільно спрямовані на вдосконалення людства 

та утвердження його високих ідеалів» [23, 26].  
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Г. Мухіна вважає, що Євшан ніколи не був експонентом модерніз-

му в розумінні західному. Цікавим є погляд дослідниці і на дві анти-

номії – «поет і юрба». При чому тут маються на увазі не «нижчі мора-

льні групи» шопенгауерівського зразка, не пушкінська «чернь», не 

шевченківські «німі подлії раби»... а цивілізовано-урбаністична маса, 

якій чужою і зайвою ставала поезія та мистецтво взагалі [23, 32].  

Неординарно трактує канадська дослідниця і «культ геніальності», 

який «мав би зреалізувати містичні завдання модерної творчости та 

остаточно здійснити програму духовного і культурного відродження 

людства і який не тільки не дозволяє Євшанові об’єктивно тлумачити 

естетику українських модерністів, а й стає приводом до таврування їх. 

Починаючи від галицького символізму, репрезентованого «Молодою 

музою», і кінчаючи Семенковим футуризмом, усе в Євшана виступає 

під рубрикою гнилого декадентизму» [23, 32]. Євшан засуджує модер-

ністів за їхню відірваність від «ідейности живих людських інтересів», 

вважає, що вони живуть «своїми галюцинаціями, свідомо видумуючи 

щось таке, що могло б дати їм якусь емоцію чуття... з дійсности вони 

втікають» [23, 33].  

Наголошуючи на парадоксальності і нечіткості Євшанової естетич-

ної програми, Г. Мухіна робить слушне зауваження: «експонентом 

модернізму в розумінні західноєвропейському він ніколи не був, гасла 

«мистецтво заради мистецтва» ніколи не проповідував, зневажливо 

висловлювався про тих, хто проголошував незалежність літератури від 

життя, хто заперечував її ідейність виховне значення. У центрі своєї 

програми ставив цілісний чуттєво-конкретний образ зверхдосконалої 

людини як ідеалу» [23, 33].  

Нова хвиля досліджень літературної спадщини Євшана почалася 

від початку незалежності України. У 1992 році Д. Юсип публікує не-

величку статтю «І святий спалах серця», а трохи згодом 1994 р. вихо-

дить друком його брошура «Микола Євшан». З’ясовуючи становлення 

таланту критика, вагому роль Юсип відводить не лише західному ку-

льтурному світові, а й надбанням української літературно-мистецької 

думки: І. Франка, М. Грушевського, Лесі Українки, П. Куліша. Дослі-

дження містить цікаві біографічні факти, але, на жаль, вона не розкри-

ває сповна літературознавчої концепції. На нашу думку, Юсип занадто 

ідеалізує Євшана у студіюванні його твору «Пісня про Мойсея». Тому 

й автор, очевидно, не згадує відгук самого Франка на рецензію своєї 

поеми «Мойсей». А реакція Каменяра, знаємо, була жорсткою і різко 

неприхильною. Деякі дослідники зазначають, саме через цю статтю 

Франко вже ніколи не змінив своєї критичної думки про Євшана.  
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Тут також подибуємо цікаве твердження, що Євшан, як ніхто ін-

ший, розумів: основою мистецтва є «краса форми», без якої той чи 

інший твір є «публіцистикою» або «наукою», а не мистецтвом і не з 

меншим завзяттям обороняв його естетичне начало» [29, 22]. Така 

думка вносить певну суперечність у розуміння концепції Євшана, адже 

відомо, що і змістова організація твору для нього мала неабияке зна-

чення. Можливо, занадто юний вік Євшана як критика подекуди ставав 

причиною вагань у літературознавчих оцінках, а це, вочевидь, й поро-

дило такий висновок Д. Юсипа про те, що він часто був то на одному, 

то на іншому боці своїх протилежних поглядів. Проте «у випадку «чи-

стого мистецтва» він (Євшан – І. Р.) суворо послідовний, гостро ата-

куючи всіх, хто в ім’я форми занедбував правду та ідейність у мистец-

тві, і хвалив тих, хто, за його словами, «для щирості жертвував фор-

мою, занедбував зовнішній вигляд... бо правда та щирість – для поета є 

життя немов культ» [23, 27].  

Значним доповненням до українського євшанознавства стала праця 

М. Гнатюка «Критик, що поміняв перо на зброю». Автор намагається 

синтетично осмислити літературну спадщину Миколи Євшана, однак, 

як зазначає сам дослідник, «остаточна оцінка творчості критика і літе-

ратурознавця ще попереду, адже для цього потрібне глибоке вивчення 

контексту, взаємовідносин Миколи Євшана зі своїми попередниками, 

сучасниками та наступниками» [4, 5]. М. Гнатюк, намагаючись визна-

чити естетичну програму Євшана, говорить про неодмінний вплив 

філософії Ніцше, Фіхте, Луначарського, Гійо. Справедливо зазначає, 

що інтереси нації для критика були визначальними. Однак це не той 

націоналізм, взірцем для якого було народництво, а новий, який містив 

ідею зміцнення нації, кінцевою метою якої повинна стати самостій-

ність. Визначальною також, на думку Гнатюка, творчою домінантою у 

Євшана є індивідуалізм. Окрема одиниця може змінити загал, і не 

тільки в українському П’ємонті, в Галичині, а й в усій Україні. Але для 

цього треба побороти все нице, що заважає консолідації нації. Оціню-

ючи естетику Миколи Євшана, М. Гнатюк звертає увагу на роль стере-

отипів у творчій спадщині критика. Останній всіляко закликав відійти 

від тенденційності в художніх творах, оскільки краса є одна для всіх, 

лише література різна [4, 19].  

Окремою проблемою в естетиці Миколи Євшана, на думку М. Гна-

тюка, є ставлення до історичної спадщини, яку критик розглядав крізь 

призму культурно-історичної школи, що була репрезентована, як вже 

зазначалося, теоріями І. Тена, М. Гійо. Гнатюк чи не першим завважує 

вплив психологічної школи Д. Овсянико-Куликовського, О. Потебні. 

Євшан застосовує цей метод до багатьох письменників. Так, про Шев-
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ченка він говорить, що в душі поета існує певна роздвоєність. З одного 

боку, він відстоює життєву правду, ховав себе у спілкуванні з людьми, 

оскільки останні схильні до розваг, різних забав, з іншого – поет від-

чував себе щасливим із своїми думами, у гармонії з природою.  

Не можемо оминути статтю М. Гнатюка «Від естетики до політи-

ки», де дослідник торкається націєтворчих та націєзахисних питань у 

критичному доробку критика. Тут ми чітко бачимо світогляд Євшана 

як політика, для якого національний фактор залишається домінуючим.  

Підтвердженням цієї думки є також стаття польської дослідниці Га-

лини Корбич «Польська література як об’єкт літературно-критичних 

виступів Миколи Євшана». Уже з початку авторка стверджує, що поль-

ські письменники приваблювали його як індивідуальності, сильні особи-

стості, завдяки чому змогли реалізувати себе в літературі. З іншого боку, 

для Євшана вони були цікавими, оскільки мали безпосередній стосунок 

до української літератури [19, 377]. Так, наприклад, інтерпретуючи пос-

тать Богдана Залєського, критик найпаче звертає увагу на українську 

тематику, а не на літературну постать письменника. «За проблемою 

польської шляхти, – зазначає Г. Корбич, – осілої на українських землях, 

а зокрема її потомків, що ввібрали в себе українську культуру і чимало її 

елементів привнесли в польську поезію (в добу романтизму одним із 

перших це зробив власне Залєський, насичуючи свою творчість україн-

ськими народними мотивами), постає в розвідці Євшана проблема наці-

ональної приналежності (курсив наш – І. Р.) [19, 379].  

Далі польська дослідниця цілком справедливо виокремлює пробле-

му – «самовизначення українців щодо іншого народу», національної 

ідентичності, яка чи не вперше репрезентована у творчості Євшана. 

Г. Корбич констатує, що «в підтексті дослідження можна почути... від-

луння ще не розв’язаної проблеми «малої батьківщини», якою є Україна 

для народжених у ній поляків» [19, 380]. Характеризуючи літературоз-

навство Євшана, вона також звертає увагу на вплив світогляду Ніцше, 

головно на культ сильної особистості, що походив від цього філософа.  

Від середини 90-х років минулого століття творчість Євшана інтен-

сивно студіюють у Львові. Найперше хочемо звернути увагу на статті 

Н. Голубінки. Хоча її наукові розвідки більше тяжіють до історико-

літературного аспекту, проте дослідниця робить спроби і теоретичного 

осмислення творчості М. Євшана. Вона торкається також щойно окре-

слених проблем естетики Євшана, визначаючи в інтерпретації критика 

народництво, модерність, індивідуалізм, елітаризм, психологізм тощо.  

На особливу увагу в євшанознавчій царині заслуговують дослі-

дження М. Ільницького. Дослідник, окрім коментарів, публікував 

окремі твори Євшана. Однак для нас вельми важливою є стаття «Твор-
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чість – це свобода духу». Визначальний вплив на світогляд критика, на 

думку М. Ільницького, мали все ж таки уже згадувані нами – і неодно-

разово – теорії І. Тена, М. Гійо, які Євшанові «були близькі тим, що в 

них соціальне проектувалося в психологічну сферу, суспільне транс-

формувалося естетичне, а реальне переростало в метафізичне». Саме 

це викликало в Євшана несприйняття школи Добролюбова, який звів 

літературу до публіцистики, чим заперечив її іманентний, самоцінніс-

ний характер, як вияв творчого духу митця [16, 155].  

Дослідник у Євшановій літературознавчої концепції приділяє вели-

ку увагу ролі мистецтва, яке для нього є «психологічною реальністю», 

а у відношенні до навколишнього середовища є ідеалом, його запере-

ченням. «Але оскільки ідеал від невдоволенням існуючим станом ре-

чей і прагненням до іншого, якого немає, але яке витворює творча уява 

митця, а такий стан характерний не тільки для окремої людської осо-

бистості, а для цілих народів, особливо ж тих, які перебувають у поне-

воленому стані, то тут мистецтво, на думку Євшана, може стати зце-

ментуванням мрії й дійсності, може вплітатися «в колесо життя», може 

об’єднувати всіх єдиним поривом» [16, 155].  

Слушним є зауваження М. Ільницького про те, що Євшан не запе-

речував попередньої естетики, однак цей період уже відійшов у мину-

ле і сьогочасний критик повинен озброїтися новою методикою, оскіль-

ки змінилася людина, змінилися обставини. Людина втратила гармо-

нійність і вже не почуває себе частинкою загалу. Така духовна перемі-

на породила мистецтво, не сумісне із стереотипами, з певною програ-

мою, бо саме мистецтво не піддається програмному формулюванні.  

Цілком природним, вважає М. Ільницький, є новітнє потрактування 

поеми «Мойсей» Франка, адже завжди в літературі окремі дослідники 

інтерпретували художні твори під сучасні теорії: «художні твір часто 

багатший від того змісту, який свідомо вкладав в нього автор й нові 

покоління прочитую його по-своєму» [16, 157].  

1998 року у Києві виходить ґрунтовний том літературознавчих 

праць М. Євшана, який упорядкований Н. Шумило. Це одне з найбі-

льших досягнень у розвитку євшанознавства в українській літературі. 

У передмові, говорячи про мистецьке кредо молодого критика, 

Н. Шумило зазначає, що це «єдність етики з естетикою як продовжена 

романтична традиція єдності сакрального та художнього» [14, 3]. 

Н. Шумило також наголошує на індивідуальній, неповторній ролі 

М. Євшана серед літературознавчих шкіл того часу. Формуючи сут-

ність концепції молодого критика, дослідниця наголошує декілька 

моментів, які стали визначальними для Євшана при оцінці художніх 

творів. Перше – це сила таланту митця, яка стоїть в епіцентрі і навколо 



330 

 

якої все обертається. Про самоорганізацію таланту творчої особистості 

у літературознавчій концепції М. Євшана Н. Шумило ґрунтовніше 

скаже у своїй книзі «Під знаком національної самобутності»: «Про-

блема самоорганізації таланту у висхідному напрямі від хаосу-зла 

через рівновагу – красу і добро – до свого національного Бога, отже, 

власної свободи як найвищого ступеня самовияву – така підоснова 

розуміння творчості М. Євшаном» [27, 130]. Наступним моментом 

літературознавчої концепції М. Євшана стали модерні віяння, кращі 

взірці яких можуть бути корисними українському письменству. Тре-

тім, але не менш важливим моментом ідейно-естетичних особливостей 

критики М. Євшана, Н. Шумило вважає міцний національний ґрунт, на 

якому повинна розвиватися українська культура.  

Про М. Євшана як представника модернізму найбільш детально 

йдеться у книзі С. Павличко «Дискурс модернізму в українській літе-

ратурі», яка побачила світ 1999 року. Починаючи з філософського 

підґрунтя, власне – німецької філософії, яка відіграла чималу роль у 

становленні світогляду М. Євшана, С. Павличко стверджує, що моло-

дий критик, хоч і часто суперечливий, але все ж таки був ніцшеанцем, 

а отже формувався під впливом модерної думки Європи. Тут ще одна 

важлива деталь, яка пов’язана з ученням Ф. Ніцше, – «індивідуалім для 

Євшана – основа націоналізму» [24, 134]. Таким чином С. Павличко 

майже одразу визначає два моменти, які були визначальні для літера-

турознавчої концепції молодого критика, – модерність і націоналізм. 

Важливо також те, що С. Павличко, як і Н. Шумило, значу увагу при-

діляє психологізму у літературознавчій концепції критика, адже Єв-

шан спромігся завдяки художній творчості вивчати внутрішній стан 

митця, випередивши деяких представників психоаналітичного напря-

му, скажімо, таких, як С. Белей [27, 123].  

Розвиток євшанознавства можна поділити на два етапи: до незале-

жності України, де були хоча і слушні оцінки творчості молодого кри-

тика, але тема значною мірою залишалася невисвітленою, і роки само-

стійності нашої держави, коли зроблено чимало, зокрема видано твори, 

накреслено шляхи ґрунтовнішого осмислення. І все ж навіть сьогодні 

питання розвитку євшанознавства, ґрунтовної та концептуальної оцін-

ки творчості критика залишає широкий простір для дослідницьких 

студій.  
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УДК 821 

Наталія ТЕМНЮК  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ: 

ОБ’ЄКТИВНІ Й СУБ’ЄКТИВНІ НАЧАЛА 
 

У статті досліджується питання динаміки розвитку тексту, його 

об’єктивні й суб’єктивні начала. Проблема об’єктивності й суб’єктивності 

у текстових структурах не є новою у сфері досліджень, однак і досі залиша-

ється недостатньо вивченою в українській науці.  

Ключові слова: текст, об’єктивність, суб’єктивність, текстова струк-

тура, динаміка, система.  

 

The article is devoted to the dynamics of the question of the development of the 

text: the objective and subjective origins. The problem of objectivity and subjectivity 

in textual structures is not new in the research, but in the Ukrainian humanitarian 

science the problem is not thoroughly investigated.  

Keywords: text, objectivity, subjectivity, textual structure, dynamics, system.  

 

Місце і роль об’єктивно-суб’єктивних ідей в системі тексту репре-

зентується як важлива теоретична подія, що ініціює трансформацію 

філософської парадигми сьогодення. Дослідження цієї проблематики 
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щодо динаміки розвитку тексту є актуальним, оскільки в сучасній 

українській науці аналіз сутності тексту, історії розвитку та наслідків 

перебувають у стані становлення.  

Результати спостережень про феномен тексту з боку науковців дають 

змогу повніше з’ясувати внутрішню будову й структурну конфігурацію 

текстової структури. Вони мають істотне значення для досліджень у галу-

зі новітніх моделей суспільно-лінгвістичних потенцій суспільного життя і 

культури, об’єкт, проблематика, мета і завдання яких ще й досі перебува-

ють у стадії формування. Тому осмислення ролі і місця сутнісних рис 

тексту, його об’єктивних й суб’єктивних начал є необхідним та доцільним 

для розуміння самої динаміки розвитку тексту.  

Предметом дослідження є формування сутнісних рис організації та 

розвитку тексту. Об’єкт дослідження – проблема об’єктивних й 

суб’єктивних начал у тексті.  

Слід наголосити: функціональний підхід до ресурсів тексту, вису-

нутий на перший план, зумовив актуалізацію низки проблем, які в 

рамках структурно-системного чи текстологічного аналізу не могли 

бути поставлені або не отримували задовільного розв’язання.  

Мета цієї статті полягає у спробі розкрити динаміку розвитку текс-

ту, його об’єктивні й суб’єктивні начала. Досі нема системного дослі-

дження статусу тексту в українській науці. Це зумовлено тим, що 

текст, власне, став об’єктом вивчення тільки у ХХ столітті. Щоправда, 

в українській і зарубіжній науці є приклади глибокого та плідного 

аналізу проблем, пов’язаних із системою ідей об’єктивного й 

суб’єктивного. Але недостатній рівень наукового осмислення пробле-

матики тексту як найсуттєвішого здобутку культури дає змогу говори-

ти про необхідність його комплексного дослідження.  

У сучасній філософській думці поняття «текст» набуло винятково 

важливого й широкого значення. Цим словом може бути поіменована 

практично кожна річ, яка потрапляє у сферу уваги сучасного мислителя. 

Власне, уявлення про текстуальність будь-якої речі і розуміння всього 

світу як мегатексту має давню традицію, що сходить принаймні до сере-

дньовічної концепції «двох Книг»: Книги Святого Письма і великої 

Книги Природи, які Бог дав людині. Ці два Одкровення – натуральне і 

безпосереднє – звісно ж, нерівнозначні й неоднорідні, але тлумачення 

обидвох веде нас шляхом богопізнання, вони доповнюють 

і підтримують один одного. Сучасна людина, заражена постмодерніз-

мом, нічого вже не шукає, вона розуміє тлумачення тексту формально 

так само, як і середньовічний або гуманістичний мислитель: якщо йде в 

нескінченність ланцюжок коментарів, глосаріїв і посилань, але для неї 

це – не нескінченне поглиблення в невимовну таємницю богопізнання, а 
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самодостатня (і тому – безглузда) нескінченність гри. Буття, доступне 

розумінню, є мовою. Тому йдеться не тільки про мову мистецтва, а й 

про мову природи, та й взагалі про мову, якою висловлюються речі. Так, 

мов багато, і кожна з них відкриває якийсь шлях, на якому, за вдумливо-

го і невідступного проходження, можливо зустрітися зі звісткою буття. 

Але феномен тексту, витканого в природній мові, словесного й особливо 

письмового тексту як об’єкта дослідження дає змогу набагато глибше 

проникнути у внутрішнє життя текстової реальності, відчути й описати 

ті сили внутрішньої напруженості, які породжують цей текст.  

Що стосується письмового аналізу текстуальності, то виникає си-

туація, коли сам текст дослідження може бути помисленим як власний 

об’єкт, і сама мова дослідження. Така постановка себе самого в пози-

цію власного об’єкта, застосування своїх положень і висновків до цих 

самих положень і висновків становить необхідну умову будь-якого 

філософування. При цьому наївним було б, звичайно, чекати, що вже в 

силу застосування гомогенного інструмента дослідження словесна 

творчість вмить стає прозорою, – саме про такий технологічний підхід 

не може йти мова. Досягається, насправді, протилежне: роздвоюючись 

всередині тексту, розсуваючи собою текст і відбиваючи один одного, 

мова-суб’єкт і мова-об’єкт виявляють в собі нескінченну анфіладу 

віддзеркалень. Взагалі така філософія, або її початкове завдання – 

робити речі більш ускладненими.  

Якщо уточнити зміст і значення цієї двоєдності мови дослідження 

і мови-об’єкта, то слід згадати про «дегуманізацію мистецтва», як її 

визначає Х. Ортега-і-Гассет. Це не просто негативний рух відмови від 

виразу «споконвічних, первісних почуттів, які моментально і беззасте-

режно полонять серце доброго буржуа», але, крім цього, ствердний мо-

мент звернення мистецтва до власної суті [11, 13]. Не відображення 

об’єктивної реальності, а розкриття художнього бачення цієї реальності 

стає справою мистецтва, і не споглядання буржуа, а творчість художни-

ка, робить його не тільки автором, але й адресатом твору. Саме в прояс-

ненні власної суті складається позитивний момент такого замикання 

мистецтва на самому собі, адже найкращий спосіб сказати щось про 

музику – це написати про неї музику (таку музику про музику пише, 

наприклад, за його власним визнанням, Юрій Ханін). Єдиний адекват-

ний спосіб сказати що-небудь, по суті, про поезію – це поетичний текст, 

орієнтований на себе. Так само, як живопис не зводиться до ліній, форм 

і кольору, а музика – до звуків, які є засобами вираження чогось, що 

стоїть за цими лініями та кольорами, за звуками й ритмом, чогось, що і є 

живописом, і музикою у власному розумінні цих слів, точно так само й 

текст не зводиться до графіки листа й акустики голосу.  
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М. Бахтін визначає «висловлювання» як одиницю мови, розуміючи 

його як певний цілісний носій цілісного сенсу. Висловлювання можуть 

бути дуже короткими – одним словом, або можуть бути дуже великими 

– цілою книгою, важливо, що несуть вони деякий закінчений сенс, від-

повідь на певне питання («те, що жодне питання не відповідає, позбав-

лене будь-якого сенсу» [3, 54]). Однак очевидно, що текст як такий має 

набагато складнішу природу. Він складається з висловлювань, але не 

зводиться до їхньої суми, він сам загалом є висловлюванням, але не 

зводиться до цієї ролі, до своєї комунікативної та інформативної функ-

ції. У промові завжди звучить не тільки більше, ніж мовець повинен 

сказати (очевидна інформаційна надмірність мови), і не тільки більше, 

ніж він хоче сказати, але і більше, ніж слухач здатний чітко й усвідом-

лено вловити, більше, ніж він здатний запитати. Про хороший вірш 

ніхто не скаже, відкладаючи книгу набік: «Я вже знаю його». Навпаки: 

чим краще я його впізнаю, чим глибше розумію..., тим більше може 

сказати мені посправжньому гарний вірш. Причому це повною мірою 

належить до будь-якого тексту, не тільки до віршів. Ця глибина часом 

зовсім несподівано виявляється у мовній події здавалося б зовсім чужих 

поезій. Ці двері в небо можуть відкритися перед нами всюди, де присут-

ня мова. Однак зрозуміло, що нас цікавлять, власне, тексти художні – в 

широкому сенсі, в тому сенсі, що практично будь-який текст може бути 

побачений як текст художній, котрий розкриває нам згадані двері.  

Будь-які творчі прояви, характерні сучасності, ведуть до деякого 

єдиного субстрату. На певному етапі довільність творчих напрямів і 

мистецьких жанрів виказує і досвід їхньої саморепрезентації. Поняття 

«текст» стало достатньо символічним. Цим терміном іменують усі 

види словесної творчості (белетристика, публіцистика, наукові праці 

тощо), а також живопис (адже полотна «пишуться») і навіть архітекту-

ра, хореографія, зрештою, все, що завгодно, у чому можна віднайти 

значення. Наша епоха – доба тотального тексту. І як наслідок – апофе-

оз герменевтики. І немає принципового значення – наявність тексту 

і, відповідно, потреба у тлумаченні породжує герменевтику; чи навпа-

ки – уміння тлумачити принагідно породжує все нові і нові тексти.  

Світ речей змінюється світом символів. Інформація стає засобом 

виробництва; інформація – це, зрештою, і його кінцева мета. Пошук, 

збереження, опрацювання, застосування інформації – ось цикл сучас-

ного соціального перебігу. Визначеність обігу інформації у сучасному 

соціальному житті є особливим (хоч, можливо, і мимовільним) наго-

лошенням на ролі особистості. Адже будь-яка інформація, будь-який 

текст втрачає найменший сенс за відсутності суб’єкта. Фактично мис-

леннєві здатності людини (замовлення організації тексту, розуміння, й 
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інтерпретації, утворення та розгортання символів) набувають визнача-

льного значення у сучасному соціокультурному процесі.  

Аксіологічного навантаження текст як такий не несе. Феноменоло-

гічна нейтральність тексту проявляється в його поверховій інтерпрета-

ції. Екзестенціально-психологічне тлумачення вираження тексту (пе-

рехід від існування до буття) через його «переживання» здійснюється 

за допомогою акту особистісної рефлексії. Розуміння тексту – особис-

тісно рефлексивний акт тлумачення його об’єктивного сенсу як визна-

чального для структури (форми та змісту) текстових структур та зна-

чущого для буття особистості.  

Текст виступає не тільки як об’єкт, але й як важлива детермінанта 

розуміння. Кожний тип тексту, або його парадигма, задає певні мож-

ливості читання, пропонує шляхи осмислення, обмежуючи релятив-

ність розуміння, його залежність від ситуації. Передбачають такі фак-

тори розуміння тексту: об’єктивні – це форма пред’явлення, кількість 

інформації, рівень її складності; суб’єктивні – мотиваційна сфера осо-

бистості, її індивідуально-типологічні особливості, стани; специфіка 

мисленнєвої діяльності (зокрема, інформаційний компонент – наяв-

ність знань, досвід суб’єкта; операційний – здатність використовувати 

свої знання; стратегії опрацювання інформації). На основі аналізу нау-

кових джерел виокремлено основні критерії розуміння тексту – повно-

та, глибина, обсяг інформації, виділення смислоутворювальних поло-

жень, сформованості прийомів діалогічної взаємодії з твором (наяв-

ність діалогічних реакцій читача, формулювання гіпотез щодо пода-

льшого розвитку сюжету, узагальнення нового смислу в процесі ви-

словлювання основної думки тексту).  

Текст завжди має зовнішні межі, його «взято в рамку» – байдуже, 

чи така рамка наочно існує в самому тексті (у вигляді, наприклад, поз-

начок початку та закінчення письмового тексту), або домислюється 

стосовно певного відрізку мовного досвіду так, що цей відрізок вияв-

ляється виокремленим як цілісний текст-повідомлення (наприклад, 

обмін репліками усвідомлюється як «розмова», що виокремлює її як 

комунікативне ціле з континуального потоку мовних виразів). Усвідо-

мивши певний текст як ціле, виникає тим самим прагнення зрозуміти 

його як ціле. «Ціле» може бути надзвичайно складним і багатошаро-

вим; пошук «цілісності» аж ніяк не слід розуміти в тому сенсі, що ми 

шукаємо абсолютної інтеграції всіх компонентів тексту в якусь єдину 

й послідовну значеннєву побудову. Ідея цілісності, що виростає на 

цьому ґрунті, виявляється ось у чому: хоч би якими різноманітними 

й різнорідними були смисли, що виникають у нашій думці, вони усві-

домлюються як такі, що цілком стосуються певного тексту, а отже – за 



337 

 

всієї суперечливості – такі, що мають якийсь стосунок до себе 

в рамках цього тексту.  

Поняття тексту є сьогодні, певна річ, одним із найчастіше вжива-

них у науках гуманітарного циклу. Проте за всього розмаїття аспектів і 

підходів аналізу вимальовується певна загальна презумпція: мова пе-

редує текстові, текст породжується мовою. Із цією презумпцією 

пов’язане уявлення про мову як систему, що здатна породжувати й 

множити нескінченну кількість текстів. Наприклад, засновник данської 

глосематики Л. Єльмслєв визначав текст як усе, що було, є й буде ска-

зано певною мовою. Із цього випливає, що мова мислиться як панх-

ронна й замкнена система, а текст – таким, що постійно нарощується 

на часову вісь. Текстуальна природа будь-якого мовного повідомлення 

висунулася на передній план теорією тексту 1970-х років [1, 42]. 

Під іншим кутом зору текст мислиться як обмежене, замкнене на 

себе скінченне утворення. Однією із головних його ознак є наявність 

іманентної структури, що тягне за собою вагомість категорії межі. 

Починаючи з праць М. Бахтіна, культурні акти розглядаються у термі-

нах постійної взаємодії, культурного діалогу. Коли ми усвідомлюємо 

повідомлення як «текст», це начебто накладає герметичну рамку на 

весь смисловий матеріал, що є вмістом цього повідомлення й просочує 

його. Хоч би яким різноманітним і нескінченно змістовним був цей 

матеріал, він виявляється «замкненим» у рамці того, що нами усвідом-

люється як «текст». Якщо в першому випадку істотною ознакою текс-

ту є його тяглість у природному часі, то в другому текст або тяжіє до 

«панхронності» (наприклад, іконічні тексти живопису й скульптури), 

або ж утворює свій особливий внутрішній час. Адже тексти – це не 

енциклопедичні й не лінгвістичні системи; тексти звужують безмежні 

або невизначені можливості системи мови й утворюють закритий уні-

версум. Епос Гомера, наприклад, безумовно відкритий для інтерпрета-

цій, але з цих текстів жодним чином неможливо виснувати теорему 

Ферма або повну фільмографію О. Довженка.  

Будь-який текст невідривно пов’язаний із історико-соціальною 

хронологією й, безперечно, належить тій добі, прямим або непрямим 

відображенням якої він є. Статика текстової конструкції сконцентро-

вана в слові й виявляється в тенденції сприймати надсловесні одиниці 

(фразу, строфу, розділ, зрештою – весь текст) як слово. Це та тенден-

ція, яку мав на увазі О. Потебня, визначаючи художній текст як велике 

слово. Де ж лежить межа між статикою та динамікою значень? Дина-

мічне значення відкриває в кожному слові його залежність від кон-

тексту. Якщо в статичному аспекті ціле складається з часток, то в ди-

намічному воно поділяється на частини. У першому випадку ми руха-
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ємося від слова до надсловесної єдності, в другому – навпаки, від цієї 

єдності до слова.  

Чим старіший текст, тим він інформативніший, бо зберігає в собі ін-

формацію про минулі потенційні його сприйняття. А тому ми можемо 

сказати, що знаємо про «Слово о полку Ігоревім» більше, ніж сучасники 

цієї пам’ятки, оскільки вона тепер зберігає всі культурні рівні її прочи-

тання, її огортає величезна кількість коментарів. Проте, як слушно за-

значає засновник феноменологічної естетики Р. Інгарден, ми не відтво-

рюємо незрозумілі місця тексту зі знання реальності, а навпаки, відтво-

рюємо минулу реальність із тієї інформації про неї, яку зберігає текст.  

Культура загалом може розглядатися як текст. Проте надзвичайно 

важливо підкреслити, що це складно влаштований текст, який розпа-

дається на ієрархію текстів у текстах, і такий, що утворює складне 

переплетення текстів. Оскільки саме слово «текст» вбирає в себе ети-

мологію переплетення, можна сказати, що таким тлумаченням ми по-

вертаємо поняттю текст його вихідне значення.  

Скажімо, словесний текст немовби «переливається» у життєву по-

ведінку того, хто його сприймає, стаючи фактом культури почуттів і 

вчинків людей, навіть тих, чиє життя лежить за межами мистецтва. З 

іншого боку, він виливається у синкретичну єдність культури, стаючи 

словесним елементом її цілого – того культурного світу (тексту), до 

якого належать також пам’ятки архітектури, живопису, музики, усіх 

форм людської праці й обжитого людиною простору, а минуле та те-

перішнє зливаються у суцільності пам’яті.  

Текст – це не естетичний продукт, а знакова діяльність, це не стру-

ктура, а структуротворчий процес, це не пасивний об’єкт, а робота і 

гра, це не сукупність замкнених у собі знаків, що наділені смислом, 

який можна відродити, а простір, де прокреслені лінії смислових зсу-

вів. Рівнем тексту є не значення, а означник у семіотичному й психоа-

налітичному значенні цього поняття. Текст виходить за межі тради-

ційного літературного твору. Наприклад, як зазначає Барт, можна го-

ворити про «текст життя» [2, 82].  

Різні (в граничному випадку суперечливі) інтерпретації тексту мо-

жуть бути однаково істинні, а отже об’єктивні. Очевидно, справа в тому, 

що смисл певної інтерпретації залежить від наявності або відсутності 

взаємодії буттєвих горизонтів інтерпретатора й автора. Істинне розумін-

ня тексту означає розуміння його таким, який він є в його бутті.  

Звернімося ще раз до ідей М. Бахтіна, що здобули загальне визнання. 

Текст – це будь-який зв’язний знаковий комплекс. Він передбачає загально-

зрозумілу систему знаків (хоча й містить моменти, позбавлені знаковості). 

Кожний текст є індивідуальний, знаково неповторний, має суб’єкта, автора. 
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Проте не менш значущою є проблема другого суб’єкта (адресата), що 

сприймає, коментує, оцінює, заперечує тощо. Утім у певних межах текстуа-

льний аналіз може відволікатися від авторства, бо текст (як своєрідна мона-

да) віддзеркалює всі тексти певної смислової царини. Будь-яка система 

знаків і текст передбачає переклад на інші знакові системи (інші мови). 

Дослідження й розуміння тексту – це запитання й бесіда, тобто діалог.  

Рамки поняття «митець», «письменник» з такою ж частотністю 

звужуються, розширюються залежно від тенденцій літературно-

мистецького процесу, але неминуче все «обертається» навколо катего-

рій «автор» і «текст», що досить об’єктивно, адже мається на увазі не 

лише психофізіологічний суб’єкт, а і його творчий потенціал, реалізо-

ваний у витворі мистецтва, тобто «суб’єкт плюс текст», або ж «людина 

і її твір». Автор у рецепції дослідників то «втручається» у тексті у 

внутрішніх та зовнішніх проявах, впливає на художність, то «вмирає». 

(Р. Барт, М. Фуко). Крім того, трактування художнього тексту без його 

особи віддаляє аналітика від розуміння власне художності, замінюючи 

її поняттям «письма», а автора, відповідно, – «функції».  

Продовжуючи думку щодо динаміки розвитку тексту, слід визначи-

ти науково-теоретичні засади термінів суб’єктивізм та об’єктивізм. У 

філософській енциклопедії подано: 

Суб’єктивізм, -у, ч. Ідеалістичний напрям у філософії, який запере-

чує існування об’єктивної реальності як джерела відчуттів і твердить, 

що реальний світ існує тільки в людській свідомості [5, 180]. 

Об’єктивізм, -у, ч. 1. Основний принцип у матеріалістичній теорії 

пізнання, за яким визнається існування об’єкта, об’єктивної дійсності 

як джерела відчуттів; прот. суб’єктивізм. 2. Принцип тлумачення явищ 

суспільного життя, який обмежується констатуванням наявності пев-

них суспільних процесів без аналізу їхніх причин [5, 156].  

У філософських науках суб’єктивізм представлений як філософсь-

кий погляд, згідно з яким предмет (об’єкт) пізнання залежить від спо-

собів і умов його спостереження суб’єктом, який пізнає. Під 

суб’єктивізмом розуміється такий інтелектуальний погляд на соціаль-

ний світ, який припускає можливість безпосереднього пізнання одним 

індивідом досвіду іншого, та згідно з яким цей спосіб є адекватною 

формою пізнання соціального світу.  

Об’єктивізм – така інтелектуальна орієнтація, яка конструює 

об’єктивні відносини, що структурують людські практики та репрезен-

тації. Його передумовою є розрив із безпосереднім досвідом та нама-

гання встановити структуру й принципи, які, будучи невловимими в 

будь-якому безпосередньому сприйнятті, є все-таки базою, на яку цей 

досвід сприйняття спирається.  
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Отже, об’єктивізм – це прагнення до оцінки речей, осіб і подій на 

основі точного вивчення, незалежно від особистих бажань та упере-

джених думок. З іншого боку, суб’єктивізм – це суб’єктивне, упере-

джене бачення реальності, що утворюється під впливом традицій, упе-

реджених думок, бажань, інтересів.  

Щодо літератури, то в цьому випадку слід говорити в основному про 

суб’єктивізм, так як у художніх творах позиція автора завжди присутня і 

проявляється у виборі теми, часу, місця, персонажів, стилю і засобів пере-

дачі змісту та ідей. У художній літературі час також слід розглядати як 

поняття суб’єктивне, позаяк часовий простір існування персонажу зале-

жить від вибору та інтерпретації автора. Перебіг часу є суб’єктивним для 

кожної особи. З одного боку, час сприймається персонажем всередині 

уявної реальності художнього твору, а з іншого – читачами назовні.  

В основному ступінь суб’єктивності/об’єктивності визначається 

стилем або скоріше жанром тексту. Об’єктивність найбільше проявля-

ється у ділових документах, хронологічних даних та автобіографіях; її 

присутність менше помітна в історичних романах, прозаїчних творах. 

Суб’єктивізм найбільше вживається на рівні роздумів у ліричних пое-

зіях, на рівні уяви в романах та на рівні фантастичного вимислу в каз-

ках та пригодницьких романах і т. д.  

Саме психологічна та лінгвістична спрямованість літературознавства у 

ХХ ст. порушили унітарність суб’єктивності, що спричинилося до зміни 

категорії «автор». Уже в класичному психоаналізі динамічна диференці-

йована модель людської психіки (Я, Воно, Над-Я) засвідчує нове, плюра-

лізоване розуміння суб’єктивності, що не зводиться до свідомої та цілісної 

позиції автора. Хоча психоаналіз зберігає настанову на пояснення творчо-

сті через творця, психічна єдність останнього підлягає поділу на окремі 

різноспрямовані інстанції. Ж. Лакан вказує, що З. Фройд відкрив нову 

перспективу вивчення суб’єктивності, – перспективу, в якій «стає очевид-

ним, що суб’єкт з індивідом не збігається» [9, 34]. Психоаналіз поступово 

утверджує не лише множинну сутність суб’єктивності, але й децентрацію 

«Я». К. Юнга не дивує, що людина може мати дві особистості (персона), 

оскільки все несвідоме проектується і персоніфікується. У його аналітич-

ній психології не «я», а «самість» є центром психічної ідентичності. Піз-

ніше структурний психоаналіз наголосив на тому, що «несвідоме – це не 

просто внутрішня сфера сліпих імпульсів, а експресивний аспект 

суб’єктивності (хоча й відчужений від «еґо»)» [14, 12]. 

Дослідження динаміки розвитку тексту, його об’єктивних й 

суб’єктивних начал дає змогу розкрити знакову природу текстових 

структур. Текст породжується як цілісне утворення і втілює не лише 

образ пошукової діяльності індивіда, але й досвід, який набувається у 
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найрізноманітніших життєво-суспільних ситуаціях, тобто в контексті 

конкретних історичних умов.  

Процес безпосереднього породження тексту у звичному значенні 

задовольняють слова вже давно виокремлені у самостійний вид діяль-

ності з внутрішніми мотивами і цілями комунікативно-пізнавального 

плану, що реалізуються у рамках знакового спілкування. Текст як ієра-

рхія змістовно-смислових блоків реконструює й відтворює орієнтовну 

фазу тієї діяльності, що безпосередньо йому передує. Отже, про текст 

йде мова вже не як про штучні утворення, що покликаний слугувати 

механічним засобам передачі інформації, але і як про, принаймні, дво-

рівневий процес орієнтації.  

Текст – це первинна даність всього гуманітарно-філософського ми-

слення. Він є тією безпосередньою дійсністю, з якої й виходять мис-

лення, корпус гуманітарних дисциплін такого феномена.  
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Богдан ЛАЗОРАК 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

УНІАТСЬКИХ БРАТСТВ ПРИ КАРВАСАРСЬКІЙ  

ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКІЙ ЦЕРКВІ  

КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО (XVIII ст.) 
 

Джерела прибутків та напрями видатків міських, передміських та сільсь-

ких церковних братств, які діяли в межах парафіяльної сітки Кам’янецького 

крилоського намісництва протягом усього XVIII ст. досі залишаються недо-

слідженими в історіографії. У цій розвідці аналізується фінансова та госпо-

дарська діяльність старших та молодших братств мирян, які виникли та 

діяли при церкві Воздвиження Чесного Хреста на Карвасарському передмісті 

Кам’янця-Подільського у XVIII ст.  

Ключові слова: церковне братство, церква Воздвиження Чесного Хреста, 

передмістя Карвасари.  

 

The sources of the profits and the directions of the spendings of the civic, suburb 

and country church fraternities that were acting within the parish system of the 

Kamyanets krylos vicegerency during the whole XVIII-th century are still not 

investigated in the historiography. In this research the financial and economic 

activities of the senior and junior fraternities of the lay people, which appeared and 

worked at the Church of the Exaltation of the Holy Cross in the suburb Karvasary in 

Kamyanets Podilsk in the XVIII-th century, are analyzed.  

Keywords: the church fraternity, Church of the Exaltation of the Holy Cross, a 

suburb Karvasary.  

 

Насичений епохальними історичними подіями ранньомодерний 

Кам’янець-Подільський у сучасній історіографії продовжує ілюструва-

тись доволі скупими відомостями про релігійне життя української 

національної громади, діяльність якої, подібно до Львова, у XVI – 

XVIII ст. виражалась діяльністю церковних братств [8, 503].  

Серйозне дослідження історії церковних братств Кам’янця-

Подільського розпочалось ще в середині ХІХ ст. [7, 233] у середовищі 

подільських істориків-краєзнавців Ю. Лотоцького, М. Яворовського, 

М. Орловського, Ю. Сіцинського та ін. Та незважаючи на те, що у ХХ 

ст. цю традицію опосередковано продовжували відомі українські ра-

дянські дослідники Я. Ісаєвич [4], І. Винокур [2], Є. Пламеницька [14], 

О. Пламеницька [15], в історії церковних братств Кам’янця-

Подільського періоду XVI – XVIII ст. «досі незаповненими залиша-
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ються» сторінки з фінансово-господарської та релігійно-культурної 

видів діяльності. У цьому контексті перспективним залишається дос-

лідження уніатських церковних братств кам’янецького передмістя 

Карвасар [21, 339 – 340], на якому була розміщена давня церква Возд-

виження Чесного Хреста [11, 973].  

Перші відомості про існування на Карвасарах православної церкви 

під титулом Воздвиження Чесного Хреста є на плані Кипріяна Томаше-

вича 1672 р. [26]: «8. Eccl. Ruthenorum S. Krucis (in Karwasaris)» [28, 

335]. Згодом Хрестовоздвиженська церква була позначена на римській 

гравюрі 1684 р. [13, 70]. У березні цього ж року церква разом із передмі-

стям Карвасари та селом Длужек (Длужки) були спалені під час штурму 

Кам’янець-Подільського польськими військами [30, 356 – 357]. За версі-

єю Ю. Сіцинського, церква у період перебування турецької адміністрації 

була перебудована в мечеть [21, 340]. Дерев’яний храм Воздвиження 

Чесного Хреста на Карвасарах був відбудований у 1724 р. [30, 20], голо-

вно, завдяки зусиллям пароха Гавриїла Божовського [28, 344, 336]. До 

сьогодні незрозумілим залишається факт реєстрації храму у недатова-

ному реєстрі духовенства, церков і монастирів львівської єпархії за вла-

дицтва Йосифа Шумлянського, складеному приблизно у 1700 – 1708 рр. 

[23, 582]. У цей час церква належала до духовного капітульного підпо-

рядкування (Duchowny kapitularny) [23, 582].  

Найбільше інформації про церкву та діяльність старших і молод-

ших братств при Карвасарській церкві Воздвиження Чесного Хреста у 

XVIII ст. є в актах генеральних візитацій [22, 58]: 1730 – 1731 рр., 

1758 р. та 1791 р., яких, до речі, порівняно з іншими кам’янецькими 

церквами, найбільше збереглося саме для церкви на Карвасарах. Упе-

рше тексти цих церковних візитацій проаналізував подільський істо-

рик-краєзнавець Микола Яворовський [27] у другій половині ХІХ ст., а 

оригінали та копії цих важливих документів нещодавно віднайшов та 

систематизував львівський дослідник церкви Ігор Скочиляс [22].  

При церкві Воздвиження Чесного Хреста у XVIII ст. діяли три цер-

ковні братства мирян: старше – Воздвиження Чесного Хреста; молодше 

– чоловіче Вознесіння Христового та жіноче – сестринське [28, 340].  

На жаль, нам сьогодні невідомо про датування статуту старшого 

братства, однак достовірно відомо, що текст братських артикулів був 

стверджений перемишльським єпископом Онуфрієм Шумлянським 

[24, 246; 25, 22], який протягом 2-х років (1746 – 1749 рр.) тимчасово 

адміністрував у Львівсько-Галицько-Кам’янецькій єпархії. Відомо 

також, що саме за урядування О. Шумлянського в обіг масово вводи-

лись стародруковані тексти братських статутів [3, 22, 28], які містили, 

як правило, 10 артикулів [8] і згодом повсюдно поширювались по всій 
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єпархії. Відтак можна припустити, що статут для карвасарського Хрес-

товоздвиженського братства міг бути стверджений приблизно між 

1746 – 1749 рр.  

Аналізуючи візитацію Хрестовоздвиженського храму 1758 р., 

М. Яворовський з’ясував імена та прізвиська (прізвища) [28, 341] чле-

нів старшого братства: Дмитро Сосницький (старший братчик), Симе-

он Боровський (молодший братчик), Константин Янчинський (скарб-

ник), до зобов’язань останнього входило зберігання братського статуту 

та ведення книги прибутків і витрат братства [28, 341], у яких запису-

вались усі можливі джерела [31, 189-203] та суми братських доходів і 

видатків. Для прикладу, у Перемишльській єпархії у XVIII ст. ці книги 

найчастіше перевіряв декан [31, 203].  

М. Яворовський зумів детально проаналізувати записи фінансових 

надходжень та витрат трьох братств Карвасарської Хрестовоздвижен-

ської церкви [28, 341]. Під час генеральної візитації 1758 р. баланс 

грошових засобів старшого братства становив 20 флоринів (1 фл. = 

30 гр.), які зберігалися у братській скрині. Здебільшого дохід братства 

залежав від пожертвувань, які надходили в скриню як від парафіян, так 

і від членів братства, не враховуючи обов’язкових членських внесків, 

що в середньому складали суму 6 грошей [10, 440].  

До моменту організації старшого братства у 1739 р. парафія Хресто-

воздвиженської церкви налічувала 30 парафіян [30, 357], проте вже у 

1791 р. загальна чисельність прихожан становила 492 особи, з яких 123 

були неповнолітніми (не допускались до складання таїнства Сповіді та 

ін.) [28, 345]. Помітне збільшення кількості парафіян М. Яворовський 

пояснював двома вірогідними припущеннями [28, 345]: 1) при підрахун-

ку 1739 р. до парафіян зараховували винятково голів сімей; 2) збільшен-

ня кількості парафіян відбувалося шляхом приєднання до Хрестовозд-

виженської парафії Карвасар додаткових присілків, які згадувались ли-

ше у візитації 1791 р. (Губачівка або Кубачівка, Татариск (часто урочи-

ще) [13, 72], Янчинець і Підзамче) [19, 103 – 109; 12, 375 – 379]. Цікаво, 

що сучасна польська дослідниця Рената Кароль-Мазур, збільшення кіль-

кості української громади Кам’янця-Подільського вистежує ще на поча-

тку XVIII ст., пов’язуючи цей процес із імміграцією населення з галиць-

ких земель [30, 71]. У цей час серед українських колоністів були багаті 

ремісники, наприклад, на Карвасарах у 30-х рр. XVIII ст. проживав кра-

вець Іван Пясецький [30, 71]. Проте враховуючи той факт, що основна 

частина української громади на Карвасарах була задіяна в сільському 

господарстві [30, 71], доходи парафіян Хрестовоздвиженської церкви в 

основному будувались на рільництві та млинарстві. Відтак більшість 

пожертв на користь церковних братств надходила здебільшого від пара-
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фіян, які безпосередньо працювали у такій прибутковій галузі господар-

ства, як млинарство. Наприклад, у 1716 р. на Карвасарах жив млинар 

Антоній, дружина якого самовільно втекла в м. Хотин, прийнявши зго-

дом мусульманську віру та одружившись із татарським каменярем Мах-

медом Калфою [30, 289]. Добре відомо, що вже у 1750 р. на Карвасарах 

діяло 4 млини, а в 1789 р. – 3 [30, 327]. Млин, як дохідне місце, часто 

виступав предметом фінансових домовленостей між магістратом міста 

та церковними братствами. Позаяк існували ситуації, при яких магістрат 

Кам’янця-Подільського, прагнучи компенсувати свої грошові заборго-

ваності перед вірменськими та українськими церковними братствами, 

надавав їм у тимчасову оренду млини, які були у власності міста. Подіб-

на ситуація склалася у 60-х рр. XVIII ст., коли вірменське братство св. 

Михаїла і Гаврила Архангелів на карвасарських млинах отримувало 

сталий прибуток [30, 376].  

Окрім традиційних пожертвувань та фундувань, джерелом прибутків 

старшого братства були кошти, отримані від лихварських операцій. На-

приклад, станом на 1758 р. загальна сума боржників братства становила 

17 флоринів 18 грошей [5, 757] та 2 соліди (шеляг) [5, 757]. Прибутки 

Карвасарського братства, порівняно з іншими кам’янецькими церковними 

братствами, вирізнялись стабільним співвідношенням між прибутком та 

витратами, щобільше, у 70-их рр. XVIII ст. вони характеризувались зрос-

танням грошових надходжень. Наприклад, у 1774 р. у старшого братчика 

Матея (Матвея) Фурмана, незважаючи на чималі витрати, пов’язані, пере-

довсім, із купівлею церковних дзвонів, у братській казні залишилось 

125 зл. Тоді як другий старший братчик Андрій Шупуляк володів 164 зл., 

а ще 113 зл. він віддав різним особам у позику. Цікаво, що 100 зл. зберіга-

лось у братського священика Олексія Страдецького, які братство отрима-

ло після смерті якогось Миколая Вільчковатого (Вільчколатого). Свяще-

ник володів також 13 зл., які ще не були внесені до братської книги реєст-

рів, і які, очевидно, були виявлені візитатором. Відтак загальна сума го-

тівкових грошей братства, не враховуючи заборгованості братству, стано-

вила 402 зл. До 1774 р. прибутки старшого братства були настільки стабі-

льними та надійними, що на зберігання у його касі згаданий Микола Віль-

чковатий довірив 80 зл. [28, 343].  

У 1784 р. дохід Хрестовоздвиженського братства зменшився майже 

вдвічі і становив 240 зл. 2 гр., з яких на різноманітні видатки було 

затрачено 192 зл. 13 гр., окремо на розвиток лихварських операцій 

братство вклало 334 зл. У 1790 р. братство володіло лише 136 зл. 

10 гр., причому в цей період чомусь не проводило жодних лихварських 

операцій. У 1791 р. готівковий капітал братства становив 124 зл. 26 гр., 

а сума, внесена до лихварських операцій, – 234 зл.  
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Молодше чоловіче братство при Хрестовоздвиженській церкві мало 

титул Вознесіння Христового, статут якого був затверджений львівсько-

галицько-кам’янецьким єпископом Левом Шептицьким у 1753 р. [28, 

341]. У 1758 р. старшим братчиком був Симеон Меджинський, функції 

молодшого братчика виконував Яцентій Лисовський, а братським скарб-

ником числився Симеон Побережніков. Саме ці особи, за словами 

М. Явровського, дали на огляд візитатору Івану Громницькому книги 

прибутку та витрат цього чоловічого молодшого братства [28, 342]. Отже, 

братство володіло власною касою. Для прикладу, у 1758 р. воно нарахову-

вало 23 фл. Крім того, молодше братство відокремлено від старшого брат-

ства здійснювало лихварські операції, на які у тому ж таки 1758 р. заклало 

15 фл. Певна частина братських грошей зберігалась у двох членів братства 

Стефана Яницького – 16 фл. та Івана Краковського – 8 фл. Порівняно з 

1758 р., коли братство в сумі володіло 62 фл., у 1774 р. реальний грошо-

вий баланс становив 129 зл. 15 гр., причому всі вхідні лихварські рахунки 

братства були сплачені [28, 342]. У середині 80-х рр. XVIII ст. зберігалась 

тенденція, при якій дохід братства переважав над витратами [28, 342]. 

Наприклад, у 1784 р., за керівництва старшого братчика Григорія Ми-

хальського було зібрано 75 зл. 12 гр., з яких витратили меншу половину – 

29 зл. 20 гр. У 1785 р. старший братчик Михайло Томарський зумів зібра-

ти до братської скрині 40 зл. 2 гр., з яких на видатки було використано 

лише 4 зл. 2 гр. Крім того, за період 1784 – 1785 рр. у книгах реєстру при-

бутку та витрат, серед зовнішніх боржників братства було занотовано 

суму у розмірі 63 зл. 12 гр., яка свідчить про вміле ведення лихварських 

операцій у період керівництва згаданих братчиків. Дещо більші прибутки 

спостерігаємо у 1790 р., коли вони сягнули 55 зл. 19 гр. Наступного 

1791 р. ця сума майже не змінилась, склавши 55 зл. 15 гр., проте водночас 

було зафіксовано факт чималого зростання розмірів лихварської застави 

на користь братства, яка становила 153 зл. [28, 342].  

Відносно стабільний дохід молодшого братства давав змогу його чле-

нам здійснювати релігійну діяльність. Відомо, наприклад, що у 1758 р. 

молодше братство власним коштом збудувало бічний різьблений вівтар, 

який теж мав титул Вознесіння Господнього, а в подальшому братство 

стежило за вчасним проведенням богослужінь у цій частині храму та ін. 

[28, 337]. Відомо, що в 1758 р. у цьому вівтарі був розмальований престол 

без антимінсу [9], покритий трьома білими покривалами. На престолі ж – 

дерев’яне різьблене розп’яття Ісуса Христа та два підсвічники. На вівтарі 

був також образ св. Архангела Михаїла.  

Подібно до міських парафій Кам’янця-Подільського [18, 220 – 221], 

жінки Хрестовоздвиженської парафії Карвасар зуміли організувати 

власне молодше сестринське (жіноче) братство, про діяльність котрого 
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збереглося найменше інформації (невідома навіть назва). На думку 

М. Яворовського, перші відомості про діяльність цього братства дату-

ються 1774 р., коли старшою сестрою братства була дружина місцево-

го пароха Олексія Страдецького (1760 – 1791 рр.) [28, 344] Маріанна 

Страдецька [28, 342]. Цікаво, що сестринське братство зуміло зоргані-

зувати власну фінансово-господарську діяльність [28, 342], яка в прак-

тиці діяльності сестринських братств у XVIII ст. є доволі рідкісним 

випадком. Наприклад, згадана Маріанна Страдецька до 1774 р. (навіть 

при оплаті всіх видатків) змогла зібрати в казну 40 зл. Прибутки сест-

ринського братства дещо зросли у 1784 р., склавши суму 45 зл. 12 гр., 

при цьому 25 зл. братство вклало у розвиток лихварських операцій. 

Відтак уже через 6 років прибутки сестринського братства почали 

переважати над прибутками чоловічих братств. Зокрема, у 1790 р. 

готівковий баланс братства становив 240 зл. 27 гр., а в 1791 р. – 345 зл. 

14 гр. Для кращого розуміння ситуації щодо прибутків трьох братств, 

які діяли при Карвасарській церкві Воздвиження Чесного Хреста, про-

понуємо порівняльну таблицю прибутків та витрат братств.  

Таблиця 1. Реєстр прибутку та витрат церковних братств Кар-

васарської Хрестовоздвиженської церкви 1758 – 1791 рр.  

Рік 

 

Старше братство 

Воздвиження Чесного 

Хреста 

Молодше чоловіче 

братство Вознесіння 

Христового 

Молодше сестринське 

братство 

Готів-

ка 

в касі 

Вида-

тки 

братс-

тва 

Лих-

варсь-

кий 

внесок 

Готів.  Вид.  Лихв.  Готів.  Вид.  Лихв.  

1758 20 фл.  – 17 фл. 

18 гр. 

2 сол.  

47 фл. – 15 фл.  – – – 

1774 402 

зл.  

– 113 

зл.  

129 

зл. 15 

гр.  

– – 40 зл.  – – 

1784 240 

зл. 2 

гр.  

192 

зл. 13 

гр.  

334 

зл.  

75 зл. 

12 гр.  

29 зл. 

20 гр.  
63 зл. 

12 гр.  

45 зл. 

12 гр.  

– 25 зл.  

1785 – – – 40 зл. 

2 гр.  

4 зл. 2 

гр.  

– – – 

1790 136 

зл. 10 

гр.  

– – 55 зл. 

19 гр.  

– – 240 

зл. 27 

гр.  

– – 

1791 124 зл 

26 гр.  

– 234 

зл.  

55 зл. 

15 гр.  
– 153 

зл.  

345 

зл. 14 

гр.  

– – 
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Судячи з таблиці станом на 70-ті рр. XVIII ст., серйозне піднесення 

у розвитку фінансових операцій спостерігаємо винятково у старшого 

братства. Однак уже в 90-х рр. XVIII ст. першість за кількістю прибут-

ків характерна для молодшого сестринського братства. Для прикладу, 

середньостатистична сума за 1790 та 1791 рр. для молодшого сестрин-

ського братства становить – 293 зл. 0, 55 гр., старшого чоловічого – 

261 зл. 6 гр., для молодшого чоловічого – 55 зл. 7 гр.  

Статистику прибутків уніатських братств на Карвасарах слід обе-

режно пов’язувати із лихварськими взаємовідносинами між українсь-

кою та єврейською громадами, які особливо пожвавились після того, 

як король Август ІІІ у 1750 р. видав розпорядження про виселення 

єврейських родин за межі мурів Кам’янця-Подільського [30, 296]. За-

значимо, що наприкінці 80-х рр. XVIII ст. кількість єврейських родин 

на Карвасарах посідала третє місце серед околиць Кам’янця-

Подільського. Наприклад, згідно з переписом населення, від 30 верес-

ня 1789 р. на Карвасарах проживало 168 єврейських родин [30, 298]. 

Цікаво, що саме в цей період спостерігається тенденція до збільшення 

прибутків молодшого сестринського братства.  

Проте варто зазначити, що згадані братства свої фінансові рахунки 

записували неакуратно. Недарма у 1784 р. візитатор зауважив, що 

молодше чоловіче братство проводить свої записи на окремих фрагме-

нтах паперу [28, 342], що, на його думку, було грубим порушенням 

при веденні фінансової документації, яка повинна була мати форму 

книги й заповнюватися систематично. На думку М. Яворовського, 

саме через таку халатність братства більшість цінної інформації було 

втрачено [28, 342]. Натомість недоліком у діяльності старшого братст-

ва вчений вважав саме небажання його членів вимагати від своїх бор-

жників вчасного сплачування позичених у братства грошей [28, 342 – 

343], що, зрештою, стало однією із вирішальних причин зменшення 

прибутків. Загалом фінансові резерви трьох братств давали можливість 

братчикам до 70-х рр. XVIII ст. спільно виконувати свою головну релі-

гійну функцію – доглядати храм Воздвиження Чесного Хреста. Очеви-

дно, саме завдяки братствам було збережено одну з найвидатніших 

пам’яток декоративного мистецтва Поділля – гаптовану плащаницю 

XVI ст., яка сьогодні зберігається у фондосховищах Кам’янець-

Подільського музею [1, 197 – 198]. У 1774 р. старше братство зуміло 

дещо оновити внутрішнє оздоблення храму [28, 338]. Зокрема старан-

нями братчиків для храму було куплено срібну і позолочену всередині 

дарохранильницю [17, 44] з кришкою у формі корони. Передпрестолля 

головного вівтаря було прикрашене дорогими турецькими покривала-

ми. На вівтарі було 6 підсвічників з білими свічками, закуплені моло-
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дшим чоловічим братством. У вівтарі зберігався також виносний об-

раз, придбаний молодшими братствами: з одного боку образ містив 

зображення св. Хреста, а з іншого – образ Непорочного Зачаття Прес-

вятої Богородиці. Також у вівтарі зберігався срібний, позолочений 

хрест з розп’яттям та підніжжям, який був куплений старшим братст-

вом за рахунок коштів, отриманих від пожертвувань парафіян.  

Вівтар молодшого чоловічого братства у 1774 р. поміщав 8 підсвіч-

ників та олов’яний хрест. Помісний образ св. Миколая Мирлікійського 

братство прикрасило срібною короною.  

Однак у зв’язку із фінансовим занепадом старшого та молодшого 

чоловічих братств у 70-х рр. XVIII ст., дерев’яний храм Воздвиження 

Чесного Хреста все ж починає «підупадати» [30, 357]. У 1784 р. брат-

ства змушені були укріпити храм з усіх боків спеціальними опорами 

для кращої безпеки прихожан [28, 338]. Приблизно у цей же час брат-

ства зуміли відремонтувати церковний дах, проте на капітальний ре-

монт храму все ж не спромоглися, за що неодноразово братчики отри-

мували докори під час візитацій. Через 20 років згадані братства, які на 

той момент уже перейшли до православної віри [20, 258], спромоглися 

своїми силами у 1799 р. закласти новий храм, будівництво якого оста-

точно було завершене у 1801 р. [1, 196 – 197].  

Господарська діяльність карвасарських церковних братств була 

пов’язана також із доглядом за церковними ґрунтами. Наприклад, візи-

тація Хрестовоздвиженського храму 1758р. зафіксувала у церковному 

володінні 9 нерівномірних наділів [28, 343; 22, 265], до яких входило 

27 днів ріллі та 14 косарів сінокосу. У 1786 р. братчики водночас до-

глядали за церковним полем у розмірі 28 днів та садибою, що була 

неподалік храму, до якої належали додаткові земельні угіддя: ріллі на 

3 дні та сінокосів на 15 косарів. Візитація 1791р. [22, 369] детальніше 

зафіксувала володіння карвасарської церкви. У тексті візитації було 

згадано про площу, на якій відбувалось будівництво будинків, а також 

неогороджену садибу, що була під скелями та межувала з садибою 

Луки Коваля [28, 343]. З тексту дізнаємось також, що церковне братст-

во утримувало пасіку [28, 343], яка разом із церковним полем на 3 дні 

розміщена була на території Вишневого лісу. Зазначимо, що завдяки 

виробництву меду братства Хрестовоздвиженської церкви виконували 

одразу декілька релігійних функцій [29]. Скажімо, на основі меду бра-

тчики виготовляли віск, а з нього виливали свічки, котрі служили для 

обрядів та освітлення церкви. Обряд «Свічки» (братська свічка, канун) 

– це традиційне парафіяльне свято, яке було досить поширеним при 

церквах Кам’янецького крилосу в XVII – XVIII століттях. Обряд спа-

лення свічок, виготовлених силами церковного братства, приурочував-
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ся на честь святого покровителя місцевого храму та на честь інших 

релігійних свят. Ці празничні урочистості проводились, як правило, у 

весняно-літній період [6, 237]. Виробництво свічок також було додат-

ковим джерелом прибутку, а сам бджолиний мед часто використовува-

ли для виготовлення ліків, які нерідко могли використовувати для 

потреб братських шпиталів.  

Візитація 1791 р. детально ілюструє топографію та розмір земель-

них володінь церкви Воздвиження Чесного Хреста [28, 343 – 344]. 

Перший наділ церковного поля у розмірі 3 дні був розміщений поблизу 

хутора, який межував з Вишневим лісом. Другий земельний наділ у 

розмірі 2 дні був обмежений територією якогось лісу. Третій наділ був 

малопридатним для ведення господарства, бо був серед терну і стано-

вив лише 1 день. Четвертий наділ був розташований при Кадієвецькій 

дорозі і становив 3 дні оранки. П’ятий наділ займав 8 днів і розміщу-

вався поблизу поля, яке належало млинам села Підзамче [12, 375–379]. 

Шостий наділ був найменшим і найбільш занедбаним, оскільки за-

ймав лише 1 день оранки і постійно заростав терном. Сьомий та вось-

мий земельні наділи були на якихось «горбках» і займали кожен по 3 

дні оранки. Дев’ятий наділ у розмірі 2 днів розташовувався поблизу 

хреста, однак з невідомих нам причин ця церковна ділянка, якою здав-

на користувався братський священик О. Страдецький, у 1791 р. була 

відібрана орендарем Підзамчівських млинів Лукевичем [28, 344]. Де-

сятий наділ розташовувався неподалік Оринінської садиби і був приз-

начений винятково для сінокосів (15 косарів).  

У XVIII ст. до компетенції карвасарських братств також належав 

постійний догляд за парафіяльним цвинтарем, який згідно з інвентарем 

Кам’янецького староства 1746 р. був на південь від старої Хотинської 

дороги і займав приблизно 0, 4 га. [12, 189] 

Отже, будучи єдиними передміськими церковними братствами 

Кам’янця-Подільського, братства на Карвасарах зуміли самотужки, 

незалежно від інших уніатських братств міста, провадити свою неза-

лежну фінансово-господарську та релігійну діяльність. Йдеться також 

про існування на практиці особливих власних методів отримання при-

бутку (наприклад, утримання пасіки), а також існування у кожного з 

них відокремленої казни, що, загалом, аж ніяк не суперечило постано-

вам Замойського синоду 1720 р. [16, 291].  
  

Джерела та література 

1. Будзей О. Вулицями Кам’янця-Подільського / Олег Будзей // Серія «Іс-

торичні місця України». – Л., 2005. – 272 с.  

2. Винокур І., Хотюн Г. Кам’янець-Подільский державний історико-

архітектурний заповідник : Путівник / Іон Винокур, Г. Хотюн. – Л., 1986. – 158 с.  



351 

 

3. Добрянский А. История епископов трѐх соединѐнных епархий пере-

мышльской, самборской и саноцкой от наидавнейших времѐн до 1794 г., по 

источникам составленная / Антоний Добрянский. – Л., 1893. – Період ІІІ.  

4. Ісаєвич Я. Братства Поділля в XVI – XVIII ст. / Ярослав Ісаєвич // мате-

ріали ІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Л., 1970. – С. 88 – 89.  

5. Капраль М. Економічні привілеї міста Львова XVI – XVIII ст. : привілеї 

та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Микола Капраль. – Л., 

2007. – 816 с.  

6. Лазорак Б. Братство Мирян при церкві Святого Миколая в Кам’янці-

Подільському (XVIIІ ст.) / Богдан Лазорак // Проблеми гуманітарних наук : 

Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук 

та ін. – Дрогобич, 2009. – Вип. 24. Історія. – С. 229 – 249.  

7. Лазорак Б. Інституційне оформлення та діяльність церковного братства 

Івана Хрестителя в Кам’янці-Подільському // Питання історії України : збірник 

наукових праць. – Чернівці, 2009. – Т. 12. – С. 233 – 252.  

8. Лазорак Б. Статут Лева Шептицького для Львівського Хрестовоздви-

женського братства 1762 р. / Богдан Лазорак // Історія релігії в Україні. – Л., 

2010. – Кн. 1. – С. 502 –511.  

9. Лобатынскй С. О св. антиминсах канца XVIІ, XVIІІ и начала ХІХ сто-

летій, представленных церквей Подольской епархіи и хранящихся при кресто-

вой архієрейской церкви / Созонт Лобатынскй // Подольскія Епархіальныя 

В?домости. Часть неоффиціальная (далі – ПЕВ). – Каменец-Подольскій, 1888. 

– ғ 19. – С. 423 – 434; ғ 20. – С. 455 – 462; ғ 21. – С. 484 – 495; ғ 22. – С. 

515 – 525; ғ 23. – С. 541 – 553; ғ 24. – С. 583 – 593.  

10. Лотоцкий Ю. Правила для православного братства, учрежденнаго 1736 

года при Петропавловской церкви в г. Каменце-Подольском / Юліань Лотоц-

кий // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 1863. – ғ 11. – С. 435–441.  

11. Орловский М. Краткие сведения о каменецких православных церквях и 

католических костѐлах / Михаил Орловський // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 

1865. – ғ 22. – С. 972 – 976.  

12. Петров М. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII – 

XVIII ст. (Історіографія. Джерела) / Микола Петров. – Кам’янець-Подільський, 

2002. – 384 с.  

13. Петров М. Малюнки і гравюри Кам’янця-Подільського XVII – XVIII ст. 

як джерело для вивчення історичної топографії міста / Микола Петров // Істо-

рико-географічні дослідження в Україні : збірник наукових праць. – К., 2009. – 

Вип. 11. – С. 64 – 78.  

14. Пламеницька Є., Пламеницька О. До вивчення найдавнішої урбаністи-

чної структури Старого міста Кам’янця-Подільського / Пламеницька Євгенія, 

Ольга Пламеницька // Вісник історико-культурологічного Подільського брат-

ства. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Т. 4. – С. 29 – 37.  

15. Пламеницька О. Християнські святині Кам’янця на Поділлі / Ольга 

Пламеницька. – К., 2001 р. – 302 с.  

16. Провінційний синод у Замості 1720 року Божого. Постанови / пер.  

о. Іван Козовик. – Івано-Франківськ, 2006. – 304 с.  



352 

 

17. Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології / Наталія Пуряє-

ва. – Л., 2001. – 160 с.  

18. Сецинский Е. Древнейшія православныя церкви в Подоліи / Евфимий 

Сецинский // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 1890. – ғ 40. – С. 915 – 926.  

19. Сецинский Е. Исторические сведения и приходах и церквах Подольс-

кой епархии. Каменецкий уезд / Евфимий Сецинский // Труды Подольского 

епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 

1895. – Т. 7. – 611 с.  

20. Сецинский Е. Переход г. Каменца-Подольскаго под Россійскую Держа-

ву 21 апреля 1793 года / Евфимий Сецинский // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 

1893. – ғ 16. – С. 257–267.  

21. Сецинский Е. Приходы и церкви Подольской Епархии / Евфимий Се-

цинский. – Біла Церква, 2009. – 996 с.  

22. Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII – 

XVIІІ століть. Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії / Ігор Скочиляс. – Л., 

2004. – 511 с.  

23. Скочиляс І. Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів 

Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського / Ігор Скочиляс // За-

писки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2000. – Т. CCXL: Праці 

Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 530 – 589.  

24. Фіґоль В. Церковні братства Галицької Гр. кат. провінції у XVIII cт. // 

Богословія. Тримісячник / Володимир Фіґоль. – Л., 1937. – Т. XV. – Кн. 4. –  

С. 243 – 252.  

25. Хаварівський У. Герби Львівських владик в Унії з Римом (1667 – 2007) 

/ Устим Хаварівський. – Тернопіль, 2008. – 112 с.  

26. Шкурко С. Там, де виник Кам’янець / Сергій Шкурко // Подолянин. – 

Кам’янець-Подільський: Б. в., 2007. – ғ 7. – С. 7.  

27. Яворовскій Н. Историческія сведенія о Каменц-Подольском и его пра-

вославных церквах, в связи с гражданскою и церковною жизнію Подоліи / 

Николай Яворовскій // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 1889. – ғ 19. – C. 407 – 

421; 1889. – ғ 21. – C. 463 – 471; 1889. – ғ 24. – C. 555 – 563; 1889. – ғ 27. – 

C. 628 – 637; 1889. – ғ 30. – C. 701 – 711; 1889. – ғ 51. – C. 1299 – 1313; 1890. 

– ғ 9–10. – C. 211 – 214; 1891. – ғ 32. – C. 759 – 764.  

28. Яворовскій Н. Каменецкая Кресто-Воздвиженская церковь на Карваса-

рах / Николай Яворовскій // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 1892. – ғ 20. –          

С. 335.  

29. Яворовскій Н. Медоваареніе в древній Руси и остатки его при церквах 

Подольской епархіи / Миколай Яворовскій // ПЕВ. – Каменец-Подольскій, 

1878. – ғ 13. – С. 483 – 489; ғ 18. – С. 643 – 680.  

30. Król-Mazur R. Miasto Trzech Nacji. Studia z dziejów Kamieńca 

Podolskiego w XVIII wieku / Renata Król-Mazur. – Kraków, 2008. – 690 s.  

31. Lorens B. Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII – XVIII 

wieku / Beata Lorens. – Rzeszów, 2005. – 336 s.  

 

 



353 

 

УДК 94(477.83) 

Юрій СТЕЦИК 

 

АКТ КАНОНІЧНОЇ ВІЗИТАЦІЇ 1816 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПАРАФІЯЛЬНОГО ХРАМУ 

СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ СЕЛА УЛИЧНО 
 

На підставі актових матеріалів та візитаційних описів реконструйовано 

історію побудови та функціонування церкви. Запроваджено до наукового обігу 

переклад рукопису візитації 1816 р., який розкриває різні аспекти парафіяль-

ного життя.  

Ключові слова: візитація, антимінс, вівтар, іконостас, парох, парафія. 

 

Based on official records, materials and descriptions visitationis reconstructed 

the history of construction and operation of the church. Introduced to the scientific 

use of the manuscript translation of visitation in 1816, which reveals the various 

aspects of parish life.  

Key words: visit discription, blessed altar cloth, sanctuary, iconostasis, pastor, 

the parish. 

 

У наш час спостерігається тривалість процесу духовного відроджен-

ня, який супроводжується реконструкцією давніх сакральних пам’яток. 

У таких умовах постає актуальною необхідність звернення до історич-

них витоків формування окремих парафій як первинної ланки адмініст-

ративно-територіальної інфраструктури християнської Церкви.  

У цій статті ставимо собі за мету розкрити особливості архітектур-

ної побудови, матеріального забезпечення та напрямів діяльності цер-

кви. Об’єктом нашого дослідження обрано парафіяльний храм с. Ули-

чно (св. Параскевії), який входив до Дрогобицького деканату Переми-

шльської унійної єпархії, а предметом вивчення став акт візитаційного 

опису цієї церкви за 1816 р.  

Заторкувана нами проблема не була предметом спеціального ви-

вчення ані місцевих краєзнавців, ані істориків Церкви. Адже досі історія 

села Улично залишається не дослідженою у багатьох сферах. Поодинокі 

мемуарні матеріали із насвітленням окремих, фрагментарних аспектів 

трапляються у краєзнавчих збірниках української діаспори [1; 2; 3]. 

Основні засадничі положення про історичний розвиток парафії подано в 

узагальнювальних працях В. Слободяна та Д. Блажеєвського [5; 9].  

Охарактеризуємо передусім протоколи візитацій як актові джерела 

до історії Церкви. Парафіяльна візитація – це огляд церкви та парафія-

льної людності єпархії єпископом чи його представником. Проте в 

опрацьованій нами візитації не вказано, хто і з якою метою проводив 

опис храму. Інші церковні джерела підкреслюють, що візитації в осно-
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вному проводилися з метою збереження чистоти віри і зміцнення зви-

чаїв. Адже в актах візитації значна увага звертається на дотримання 

канонічних приписів в оздобленні храмів та відправленні богослужінь. 

Ще одним аспектом, який переслідували візитаційні описи, була інве-

нтаризація ѓрунтів. Зі збільшенням церковних багатств, зокрема, з 

ростом церковного землеволодіння, візитація мала на меті ревізію і 

збереження церковної власності. Також значний акцент було зроблено 

і на дотриманні місцевим душпастиром своїх обов’язків.  

Візитаційний опис складався за певною схемою, яка забезпечувала 

однотипність таких актів в межах єпархії. У тексті візитаційного опису 

можна виокремити умовно такі компоненти, як: 1) заголовок акту візи-

тації з вказівкою на назву парафії із адміністративно-територіальною 

прив’язкою; 2) опис церкви ззовні та всередині; 3) матеріальне забез-

печення; 4) дзвіниця; 5) парафіяльні інституції; 6) духовенство і пара-

фіяльна людність; 7) інвентарний опис церковних речей; 8) свідчення 

офіціала деканату [8, 326 – 332]. Слід зауважити, що в опрацьованій 

нами візитації відсутній реформаційний декрет, який укладався як 

заключна резолюція, де вказувалось на основні недоліки парафії та 

шляхи їх розв’язання.  

Отже, візитаційний опис є унікальним джерелом, яке дає змогу в 

загальних рисах реконструювати становище парафіяльної церкви на 

прикладі окремо взятої місцевості.  

Розглянемо побіжно основні історичні витоки формування парафі-

яльного храму в с.Улично. Перша писемна згадка про цей населений 

пункт – 1443 р. [11, 287]. На 1515 р. припадає найраніше документаль-

не свідчення про існування церкви, пов’язане із повідомленням про 

спустошення попівства в с. Улично внаслідок чергового татарського 

набігу на Перемишльську землю [10, 143]. Згодом, очевидно для від-

будови попівства, у 1536 р. видано ерекційну грамоту про надання 

братами Клодницькими (Станіславом, Іваном, другим Іваном, Андрі-

єм, Геогрієм, Матвієм), які мали землеволодіння у селах Монастирець, 

Улично та Довголука, церков руського обряду, розташованих у цих 

селах, учтивим попам Заньку та Івану того ж обряду із дяком Андрій-

ком з Монастирця, яких допускали до виконання обов’язків із надан-

ням одного дворища. Згадані попи і їхні спадкоємці зазначеними церк-

вами й дворищами мали управляти відповідно до обряду та руських 

звичаїв довічно. Вони зобов’язані були сплачувати тільки по 4 флори-

ни кожного року до свята св. Мартина для роду Клодницьких, які зві-

льняли цих попів та їхніх спадкоємців від численних податків на худо-

бу та інше поголів’я, почотів, поголовщини, третьої міри з млину. 
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Попи виводилися з-під шляхетської юрисдикції та звільнялися від 

сплати різних штрафів, які виплачувалися в той час судам [4, 734].  

Згідно зі статистичними даними інвентарних описів Дрогобицького 

староства за 1568 р., піп с. Улично користувався громадським полем та 

виплачував 8 грош, а у 1589 р. до попівства належало півлану землі 

[10, 143].  

У 1764 та 1816 рр. були проведені канонічні (єпископські) візитації 

церкви. Зокрема у 1764 р. парохом при цій церкві був о. Павло Яворсь-

кий, який представив візитатору ерекційну грамоту, надану ще польсь-

ким королем Яном ІІІ від 1616 р., котру пізніше підтвердив своїм лис-

том перемишльський владика Інокентій Винницький [6, 11].  

Під час проведення другої візитації 1816 р. парохом із 1810 р. був  

о. Михайло Ольшанський. Колятором парафіяльної церкви був Свяще-

ний Престіл. У цей час парафіяльна церква була не мурованою, а де-

рев’яною, споруджена відповідно до архітектурної форми грецького 

обряду, належно оздоблена зовні та всередині (як для сільської місце-

вості). У ній були: іконостас, три вівтарі: один – великий (централь-

ний), два – бічні. На бічних вівтарях приносилися богослужбові офіри 

(при потребі). Кожний із цих вівтарів був відповідно оздоблений і мав 

власний антимінс. Усі антимінси були давніми та пошкодженими. 

Візитатор зазначає, що він не побачив у церкві жодних забобонних чи 

непристойних образів і малювань. Дзвіниця розміщувалася окремо 

біля церкви та мала чотири дзвони. Ззовні церква та дзвіниця потребу-

вали реставрації. Також візитатор зауважує, що як для села, цвинтар 

перебував у доброму стані. Хрести були встановлені в селі та на його 

межах. При церкві діяла церковна прислуга. Дяк був здібним та у своїх 

обов’язках пильним. При церкві було братство, яке піклувалося про 

неї, та провізор, який старанно виконував свої обов’язки. У парафії не 

було створено інституту убогих та шпиталю для них [7, 59].  

У візитації 1816 р. значна увага звернута на характеристику місце-

вого пароха о. Михайла Ольшанського, який в дні недільні та святкові 

(відповідно до ритуалу) всі богослужіння належно відправляв, а в дні 

урочистих свят – вечірні, а в 40-денний піст – Літургію Напередосвя-

чених дарів. У дні недільні та святкові читав Євангеліє та для згрома-

дження молоді розтлумачував катехизм, особливо в 40-дений піст. 

Парох оголошував заповіді подружнім парам із катехитичної науки та 

проводив для них екзаменування. Він не брав надмірної плати за від-

правлення богослужінь, тому парафіяни не скаржилися на нього. Святі 

Тайни уділяв тільки у випадках потреби у приватних будинках. Парох 

дотримувався приписів ритуалу і під час адміністрування Святих Тайн 

носив священичий одяг. При церкві було укомплектовано парафіяльну 
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бібліотеку із літератури, необхідної для спасіння душ та для богослу-

жінь, а парох був досконалим в її читанні. Хоча й священик належно 

оформляв документацію парафіяльної канцелярії: протоколи розпоря-

джень як від Консистора, так і від державних інституцій, перелік фун-

даційних богослужінь, проте жодних давніх парафіяльних актів не мав, 

особливо ерекційних документів [7, 60].  

Місцевий парох не мав помічника, однак встигав справлятися зі 

всіма своїми обов’язками. Зокрема, не траплялося випадків, щоб дити-

на хвора без хрещення, сповіді і причастя та останнього помазання 

померла. Допомагала інколи на парафії баба-повитуха, яка від отця 

навчилася здійснювати хрещення водою. Парафіяни довго не приноси-

ли новонароджених на обряд хрещення, а дехто відкладав це на кілька 

тижнів. Загалом у парафії на 1816 р. нараховувалося дітей шкільного 

віку чоловічої статі 46, жіночої – 24. Проте тільки деякі батьки поси-

лали до церкви дітей шкільного віку для вивчення катехизму в неділь-

ні та святкові дні (40 дітей), усі ж інші вивчали основи християнської 

віри вдома. Візитатор слушно зауважує: якщо була б створена школа, 

тоді б тут була добра духовність та підносилася б слава Божа [7, 61].  

Візитаційний опис також проводився із метою виявлення морально-

духовного стану парафіян. Місцевий парох в акті візитації 1816 р. повідо-

мляє про те, що частково так, а частково ні парафіяльна людність є уваж-

ною у відвідуванні богослужінь та у слуханні науки, адже як в недільні, 

так і святкові дні швидше відвідує корчму, аніж церкву. Однак візитатор, 

на противагу повідомленю пароха, зауважує про те, що бачив як корчми 

були закриті під час відправлення богослужінь, як в дообідній, так і вечір-

ній час, відповідно до ухвали урядового патенту. У святкові дні не прово-

дилось жодних ярмарків. У церкві під час Богослужіння панував звичай 

розділяти парафіяльну людність за статтю, парафіяни разом з хором мали 

співати хоча б те, що часто повторювалося і було кожному відомим. Час 

від часу спостерігався занепад. Представники громади, як, наприклад, 

війт, присяжні у виконані своїх релігійних обов’язків були уважними та 

добрим взірцем для інших. На парафії дотримувалися усіх церковних 

заповідей, особливо недільних та святкових днів [7, 62].  

Отже, до нашого часу зберігся певний корпус джерел до історії па-

рафіяльної церкви с. Улично, серед якого помітне місце посідають 

акти канонічних візитацій Перемишльської унійної єпархії другої по-

ловини XVIII – першої половини XIX ст. Більшість джерел цього типу 

залишаються досі не вивченими, тому вперше пропонуємо ввести до 

наукового обігу переклад із латинської мови одного з актів візитації 

1816 р., який вдалося віднайти у церковних фондах Державного архіву 

в місті Перемишль (Польща).  



357 

 

Документ  

Акт канонічної візитації  

Парафії Улично 

Дрогобицького деканату, Самбірського циркулу (1816 р.) 

Парох Михайло Ольшанський 

подав наступні відповіді  

(на питання візитатора за встановленим формуляром)

 

1. На цій парафії був спочатку адміністратором із 1 березня 1810 р., 

а від  

 1 вересня 1810 р. став парохом.  

2. Посідає тільки парафіяльну церкву, оскільки філіальної немає.  

3. Титул парафіяльної матірної церкви – Св. Параскеви.  

4. Колятор парафіяльної церкви – Священний Престіл.  

5. Парафіяльна церква не мурована, а дерев’яна.  

6. Церква побудована відповідно до (архітектурної) форми грецько-

го обряду.  

7. Церква належно зовні та всередині оздоблена як для сільської мі-

сцевості.  

8. В церкві знаходиться Іконостас.  

9. Наявні три вівтарі: один – великий (центральний), два – бічні.  

10. На бічних вівтарях приносяться богослужбові офіри, коли є по-

треба.  

11. Ці вівтарі та інструменти до них благословлені з дозволу Кон-

систорії.  

12. Кожний із цих вівтарів належно оздоблений і має власний ан-

тимінс.  

13. Антимінси давні та пошкоджені.  

14. Не виявлено жодних в церкві образів та малювань забобоних та  

 непристойних.  

15. Дзвіниця стоїть окремо біля церкви та має чотири дзвони.  

16. Церква та дзвіниця іззовні потребують реставрації.  

17. Як для села, цвинтар знаходиться в доброму стані.  

18. Хрести встановлені в селі та трохи за межами села.  

19. Хрести знаходяться в доброму стані.  

20. В церкві знаходиться богослужбова література, але не вся, осо-

бливо Ірмолой та Мінеї.  

                                                 
 Питання формуляру подано у статті автора: Стецик Ю. Візитаційні описи 

парафіяльної церкви с. Гаї (друга половина XVIII – початок XIX ст.) // Дрого-

бицький краєзнавчий збірник. – Вип. XIII. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 332 – 

335.  
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21. Наявний священичий одяг зберігається в належному порядку.  

22. В церкві є достатньо необхідного посуду та оздоби.  

23. Наявні всі знаряддя, необхідні для відправлення Богослужінь.  

24. Дяк є здібним та у своїх обов’язках пильним.  

25. В дні недільні та святкові відповідно до ритуалу всі Богослу-

жіння належно відправляються, а в дні урочистих свят відправляються 

вечірні.  

26. В постні дні (середа та п’ятниця) парох в 40-дений піст відправ-

ляє Літургію Напередосвячених дарів.  

27. В дні недільні та святкові читається Євангеліє та для згрома-

дження молоді розтлумачує катехизм, особливо в 40-дений піст.  

28. Дітей шкільного віку є чоловічої статі 46, та жіночої – 24.  

29. Не траплялися випадки, щоб дитина хвора без хрещення, спові-

ді і причастя та останнього помазання померла.  

30. Парох виголошує заповіді подружнім парам із катехитичної на-

уки та проводить їх екзаменування.  

31. Протоколи розпоряджень як від Консистора, так і від державних 

інституцій знаходяться в доброму порядку.  

32. Немає жодних парафіяльних актів, особливо ерекційних доку-

ментів.  

33. Належно відправляються фундаційні богослужіння та ведеться 

їх реєстр.  

34. Парох не бере надмірної плати за відправлення богослужінь, а 

парафіяни не скаржаться на нього.  

35. Знаходиться на парафії баба-повитуха, яка в часі випадку на-

вчилася від пароха здійснювати хрещення водою.  

36. Парафіяни звикли за довгий час своїх новонароджених дітей 

приносити для хрещення, а деякі звикли відкладати це на кілька не-

діль.  

37. Святі Тайни тільки у випадках потреби приносяться до приват-

них будинків.  

38. Парох дотримується приписів ритуалу і під час адміністрування 

Святих Тайн носить священичий одяг.  

39. Наявні книжки, необхідні для спасіння душ та для богослужінь, 

а в загальному Свята Біблія, а парох досконалий в їх читанні.  

40. Парафіяльні будинки споруджені церковним та громадським 

коштом.  

41. Помітне зменшення репарацій (виплат) біля церкви та парафія-

льної забудови.  

42. Не спостерігалося в ерекційних ґрунтах та іншій церковній не-

рухомості певної шкоди або ж відчуження.  
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43. При церкві діє братство, яке піклується про неї.  

44. При церкві є провізор, який старанно виконує свої обов’язки.  

45. Частково так, частково ні – парафіяльна людність є уважною у 

відвідуванні Богослужінь та у слуханні науки, та в недільні і святкові 

дні швидше відвідує корчму, аніж церкву. В ці святкові дні немає ніде 

ярмарків.  

46. В церкві під час Богослужіння є звичай розділяти парафіяльну 

людність за статтю.  

47. В церкві є звичай, щоби парафіяни, які зібралися на Богослу-

жіння, разом з хором співали хоча б те, що часто повторюється і є 

кожному відоме.  

48. Тільки деякі родичі посилають до церкви дітей шкільного віку 

для вивчення катехизму в недільні та святкові дні – 40 дітей, а частина 

у своїх домах сама навчає основам християнської віри.  

49. Час від часу спостерігаються згіршення серед парафіяльної лю-

дності.  

50. Представники громади, як, наприклад, війт, присяжні та інші 

(....) у виконані своїх релігійних обов’язків уважні та добрим прикла-

дом є для інших.  

51. В цій парафії немає домінікальних чиновників.  

52. Інституту убогих та шпиталю для них немає.  

53. Щороку проводяться шеплення та проповіді про їх необхідність 

серед парафіян.  

54. Дотримуються всі церковні заповіді, особливо про святість не-

дільних та святкових днів у парафії.  

55. Не проводяться ярмарки у недільні та святкові дні.  

56. Не проводяться полювання у недільні та святкові дні.  

57. Бачив, що корчми були закриті під час відправлення Богослу-

жінь, як дообідніх, так і вечірніх часах, як є ухвалено найвищим уря-

довим патентом.  

58. Парох повідомив місцеву Домінію про проведення теперішньо-

го акту канонічної візитації.  

59. Місцевий парох не має помічника (отця-сотрудника).  

60. Як парох може піклуватися про піднесення Божої слави та ду-

ховності парафіян? – Якщо б була створена школа, тоді б тут була 

добра духовність та підносилася б слава Божа.  

 

 ЗАСВІДЧЕНО парафіяльною печаткою  

Улично Дня 17 травня 1816 р. Ольшаньський Михайло 

Парох Уличного Грецького обряду  
(Archiwum Państwowy w Przemyślu. – Archiwum Biskupstwa 

Greckokatolickiego w Przemyślu. – Sygn. 293. – Str. 59 – 62) 
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УДК 821. 161. 2 

Володимир ГАЛИК 

 

ДРОГОБИЦЬКІ ЮРИСТИ –  

КОРЕСПОНДЕНТИ ІВАНА ФРАНКА 
 

На основі епістолярії від дрогобицьких юристів до Івана Франка у статті 

простежуються особливості їхніх взаємовідносин та культурно-

просвітницької співпраці.  

Ключові слова: Іван Франко, листи, дрогобицькі юристи, взаємовідносини, 

культурно-просвітницька співпраця.  

 

In the article, on the basis of epistolyarii from the Drohobytch lawyers to Ivan 

Franko, the features of their mutual relations are traced and in a civilized manner 

elucidative to the collaboration.  

Key words: Ivan Franko, letters, Drohobytch lawyers, mutual relations, in a 

civilized manner elucidative collaboration.  

 

Частими кореспондентами Івана Франка були дрогобицькі юристи, 

які проживали чи працювали в місті. В основному, це адвокати і судді, 

які, окрім фахової, займалися й іншими видами діяльності. Зазначимо, 

що майже всі листи до вченого від дрогобицьких юристів, які він 

отримав з поштової скриньки Дрогобича, практично були малознани-

ми, перебували у фонді Івана Франка відділу рукописних фондів та 
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текстології Інституту літера-

тури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України (далі – І. Л.). Уперше 

їх опубліковано та прокомен-

товано автором цієї статті [1]. 

Із листів від дрогобицьких 

юристів до Івана Франка до 

нас дійшли: один лист від 

Саля Ґайнсберґа; два – від 

Ісаака Тіґермана; шість – від 

Ізидора Ляутербаха; один – від 

Володимира Іойка (Йойка); 

два – від Івана Тимочка та сім 

від Володимира Кобрина 

(всього 19 кореспонденцій).  

Перший лист датується 

5 червня 1887 р., якого Іван 

Франко одержав від дрогоби-

цького адвоката Саля Ґайнс-

берґа, де автор, дізнавшись від 

дрогобицького книгаря Унґара 

Віктора про те, що вчений 

хоче купити собі господарство 

в Дрогобичі, пропонував йому 

на продаж під замовлення двір на родючій землі свого батька [1, 82; 3, 

97]. На цей лист І. Франко відповіді не дав.  

Ще одним дописувачем Івана Франка був Ізидор (Іґнацій) (Ісаак) 

Тіґерман, який працював адвокатом у Дрогобичі. Також він був гімна-

зійним товаришем Івана Франка і закінчив її разом з І. Франком у 

1875 р. Часто користувався іменами-псевдонімами Іґнацій та Ізидор, 

які уживав, мабуть, щоб приховати своє єврейське походження, оскі-

льки в цей час у Дрогобичі виходила «Gazeta Naddniestrzańska», яка 

була конкурентом часопису «Drohobyczer Zeitung», що представляла 

інтереси єврейської еліти. «Gazeta Naddniestrzańska» оголосила себе 

голосом соціал-національної опозиції [23, 111], і, можливо, тому 

І. Тіґерман підписувався під різними іменами (з метою запобігання 

антиреклами), проте не змінював прізвище.  

Батьком І. Тіґермана був Ліпе Тіґерман – писар, а матір’ю – Майле 

Розенберґ. Проживали Тіґермани в центральній частині Дрогобича в 

будинку під номером 38. Також з І. Тіґерманом І. Франко вчився і в 

нормальній школі отців Василіян. Навчався на юридичному факультеті 

 

 
Автограф листа Саля Ґайнсберґа  

до Івана Франка від 05 червня 1887 р. 
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Віденського університету, 

після закінчення якого практи-

кувався у різних адвокатських 

конторах. 9 лютого 1885 р. 

Ісаак Тіґерман повідомляє 

Івана Франка, що секретар, не 

знаючи його, не вручив йому 

паспорт вченого, а відправив 

його на адресу І. Франка [1, 84; 

29, 115 – 116]. Після закінчен-

ня віденського університету в 

1886 р. І. Тіґерман склав два 

кваліфікаційні екзамени з пра-

ва й отримав ступінь доктора 

та право на самостійну адво-

катську практику. У 1890 р. 

став на урядову роботу в Дро-

гобицькому суді. У 1894 р. 

залишив державну службу і 

відкрив самостійну адвокатсь-

ку контору в Добромилі [5, 135 

– 136; 7, 238, 268 – 269].  

До І. Тіґермана часто звертався І. Франко за різними адвокатськими 

порадами та допомогою. Саме йому він доручив придбати для себе 

якийсь «кусок грунту» після того, як отримав посаг за дружиною і 

вирішив одержані гроші вкласти в нерухомість. Від людей Іван Фран-

ко дізнався, що продається земля в Унятичах, які сусідують з Нагуєви-

чами, і тому просив І. Тіґермана зайнятися цією справою. Справа з 

купівлі землі тягнулась до 1890 р., проте власник землі Ґофрат Крейс-

берґ відмовився її продавати, про що дізнаємося з листа І. Тіґермана 

від 12 січня 1895 р. [1, 85 – 86; 7, 269 – 271; 30, 409] Саме завдяки 

І. Тіґерману І. Франко був врятований від фізичної розправи агентів 

пана Павла Тишковського, який був суперником І. Франка на виборах 

у 1895 р. [33, 280 – 291]. 

Чимало листів збереглося від крайового адвоката з міста Дрогобича 

Ізидора Ляутербаха, який юридично допомагав І. Франку протягом 

1902 – 1904 рр., коли між вітчимом і братами Франками виникла супе-

речка за спадщину. Сварка в родині розпочалася через Марію Гаври-

лик (народилася в 1881 р.), дочку в третьому шлюбі Григорія Гаврили-

ка і вдови Петра Франка Параски Франко. Брати вважали, що Г. Гав-

рилик віддасть увесь маєток Марії, а вони втратять спадщину. Сварка 

 

 
Автограф листа Іґнація Тіґермана 

до Івана Франка від 12 січня 1890 р. 
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закінчилася судовим процесом, який тривав з 1902 до 1904 рр. За рі-

шенням суду було розділено між Франками і Гавриликами ґрунт. Захар 

Франко залишився проживати в збудованій хаті. Сам Г. Гаврилик збу-

дував собі хату ближче до потока, а Онуфрій купив ґрунт і садибу в 

селі Підгірцях біля Калуша [6, 68; 8, 31].  

14 грудня 1902 р. Ізидор 

Ляутербах повідомляє Івана 

Франка, що той повинен приї-

хати до Дрогобича 16 грудня 

цього року, оскільки має бути 

підписана угода братів з роди-

ною вітчима Григорія Гаври-

лика. Але, якщо угода буде 

зірвана, то приїзд Івана Франка 

є необов’язковим [1, 88 – 89; 

19, 329 – 330]. У наступному 

листі від 3 листопада 1903 р. 

І. Ляутербах повідомляє учено-

го, що Г. Гаврилик подав апе-

ляційне звернення щодо розри-

ву співвласності на маєток у 

Нагуєвичах, наслідком якого є 

призначення нового апеляцій-

ного засідання в окружному 

суді в місті Самбір, яке відбу-

деться 11 листопада 1903 р. о 

10 годині [1, 89 – 90; 21, 505 – 

506]. Зразу ж після апеляційно-

го засідання І. Ляутербах пише: «…повідомляю, що після вручення мені 

вироку другої інстанції, а це настане лише за пару тижнів, проведу екзе-

куцію (юридичні дії – В. Г.), а про термін ліцитації (аукціону – В. Г.) В 

[исокошановного] Пана повідомлю» [1, 90–91; 20, 509].  

Майже через три місяці І. Ляутербах знову звертається до Івана 

Франка. У листі автор розказує, що схилив його брата Захара до спо-

кою у справі переділу майна і тепер родина має три місяці часу для 

позасудового врегулювання тієї суперечки. Для задоволення претензій 

Захара, йому запропоновано «парцелі (наділи землі – В. Г.), звані «на 

валу», означені 11 кат. гр. 9196, 9219/1, 9216, 9165 площею 17 га. 73 м. 

і частину бад. 351 довкола старої хати…». Проте Захар з цим рішенням 

не погоджувався і уперто вимагав ще земельних наділів «…9319 і 

9318, званих «на загальнім», або «на короткім», площею 24 га. 10м. ». 

 

 
Автограф листа Ізидора Ляутербаха 

до Івана Франка  

від 16 листопада [19]03 р. 
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І. Ляутербах також пропонує І. Франку, щоб при розподілі маєтку між 

Г. Гавриликом і Захаром Франком також за одним коштом і заходом 

виділили частку й Онуфрієві, і це треба зробити перед весною, поки 

почнуться роботи. Також адвокат радить про всяк випадок подати 

зустрічний позов проти Г. Гаврилика, оскільки за рішенням не можна 

буде продати нагуєвицьку власність [1, 93 – 95; 17, 343 – 344].  

У листі від 7 березня 1904 р. адвокат повідомляє ученого, що при-

мирення між родиною Франків та Гавриликів майже близько, і радить 

йому оформити генеральне й необмежене уповноваження для його 

брата Онуфрія, оскільки Іван Франко хотів передати йому свою частку 

майна [1, 95 – 98; 22, 555 – 558]. Через п’ять днів І. Ляутербах відсилає 

І.Франку акт поділу майна між родиною Франків та Гавриликів. У 

пункті «А» вказується, що «[він] укладений згідно з вказівками і за 

згодою Вашого брата Онуфрія, думаю, що відповідає і Вашій волі. 

Прошу підписати його і підпис в суді чи в нотаріуса легалізувати…». 

Також у контракті ухвалено, «що належні Вам від Гриня Гаврилика і 

Захара суми купівлі (500 кор. і 1120 кор.) можуть бути виплачені Вам і 

братові Онуфрію через інтабуляцію права застави нерухомого майна 

боржників. Якщо Ви вважаєте їхні зобов’язання гідними довіри, мож-

на не застосовувати право застави і зекономити собі і їм кошти, котрі, 

як-не-як, складають кільканадцять корон». Другий пункт договору «В» 

Іван Франко повинен підписати в нотаріуса або легалізувати в суді. У 

 

    
Автограф листа Володимира Іойка (Йойка) 

до Івана Франка від 15 грудня 1903 р. 
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кінці листа автор наголошує, що це повноваження, яке вчений склав 

для брата Онуфрія, є дуже широким, тому він залишає його зміст на 

розсуд І. Франка: «чи не належало б його обмежити; це залежить внут-

рішніх стосунків поміж вами і братом Онуфрієм, які не підлягають 

критиці юриста» [1, 99 – 100; 18, 345 – 346].  

Щодо цієї теми, то зберігся ще один лист Володимира Йойка – судді, 

який, напевне, вів справу Івана Франка та його родини в 1902 – 1904 рр., 

пов’язану з суперечкою за спадщину з вітчимом Григорієм Гавриликом. 

В. Йойко пише: «…не відписував Вам, бо гадав, що Ваша Родина зголо-

сится (звернеться – В. Г.) до мене, та хот[і]в Вам доперва (спершу –  

В. Г.) по полагодженю справи дати знати що і як, коли однак Ваші не 

[проти] [сего] – то прошу зарядити (повідомити – В. Г.), щоб явились у 

мене в суд[і], мен[і] розтолкували, о що їм ходити [потрібно], а я стану 

ц[і]лий [д]ухом, тай старатись му всьо як сьл[і]д по закону зробити…» 

[1, 102; 9, 370 – 371]. Ці слова є свідченням того, що Іван Франко зару-

чався не лише підтримкою адвокатів, але й суддів, щоб позитивно для 

своєї родини розв’язати проблему майнового конфлікту.  

 У 1907 р. Іван Франко отримав два листи від Івана Тимочка – юрис-

та за фахом, судді в Дрогобичі. У першому листі від 30 квітня 1907 р. 

І. Тимочко пише, що в Дрогобичі, при читальні «Просвіта» діє «Дружи-

на аматорська», яка дає вистави як в Дрогобичі, так і по селах та містах 

краю. Він повідомляє ученого про те, що 19 травня 1907 р. ця аматорсь-

ка група планує поставити виставу за твором І. Франка «Сон Князя Свя-

тослава» і просить дозволу на це. Також І. Франко мав написа-

ти попередню рецензію на виставу та повідомити число та місяць її 

виходу [1, 104; 27, 451 – 452]. У наступному листі від 24 травня 1907 р. 

І. Тимочко повідомляє І. Франка: «В справі цензури «Сну Князя Святос-

Автограф листівки Івана Тимочка  

до І. Франка від 24 травня 1907 р.  

 

  
титул листівки            зворот листівки 
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лава» писав я до «Руської бес[і]ди» а там мені написали, що понеже 

(надалі – В. Г.) не мають оригіналу, не знають числа. Справа дуже важна 

і пильна, бо са[м]е на 13 червня с[его] р[оку] (заплачена і всьо полаго-

джено тр[еб]а тілько числа цензури, аби одержати зізволенє (дозвіл – 

В. Г.) із Староства». Завершуючи лист, І. Тимочко просить, щоб І. Фран-

ко сам дізнався дату виходу рецензії або в Науковому Товаристві 

ім. Т. Г. Шевченка, або в центральному намісництві, оскільки сам 

І. Тимочко не має можливостей цього зробити [1, 105; 28, 453 – 454].  

Дуже часто до Івана Франка писав дрогобицький юрист, за покли-

канням перекладач – Володимир Кобрин. Володимир Іванович Кобрин 

народився 20 червня 1879 р. [2] у Дрогобичі у сім’ї столяра, пізніше 

службовця австрійської жандармерії Івана Кобрина. Сім’я проживала 

на вулиці Стрийській ғ 104. Володимир Кобрин мав братів Лєвона, 

Михайла і Євгена та сестер – Йосифу і Марію. Михайло й Лєвон пра-

цювали на пошті Львова, яка розташовувалася на станції Підзамче, а 

брат Євген загинув у лавах легіону Українських Січових Стрільців. 

Сестра Йосифа вийшла заміж за Івана Коцибалу й була поштовою 

працівницею у Дрогобичі, а Марія проживала самотньо [26, 3].  

Досить вдало склалася кар’єра Володимира Кобрина. Закінчивши 

правознавчі студії у Львівському університеті, В. Кобрин здобув успі-

шну юридичну практику в Дрогобичі та Бориславі на посаді адвоката 

та судді. Він активно займався громадсько-політичною роботою. У 

червні 1911 р. юрист брав участь у парламентських виборах (увійшли в 

історію Дрогобича як «криваві») по окрузі Дрогобич-Сколе-Турка, де 

представляв українських соціал-демократів. З невідомої причини в 

1939 чи 1940 рр. В. Кобрин стає кореспондентом дрогобицької газети 

«Більшовицька правда».  

Доля В. Кобрина була такою, як і сина Івана Франка – Петра. 22 чер-

вня 1941 р. В. Кобрин разом і дружиною та дітьми (дружина Ольга, син 

Мирослав і невістка Ганна [23, 191]) були заарештовані органами 

НКВД. У ході арешту було викрадено мотоцикл (Р. Пастух стверджує, 

що він був куплений за гроші, які отримав син Мирослав за продаж 

спортивного автомобіля, привезеного з Франції [26, 3]), який на той час 

в Дрогобичі був раритетом. Невдовзі (приблизно початок липня 1941 р.) 

родину Кобринів після довгих катувань було замордовано в сталінських 

катівнях НКВД міста [4, 259; 23, 110; 31; 34, 521; 36, 43]. Протягом сер-

пня – листопада 1990 р. на території колишнього приміщення НКВД-

КГБ на вулиці Стрийській у м. Дрогобич були проведені розкопки і було 

викопано останки 486-ти осіб, які загинули від рук НКВД. Серед знай-

дених було розпізнано і останки родини Кобринів, які перепоховали у 

братській могилі жертв НКВД у місті Дрогобичі [4, 258; 25, 71].  
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Завдяки доброму володінню польською мовою та письменницькому 

таланту В. Кобрин почав займатися перекладацькою діяльністю. Його 

перу належать переклади польською мовою «Кобзаря» Т. Шевченка [26, 

3], низки творів І. Франка (дізнаємось із листів до Івана Франка), зокре-

ма поем «Мойсей» і «Лис Микита», вірша «Каменярі», «Слова о полку 

 

  
 

  
Автограф листа Володимира Кобрина 

до Івана Франка від 24 жовтня 1913 р. 
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Ігоревім». Своєї значної приватної бібліотеки В. Кобрин не тримав, 

окрім кількох десятків книг, серед яких були Іван Франко, Михайло 

Грушевський, Сергій Єфремов та спеціальна література [26, 3].  

Збережені листи В. Кобрина до автора поеми «Мойсей» проливають 

окреме світло на творчу співпрацю І. Франка і перекладача його поеми. 

У першому листі від 24 жовтня 1913 р. В. Кобрин пише, що на честь 40-

літньої громадської і літературної діяльності вченого приготував пере-

клад поеми Івана Франка «Мойсей» польською мовою віршем, і просив 

автора про дозвіл на видрукування перекладу. Сам переклад, за словами 

В. Кобрина, зроблений віршами з дотриманням складу вірша, який є в 

оригіналі. Також В. Кобрин пропонує І. Франку попередньо переглянути 

переклад і дати дозвіл на видання поеми «Мойсей» польською мовою [1, 

107; 15, 49 – 50]. Тут зазначимо, що поема Івана Франка «Мойсей» на-

писана ним у 1905 р. і є вершинним твором його поезії, а водночас од-

ним із найвидатніших в українській літературі [32, 97]. Вона основана на 

біблійних темах. Ця тема в такій формі, як каже І. Франко: «не біблійна, 

а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданю. Із біблійних книг 

Старого Завіта про смерть Мойсея оповідає лиш одна книга так званого 

П’ятикнижя, що по-грецьки зветься Девтерономіон, а по-

церковнослов’янськи Второзаконіє» [32, 99 – 100].  

З наступного листа від 27 жовтня 1913 р. довідуємось, що В. Кобрин 

на прохання І. Франка вислав йому рукопис перекладу. Іван Франко мав 

вирішити: дати дозвіл на видання перекладу чи ні. У цьому ж листі 

В.Кобрин говорить про свою працю таке: «... хоч великі трудності були 

до поборення, старався я в своїм перекладі по можності вірно держатися 

краси оригіналу і віддати її такого віршовою формою, як в оригіналі. 

Буду дуже вдячний, єсли Високоповажаний Автор схотіли би деякі мо-

жливі похибки ще перед друком поправити» [1, 108; 14, 55 – 56].  

Очевидно, І. Франка не повністю задовольнив переклад, тому він 

зробив деякі поправки й уточнення. 10 листопада 1913 р. В. Кобрин 

пише І. Франку: «Дуже ся тішу, що завдяки Вашій помочі переклад 

«Мойсея» дістає в кождім взгляді ошліфування, гідного високої ідеї 

провідної в незрівняному оригіналі» [1, 109; 10, 57]. Одночасно свій 

переклад за другим примірником автографа ще раз переглядав і 

В. Кобрин, надсилаючи доопрацьовані розділи І. Франку. Про це свід-

чить цитований лист від 10 листопада 1913 р.: «Переконуюся, що я 

подекуди за мало прикладався або й спішився, а вірш вимагає основ-

нійшої праці. Пересилаю переписані початкові розділи причім я єще в 

деяких місцях позміняв дещо, тому прошу не гніватися, що єще раз 

повторю мою просьбу, щоби Високоповажаний Добродїй ласкаво – 

шануючи однак дороге здоровля – переглянули манускрипт і можливі 
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єще уваги поробили» [1, 109; 10, 58]. Далі перекладач повідомляє пое-

та, що він звернувся до відомого німецького художника-ілюстратора 

Лілієна, який ілюстрував єврейське видання Біблії, з проханням зроби-

ти «вінєту і папу образів до тексту «Мойсея», який, без сумніву, буде в 

силі побудити його талант артистичний» [1, 109; 10, 59].  

З листа від 12 грудня 1913 р. видно, що В. Кобрин особисто зустрі-

чався з Іваном Франком у Львові, і крім поеми «Мойсей», він переклав 

вірш «Каменярі» та почав перекладати поему «Лис Микита». В. Коб-

рин запитує ученого: «Ц[і]кавий єсьм, як поступає друк «Мойсея»? 

Сподїюся, що сего місяця повинен вийти рішучо. Прошу мене повідо-

мити про евентуальні перешкоди в друку, а я звідси заурбовав-бим 

(замовив би – В. Г.) заряд (тираж – В. Г.) друкарні. При нагоді просив-

бим о ласкаві уваги до перекладу «Каменярі» [1, 110; 11, 62–63].  

З наступного листа від 20 грудня 1913 р. можна зробити висновок, 

що Іван Франко в цей час працював над передмовою до перекладу 

поеми «Мойсей» польською мовою. Також В. Кобрин розповідає уче-

ному, що один із його прихильників ще з дрогобицьких часів, адвокат 

доктор Ґеймберґ розказував про цю працю радникові Бережанському з 

Самбора, який доручив йому просити Івана Франка, щоб він у своїй 

передмові до перекладу «Мойсея» згадав про своє бачення єврейської 

проблеми, оскільки вона «…не в одному згляд[і] (погляді – В. Г.) є 

однакова, що герой поеми Мойсей – пророк жидівський (єврейський – 

В. Г.) – старався через поему єї творця і серцю Українц[і]в о монго 

дорозшим (дорощим – В. Г.)... » [1, 111; 13, 227, 229]. З цим листом 

В. Кобрин прислав для апробації і переклад першої пісні поеми «Лис 

Микита» [1, 111; 13, 227, 229].  

З листа від 16 квітня 1914 р. дізнаємося, що переклад поеми «Мойсей» 

уже вийшов з друку і В. Кобрин безкоштовно передав І. Франку для роз-

продажу 1000 примірників книжки. В. Кобрин повідомляє також, що 

перекладає вже восьму пісню поеми «Лис Микита» [1, 112; 12, 65 – 67].  

Останній лист В. Кобрина до І. Франка, датований 25 квітням 1914 

р., безпосередньо не стосується історії перекладу поеми «Мойсей». У 

ньому розповідається про розповсюдження видрукуваної вже книжки. У 

кінці листа В. Кобрин робить зауваження: «Досить нїяково на виглядає, 

що «Дїло» досї ні словечком не згадало, що вже вийшла книжка; чи 

може чекає, щоби котрась польська газета завстидала патріотів? Вже 

просив я д. Твердохлїба, щоби в якій часописі зареклямував книжку, бо 

без того мало хто й знатиме, що книжка вийшла» [1, 113; 16, 113].  

Франкова поема «Мойсей» вийшла в перекладі польською мовою, 

який здійснив Володимир Кобрин. Сам же І. Франко брав активну участь 

у підготовці цього видання, коригував переклад та написав передмову. 
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Переклад за другим виданням мав назву: «Іwan Franko. Mojżesz. Poemat. 

Tłómaczył z ukraińskiego przy współudziale autora Włodzimierz Kobryn». 

Поема була видрукувана у львівській «Друкарні повшехній» [35].  

У передмові до польського видання Іван Франко додав дещо нове 

вступне слово, у якому обмірковує, чи можна вбачати в Мойсеєві істо-

ричну постать. Також преамбула вміщує привабливе звернення до 

читачів: «Даючи в руки польської громадськості мою поему в польсь-

кому перекладі українця Володимира Кобрина, відчуваю потребу ви-

словити йому подяку за старанне виконання перекладу, як і за не менш 

старанне врахування тих багатьох поправок, які я при порівнянні пере-

кладу з оригіналом вважав за потрібне зробити, і висловлюю надію, 

що польська громадськість сприйме цей твір як доказ, що поляки від 

українців, принаймні на полі літератури і науки, можуть сподіватися 

не лише на роздори й неприязнь» [35, 2 – 4].  

На жаль, залишаються невідомими листи Івана Франка до Володи-

мира Кобрина. Вони сприяли б детальнішому відтворенню взаємин й 

співпраці між ними.  

Підбиваючи підсумок, звернемо увагу на те, що дрогобицькі юрис-

ти допомагали розв’язувати конфліктні проблеми родини Івана Фран-

ка. Як бачимо, окрім фахової діяльності, адвокати та судді проводили 

культурно-просвітницьку роботу. Зокрема із листа судді І. Тимочка 

дізнаємося, що він займався постановкою вистави Франкового твору 

«Сон Князя Святослава» у Дрогобичі, а з листів В. Кобрина – про пе-

реклад Франкових творів на польську мову та, зокрема, про видання 

польською мовою поеми «Мойсей».  
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УДК 37(477.83) 

Микола ГАЛІВ 

 

НАРОДНЕ (ПОЧАТКОВЕ) ШКІЛЬНИЦТВО СТРИЙЩИНИ  

У ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944) 
 

У статті аналізується становище системи початкової освіти Стрийщи-

ни періоду німецької окупації, окремо характеризується українське, польське 

та німецьке народні шкільництва, їх учительський склад та учнівський кон-

тингент.  

Ключові слова: Стрийська округа, окупація, народні школи, вчителі, учні. 

 

The position of the system of primary education of Stryi district of German 

occupation period is analysed in the article, the Ukrainian Polish and German folk 

schooling, them teaching and pupil's contingent is separately characterized.  

Key words: Stryi district, occupation, folk schools, teachers, pupils. 

 

Становище української школи періоду німецької окупації – одна з 

найменш досліджених сторінок історії вітчизняної культури. Звісно, 

окремі науковці (Н. Антонюк [1], О. Луцький [10], В. Офіцинський 



373 

 

[18], Г. Стефанюк [21]) опрацьовували проблематику українського 

шкільництва Галичини загалом, але реѓіонально-краєзнавчих праць 

такого характеру, зокрема й стосовно Стрийщини, на сьогодні немає. 

Це й спонукало нас до вивчення та розкриття становища українського 

народного (початкового) шкільництва на теренах Стрийщини окресле-

ного періоду, що і є метою цієї статті.  

Зазначимо, що географічними рамками нашого дослідження є так 

звана Стрийська округа галицького дистрикту, межі якої здебільшого 

збігалися з довоєнним Стрийським повітом Станіславського воєводст-

ва Польщі. Як відомо, вже 1 серпня 1941 р. Східну Галичину на правах 

окремого дистрикту німці приєднали до Краківської Генеральної Гу-

бернії (далі – ГГ). Адміністративний поділ дистрикту «Ґаліція» почат-

ково включав повіти (крейси) та округи (бецірки), серед них й Стрий-

ський повіт у складі трьох округ – Жидачівської, Стрийської і Ходо-

рівської [2; 17, 80]. 13 квітня 1942 р. проведено територіально-

адміністративні зміни – дистрикт «Ґаліція» поділено на 13 (згодом 11) 

округ, зокрема й Стрийську (колишні Стрийський, Жидачівський, 

південна частина Бібрського та Долинського повітів – до Стрийського 

кресйгауптманшафту із колишнього Бібрського повіту увійшли міська 

гміна Ходорів та сільські гміни Бортники, Ходорів Піддністряни, Нові 

Стрілиська, з колишнього Долинського повіту – міська гміна Болехів і 

сільські гміни Поляниця та Болехів) [14, 3]. Від 1 липня 1943 р., відпо-

відно до декрету державного секретаря Правління ГГ, у дистрикті 

запроваджувалися міські та повітові комісаріати, серед них для округи 

Стрий – Ходорівський та Сколівський. У другій половині 1943 р. про-

довжувалися адміністративно-територіальні зміни, зокрема округа 

Стрий від того часу складалася з повітових комісаріатів – Стрий, Хо-

дорів, Сколе та Долина [23, 2].  

Формування системи початкового шкільництва розпочалося одразу 

після приєднання Галичини до ГГ. Німецька адміністрація у повітах та 

округах, підібравши відповідні кадри з місцевих освітян (і українців, і 

поляків), розпочала підготовку до першого навчального року в умовах 

«нового порядку». Проте ще у липні 1941 р., як згадувалося, осередки 

ОУН в краї, по суті, перебрали владу. За їхньою ініціативою створю-

валися місцеві органи влади – національні ради і тимчасові комітети. 

Для прикладу, на початку липня 1941 р. у Стрийській окрузі оунівці 

утворили райони Сколе, Миколаїв, Стрий, Жидачів, Ходорів. У Стрий-

ському районі, наприклад, було організовано Український революцій-

ний районний провід на чолі з В. Нарожняком. У його структурі діяв і 

Стрийський районовий реферат освіти під керівництвом В. Данили-

шина, який намагався підпорядкувати собі школи [5, 3; 13, 2].  
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З утворенням дистрикту «Ґаліція», повітів та округ (серпень 1941 р.) 

німецька влада поступово підпорядкувала собі систему освіти, визначи-

ла початок навчального року на 1 жовтня 1941 р. і відновила колишню 

польську структуру триступеневого народного шкільництва. Ступінь 

початкової школи залежав від кількості дітей шкільного віку: наявність 

менше 120 дітей передбачала утворення школи І ступеня (1 – 4 класи), 

120 – 220 дітей – школи ІІ ступеня (1 – 6 класи), понад 220 дітей шкіль-

ного віку – школи ІІІ ступеня (1 – 7 класи). Також за польським зразком 

встановлювався шкільний вік – 7 – 14 років, тож 1941 р. школи повинні 

були відвідувати діти 1927 – 1934 років народження [11, 1].  

Аналізуючи становище системи початкової освіти Стрийщини пе-

ріоду німецької окупації, розглянемо окремо українське, польське та 

німецьке народне шкільництво, учительський склад та учнівський 

контингент.  

Українські народні школи в краї, звісно ж, чисельно переважали. 

Місцеві власті напередодні 1941/42 навч. року створювали проекти 

відкриття шкіл. У Стрийському районі за планом української районної 

шкільної управи (серпень 1941 р.) мали діяти 72 школи, з них 31 – 

початкова, 38 – неповносередніх і 3 – середні (у Дашаві, Моршині, 

Лисятичах) [17, 3]. Проте німецькими властями у Стрийській окрузі 

дистрикту «Галіція» (райони Стрий, Ходорів, Журавно, Жидачів, Ми-

колаїв і Сколе) було відкрито 212 українських народних шкіл [12, 3]. 

На жаль, в ході опрацювання відповідних матеріалів не вдалося 

з’ясувати скільки з них були чотири-, шести-, семикласними. Останні 

діяли переважно у містах Стрий, Миколаїв, Ходорів та ін. Згідно з 

наведеними у пресі статистичними матеріалами, на лютий 1942 р. шкіл 

з одним учителем налічувалося 93 (44 %), з двома вчителями – 58 (27 

%), з трьома – 33 (15 %), з чотирма – 8 (3,7 %), з п’ятьма – 7 (3,3%), з 

шістьма – 1 (0,4 %), з сімома – 5 (2,3 %), з вісьмома й більше вчителя-

ми – 7 (3,3%) [12, 3]. На основі цих даних припускаємо, що шкіл 

І ступеня було 192 (1 – 4 вчителі), ІІ ступеня – 8 (5 – 6 учителів), 

ІІІ ступеня – 12 (7 і більше вчителів).  

Однак не в усіх селах Стрийщини запрацювали школи, переважно 

через відсутність педагогічних кадрів. Навіть у лютому 1942 р. Стрий-

ський окружний шульамт мав намір відкрити ще 40 шкіл [12, 3]. Але, 

зрештою, кількість шкіл зросла ненабагато: до кінця червня – початку 

липня того ж року в окрузі діяло 218 осередків початкової освіти [ІІІ, 

15 15зв]. Очевидно, шкіл бракувало передовсім у гірських районах. 

Власне про це керівники Стрийського УОК (голова – д-р І. Максим-

чук) та його делегатура доповідали провідникові УЦК В. Кубійовичу 

під час його перебування у Стрию на початку липня 1942 р. : «Шкільна 



375 

 

ділянка насуває різні труднощі. З огляду на важке положення в горах, 

багато шкіл у південній Скільщині не наладнано» [22, 3].  

Навчальний процес у школах Стрийської округи розпочався дещо 

пізніше, ніж в інших теренах колишньої Дрогобицької області. Лише 

4 – 9 жовтня 1941 р. у Стрию було проведено «вписи» дітей до україн-

ських (а також польких) вселюдських шкіл І, ІІ, ІІІ ступенів (1 – 7 кл), 

а саме: у школі ғ 2 – вул. Львівська, ғ 3 – вул. Баторія, ғ 4 – вул. 

Львівська, ғ 5 – вул. Собеського, ғ 6 – вул. Коперніка, ғ 7 – вул. 

Крашевського. В інших місцевостях Стрийської округи (райони Сколе, 

Стрий, Болехів) запис дітей проводився у відповідних «шкільних кан-

целяріях» [15, 4]. У жовтні 1941 р. безпосередньо у Стрию, як повідо-

мляв кореспонденту газети «Вільне слово» тогочасний голова тамтеш-

нього УОК Герасимів, розпочали діяльність дві семикласні і одна чо-

тирикласна школа [4, 4].  

На жаль, архіви та преса не донесли інформацію про чисельність і 

стан шкіл Стрийської округи в 1942/43 і 1943/44 навч. роках. До нашо-

го часу дійшли описи-звіти всього 44 шкіл округи від 1 вересня 1943 

р., у яких подано кількість класів, учителів та учнів [V, 89]. Серед них 

переважали однокласні школи (21 школа – 47,7 %). Натомість семик-

ласних шкіл діяло лише 8 (18,2 %).  

Польське початкове шкільництво, безумовно, чисельно поступалося 

українському. У Стрийській окрузі кількість польських народних шкіл 

на лютий 1942 р. сягнула 38 [12, 3]. Важливо зауважити, що певного 

поширення на теренах Стрийщини набуло так зване «таємне навчання». 

Позбавлені середньої школи, можливості вивчати історію рідного наро-

ду, власну літературу поляки зуміли налагодити підпільну систему осві-

ти. Навчальні заняття відбувалися таємно на приватних квартирах учи-

телів, учнів, представників інтеліґенції, у приміщеннях католицьких 

чернечих осередків і школах у післяобідній час. Проте, як стверджує 

польський дослідник Й. Красуський, у галицькому дистрикті ПКОіК 

вдалося створити у 37 повітах, за винятком Заліщицького, Тлумацького, 

Косівського, Жидачівського, Снятинського [26, 200]. Тож із усіх теренів 

історичної Стрийщини лише Жидачівщина опинилася без організованої 

підпільної системи «таємного навчання» польських дітей.  

Значна увага окупаційними властями присвячувалася німецькому 

початковому шкільництву. За час радянського управління краєм (1939 

– 1941 рр.) не було створено жодної школи з німецькою мовою на-

вчання. Однак після встановлення окупаційного режиму для місцевих 

дітей-фольксдойчів, російських німців (russlanddeutschen), а також 

поодиноких дітей-рейхснімців, що прибули разом із батьками з Німеч-

чини, почали створювати школи.  
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На жаль, даних про існування німецьких шкіл у 1941/42 навч. році 

майже немає. Відомо, що на травень – червень 1943 р. Стрийська округа 

містила 12 німецьких шкіл у містах Стрий, Сколе, Ходорів, Журавно, 

селах Болехів, Синевідсько Вижне, Дроговичі, Корнелівка, Ґельсендорф, 

Махлинець, Нове Село, Брігідау. Майже половина з них призначалася 

для поселень російських німців, зокрема у Брігідау, Ґельсендорфі, Мах-

линці, Новому Селі, Корнелівці, де школи відкрили у 1943 р. [VІ, 27].  

Одним із першочергових завдань організації народного шкільницт-

ва було формування кадрового педагогічного потенціалу навчальних 

закладів. За цю справу першими взялися створені ОУН(б) в липні 1941 

р. українські органи місцевого управління, зокрема відповідні відділи 

тимчасових комітетів та управ. Так, референтура освіти Стрийської 

районної управи, склавши план відкриття шкільної мережі, припуска-

ла, що в 72 школах району працюватиме 341 учитель. За цим планом, 

на кожного вчителя у середньому припадало 37 учнів [17, 3].  

Розуміючи, що в Стрийському районі бракує педагогів для україн-

ських шкіл, референтура освіти та науки вже 18 липня 1941 р. оголо-

сила набір кандидатів на тримісячні курси підготовки вчителів для 

початкових сільських шкіл. На курси приймали кандидатів віком 17 – 

30 років із освітою не менше 7 класів школи. Подати заяви треба було 

до 25 липня до дирекції Стрийської педагогічної школи [16, 4]. Іспити 

претендентів відбулися 31 липня і 4 – 5 серпня. З 329 осіб екзамен 

успішно склали 209, з них – 68 дівчат і 141 хлопець [9, 3]. На курсах 

викладали такі дисципліни: українська та німецька мови і літератури, 

математика, педагогіка, географія, історія, природа, каліграфія, малю-

вання, руханка, спів та методика викладання цих дисциплін у початко-

вій школі. Курсантів готували до роботи вчителя 1 – 4-х класів. Біль-

шість із них мали «довгу шкільну практику» (тобто певний педагогіч-

ний досвід). Однак із різних причин курси покинули А. Галій, С. Ко-

зар, Е. Олеховська, І. Коваль, В.Боднар та інші, тож курсантів залиши-

лося приблизно 200 [20, 3]. На жаль, подальша доля курсів невідома – 

навіть у пресі не з’явилося жодного повідомлення про випуск курсан-

тів, тому є підстави вважати, що німецька влада, зрештою, заборонила 

діяльність курсів.  

Власне після приєднання Східної Галичини на місцевих учителів 

поширилися вимоги, прийняті у ГГ. Німецькій владі передовсім потрі-

бен був лояльний учитель. Кожного, хто бажав залишитися вчителю-

вати або отримати посаду вчителя, зобов’язували підписати текст при-

сяги: «Я клянуся фюреру німецького рейху і народу Адольфу Гітлеру 

бути вірним і слухняним, дотримуватися законів і сумлінно виконува-

ти мій службовий обов’язок, хай допоможе мені Бог» [І, 86].  
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Проблема вчительських кадрів на той час постала доволі гостро. 

Восени 1941 р. у дистрикті «Ґаліція» відкрилося майже 3000 українсь-

ких шкіл. Для навчання дітей потрібно було відразу 7 тис. учителів, а 

приступило до праці приблизно 5 тис. Такий стан, зазначає 

Н.Антонюк, був зумовлений низкою факторів, насамперед тим, що у 

радянські часи шкільна влада заповнювала вчительські посади людьми 

різних професій без педагогічної освіти, частково вчителями зі східних 

земель, а решту – підготовленими на короткострокових курсах «педа-

гогами». Німецька шкільна влада не визнала педагогічної кваліфікації 

таких учителів. Натомість, щоби відкрити народні школи, дозволено 

брати всіх, хто закінчив хоча б польську гімназію з т. зв. малою мату-

рою (шість класів гімназії давнього типу, восьмий клас радянської 

середньої школи і більше) або тих, хто закінчили три роки вчительсь-

кої семінарії. Усі вони вважалися «допоміжними вчителями» [1, 41].  

Окреслюючи зміни у чисельному складі українського вчительства 

Стрийщини, зауважимо, що відчутним був брак вчителів на Жидачів-

щині та Сколівщині [1, 41 – 42]. Згідно з даними преси (лютий 1942 р.), 

у школах Стрийської округи працювали 483 учителі, однак для «урухо-

млення нечинних шкіл» потрібно було ще 155 освітян. Зрештою, й у 

діючих школах відчувався подекуди брак педагогів, оскільки на одного 

вчителя у середньому припадало приблизно 73 учні [12, 3]. З 483 учите-

лів 106 (21 %) були «некваліфікованими», тобто такі, які не мали педа-

гогічної освіти рівня учительських семінарій. Щоправда, декілька вчи-

телів володіли вищою освітою – достатньою кваліфікацією для праці в 

середній школі. Були також педагоги з богословською освітою. Для 

некваліфікованих учителів щомісяця проводилися дводенні конференції 

у Стрию, Сколе, Ходорові та Жидачеві. Планувалося на час канікул 

влаштувати для них шеститижневі курси [12, 3]. Через півтора року 

(вересень 1943 р.) кількість українських учителів Стрийської округи, за 

даними газети «Краківські вісті» (22. 09. 1943 р.), становила 560 осіб [3, 

4]. Тож, порівняно з лютим 1942 р., вона зросла приблизно на 80 осіб, 

однак потрібно було ще, принаймні, 70 – 75 педагогів. Під час з’їзду 

вчителів у Стрию (вересень 1943 р.) констатувалося, що на «Верховині 

бракує вчителів, через це не діють школи. 52 школи дуже слабо обса-

джені (заповнені педагогічними кадрами. – М. Г.)» [6, 6].  

Польське шкільництво стосовно педкадрів переживало майже ті ж 

проблеми, що й українське, однак дещо меншою мірою. Забезпечення 

шкіл педагогами було кращим. В окрузі Стрий станом на лютий 

1942 р. у 38 польських школах 95 вчителів навчали приблизно 5000 

дітей, а отже, на одного вчителя припадало 52 школярі [12, 3]. Учи-

тельські кадри німецьких шкіл формувалися переважно з фольксдой-
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чів, інколи російських німців та рейхснімців. Загалом учителів німець-

ких шкіл налічувалося небагато. На Стрийщині в 12 німецьких школах 

у травні – червні 1943 р. працювали 26 педагогів, під опікою яких пе-

ребувало майже сімсот дітей [IV, 27] (1 вчитель/27 учнів).  

Для підвищення професійної кваліфікації для німецьких вчителів 

нерідко проводилися різноманітні курси. Особливу увагу приділяли 

мовній підготовці вчителів, передовсім фольксдойчів. Так, 1943 року у 

Стрию відбулися курси для вчителів-фольксдойчів (16 осіб зі Стрий-

ської округи та 6 із Долинського повіту), метою яких було подолання 

мовного дефіциту, методична підготовка та «політичне виправлення в 

націонал-соціалістичному дусі» [ІV, 27 – 27зв].  

Німецькі власті часто вдавалися до переведення вчителів з інших 

реґіонів Генеральної Губернії задля заповнення вакансій в місцевих 

німецьких школах. До шкіл російських німців, що появилися в Брігі-

дау, Ґельсендорфі, Махлинці, Новому Селі, Корнелівці на Стрийщині, 

14 липня 1943 р. було скеровано 14 учителів-рейхснімців з Нижнього 

Дунаю (Niederdonau, Nieder-Donau). Щоправда, 5 з них скеровано на 

працю до Стрийської німецької школи, один – до табору переселенців 

для ведення курсів німецької мови, решту – власне до нововідкритих 

шкіл у Бригідау, Корнелівці, Ґельсендорфі, Махлинці і Новому Селі 

[ІV, 27 – 27зв].  

Стрийський шульамт щорічно влаштовував для вчителів народних 

шкіл округи педагогічні конференції. Так, 10 – 12 вересня 1943 р. з 560 

вчителів Стрийської округи на конференцію приїхало 520 осіб. З при-

воду завдань конференції у газеті «Голос Підкарпаття» зазначалося: 

«З’їзд мав цілі підвищити кваліфікацію спроможності учителя та нада-

ти учительській праці ідейної основи». Перед педагогами виступили 

окружний шкільний радник Райнгард, директори шкіл Садовський, 

Мандзяк, Данилишин. Реферати виголосили директор Лесик («Як при-

стосувати українське шкільництво до проблем війни») та інспектор 

Бойдуник («Виховна праця в школі»). Наступного дня відбулися відк-

риті уроки. Опісля проф. М. Базник зі Львова виголосив доповідь 

«Професійне освідомлення шкільної молоді і підготовка молоді до 

фахових шкіл» [3, 4; 6, 6]. Для підвищення кваліфікації вчителів орга-

нізовувались як довгострокові, так і короткотермінові курси. Напри-

клад, з ініціативи УУОП 10 – 25 січня 1944 р. у Стрию були організо-

вані методичні курси для некваліфікованих і «початкуючих» учителів 

Стрийської округи. Там навчалися 33 педагоги [24, 2].  

Характеризуючи учнівський контингент українських, польських та 

німецьких народних шкіл на теренах Стрийщини, варто зупинитися на 

таких аспектах, як зміна чисельності учнів та стан шкільної фриквенції.  
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В українських початкових школах кількість учнів, закономірно, бу-

ла найвищою порівняно з польськими та німецькими. Улітку 1941 р., 

коли нашвидкуруч сформовані органи місцевого управління намагали-

ся взяти під контроль освітню сферу, робилися спроби охопити шкіль-

ним навчанням (і початковим, і середнім) усіх дітей шкільного віку. 

Зокрема, у серпні 1941 р., згідно з планом районної шкільної управи 

Стрийщини, передбачалося, що у 72 школах Стрийського району на-

вчатимуться всі 12733 дітей шкільного віку, з них 12382 українців і 

351 поляків [17, 3]. Проте після впровадження усталеної в ГГ системи 

освіти стало зрозуміло, що для більшості потенційних школярів понад 

14-річного віку залишається лише один шлях продовження освіти – 

профшколи. Шкільний вік, як уже згадувалося, обмежувався 7 – 14 

роками. Ця обставина суттєво зменшила кількість потенційних школя-

рів порівняно з попереднім «радянським» навчальним роком.  

У межах колишньої Дрогобицької області УРСР Стрийщина протя-

гом 1941 – 1944 рр. виявилася найбільш «багатою» на учнів. Станом на 

лютий 1942 р. до 212 українських початкових шкіл Стрийської округи 

було записано 35586 дітей. При цьому для 3500 дітей шкільного віку 

планувалося відкрити ще приблизно 40 шкіл [12, 3]. Варто зазначити, 

що однією з найбільш численних українських шкіл округи були семик-

ласна народна школа ғ 2 у Стрию, в якій на вересень 1943 р. навчалися 

744 учні, з них 373 хлопців і 371 дівчат [V, 72 зв], та семикласна школа в 

Ходорові, де у червні 1942 р. налічувалося приблизно 700 учнів, з них 

майже 300 дівчат [25, 3]. Відсотковий показник наявності школярів сто-

совно загальної кількості українців у Стрийській окрузі становив 15,5 %.  

На теренах Стрийщини, згідно з даними від 19 лютого 1942 р., у 38 

польських школах навчалися приблизно 5000 дітей [12, 3]. Проте з 

огляду на відсутність даних наразі нічого невідомо про чисельність 

польських школярів у цій окрузі в наступні роки.  

Німецькі початкові школи за кількістю учнів значно поступалися 

не лише українським, а й польським. Основну частину школярів ста-

новили діти-фольксдойчі, дещо менше було російських німців і зовсім 

мало рейхснімців. Про учнів німецьких шкіл Стрийщини залишилося 

доволі мало джерельного матеріалу. Відомо, однак, що на червень – 

липень 1943р. у 12 німецьких народних школах Стрийської округи 

навчалося 698 учнів. Найбільше дітей відвідувало школу у Стрию (144 

школярі), Бригідау (87), Сколе (77) [ІV, 27]. Зауважимо, що у школах 

поселень Брігідау, Ґельсендорф, Махлинець, Нове Село та Корнелівка 

навчалися, переважно, діти російських німців.  

Шкільна фриквенція в період німецької окупації різнилася залежно 

від «національної приналежності» навчального закладу та його місця 
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розташування (місто, село, гірські та низинні райони). Найбільш низь-

кий відсоток відвідування учнів спостерігався, власне, в українських 

школах. Уже в лютому 1942 р. на Стрийщині з 35586 зареєстрованих 

учнів українських шкіл реально освіту здобували 28824 особи (81 %) 

[12, 3]. На нижчому рівні відвідуваності українських шкіл порівняно з 

польськими наголошувала газета «Стрийські вісті» [12, 3]. Значно 

менша за чисельністю польська громада, опинившись у вкрай неспри-

ятливих обставинах втрати власної державності, подекуди проявляла 

кращу мобілізаційно-організаційну здатність, ніж українська. Це, зок-

рема, виявлялося й у більш свідомому ставленні учнів та батьків до 

необхідності здобуття освіти.  

Загалом, рівень шкільної фриквенції до кінця окупації, і без того не-

високий, поступово зменшувався. Для прикладу, у п’ятикласній школі 

села Любинці на Стрийщині, згідно з матеріалами шульамту, у грудні 

1941 р. зі 144 учнів школу відвідувало 129 (89,6 %) [ІІ, 12]. Наступного 

ж року ситуація погіршилася. Станом на листопад – грудень 1942 р. 

школу відвідувало 70 % [ІV, 4]. Вищий відсоток відвідування спостері-

гався, зазвичай, у міських школах. Зокрема, як повідомляв керівник 

школи Микола Бубняк, українську семикласну школу в Жидачеві (368 

учнів, з них 204 дівчат і 164 хлопців) у березні 1943 р. відвідували 91,9 

% учнів, у квітні – 92,1 %, у травні – 88,3 % учнів [ІV, 22]. Сільські ж 

школи, зазвичай, виказували дещо меншу фриквенцію. Так, чотириклас-

ну школу в Піддністрянах у травні 1943 р. із 108 зареєстрованих учнів 

відвідували 95, але й ті побували лише на 67,9 % занять [ІV, 25].  

Проте окремі сільські школи могли похвалитися досить високими 

показниками відвідуваності. Наприклад, 18 листопада 1941р. керівник 

української народної школи с.Надітичі Іванна Рудка повідомляла 

Стрийський шульамт, що в 4-х класах є 63 учні, з них 61 відвідує уроки 

[ІІ, 4]. У с. Ходовичі в листопаді 1941 р. 4-класну школу відвідували 

95,1% учнів (з 79) [ІІ, 9]. Школу с. Журавків на Жидачівщині у березні 

та квітні 1943 р. відвідувало, відповідно, 92 і 96 % [ІV, 16]. Чи не най-

краща відвідуваність учнів на Стрийщині спостерігалася у с. Стинава 

Вижна. Там з 16 вересня до 15 листопада 1943 р. шестикласну школу 

(178 учнів) відвідували 98,3 % школярів. Причому у перших 4-х класах 

відвідуваність була стовідсотковою, і лише в шостому класі вона стано-

вила 87 % [ІV, 27 – 49]. До речі, загалом у старших класах фриквенція 

була значно нижчою, ніж у молодших. Зокрема, у семикласній школі 

с. Братківці Стрийської округи, за звітом від 21 листопада 1941р., з 269 

учнів відвідували школу 247 (86 %), але найкращий рівень відвідуванос-

ті демонстрував 4 клас – 94 %, найгірший – 7 клас – 76 % [ІІ, 5]. Прибли-

зно тоді ж, керівник чотирикласної школи с. Фалиш Ірина Любинецька 
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звітувала до шульамту: у жовтні 1941 р. відвідування було таким: 1 клас 

– 86 %, 2 клас – 88 %, 3 клас – 65 %, 4 клас – 64 %; у листопаді 1941 р.: 

1 клас – 83 %, 2 клас – 81 %, 3 клас – 66 %, 4 клас – 61 % [ІІ, 8].  

Значно гірше виглядала ситуація з фреквенцією учнів у школах гір-

ських сіл. Для прикладу, у грудні 1942 р. чотирикласну українську 

школу с. Тухолька зі 154 учнів відвідували 66 (42,9 %), а в лютому 

1943 р. – 80 осіб (51,9 %) [ІV, 17]. Водночас відсоток дітей, які відвіду-

вали школи на Сколівщині, становив приблизно 30 %. З огляду на це, 

невідомий дописувач до газет «Львівські вісті» та «Голос Підкарпаття» 

у грудні 1942 р. підбив сумний підсумок: «Анальфабетизм у всіх фор-

мах стається тут кошмарною візією» [7, 6; 8, 6].  

Підсумовуючи, зазначимо, що у 1941 – 1944 рр. окупаційною владою 

на Стрийщині було розгорнуто широку мережу початкових шкіл, біль-

шість з яких, закономірно, були українськими. Протягом 1942 – 1943 рр. у 

Стрийській окрузі діяло понад 260 шкіл з українською, польською і німе-

цькою мовами навчання, де працювали щонайменше 502 учителі та здо-

бували освіту майже 41,5 тис. учнів. Звісно, кількісні показники стану 

шкільництва свідчать про переважання українських початкових навчаль-

них закладів: станом на лютий 1942 р. українських шкіл в Стрийській 

окрузі налічувалося 212, у них вчителів 483, учнів – 35586. З огляду на 

важкі умови окупації, нестачу харчів, необхідність шукати засобів для 

прожиття, власне чисельність учителів та учнів народних шкіл постійно 

зменшувалася, що вкрай негативно позначалося на загальноосвітньому 

рівні місцевого населення й детермінувало поширення неписьменності.  
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УДК 94(477) 

 

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ 

 

ПРОВІДНИК КАРПАТСЬКОГО КРАЙОВОГО ПРОВОДУ 

ОУН – СТЕПАН СЛОБОДЯН – «ЄФРЕМ», «КЛИМ» 
 

У статті вперше на основі комплексу джерел досліджуються основні 

етапи життєвого шляху Степана Слободяна. Показано його діяльність на 

посаді референта пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН, а відтак 

і провідника. Окремо автор окреслює обставини загибелі «Єфрема».  

Ключові слова: Степан Слободян, ОУН, УПА, Карпатський край, округа.  

 

The paper-based sources of complex investigated the main stages of life Stephen 

Slobodyana. Displaying his work as a reporter propaganda Carpathian regional 

leaders of OUN and therefore the conductor. Separately, the author stops at the 

circumstances of death «Ephraim. » 

Keywords: Stephen Slobodian, OUN, UPA, highlands, county.  

 

З-поміж багатьох визначних діячів українського визвольного руху 

1940 – 1950-х років чільне місце посідає постать Степана Слободяна. 

Важливість комплексного дослідження історії життєвого і бойового 

шляху зумовлена необхідністю ґрунтовного висвітлення його ролі та 

осмислення місця у національно-визвольному русі українського наро-

ду. Крім цього, потреба вивчення проблеми зумовлена відсутністю 

спеціальних наукових студій, у яких повноцінно висвітлюється пос-

тать Степана Слободяна. Водночас з’ясовані маловідомі архівні дже-

рела дають можливість повніше висвітлити обставини його загибелі.  

Одним із перших біографічні дані про перебування у підпіллі у сво-

їх працях подає дослідник національно-визвольного руху Петро Со-

доль [12; 13]. Про діяльність С.Слободяна як керівника референтури 

пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН, а відтак і провід-

ника цього проводу пишуть Олександр Іщук та Наталя Ніколаєва [8; 

9]. Згадує про вихідця із Тернопільщини також і Нестор Мизак [10]. 

Фрагментарні згадки про «Єфрема» містяться у праці Дмитра Прода-

ника [11].  

Унаслідок проведеної у підпіллі реорганізації у березні 1945 р. на 

базі Станіславівського обласного проводу ОУН був створений Карпат-

ський крайовий провід ОУН. До свого складу він включав Буковинсь-

ку, Дрогобицьку, Закарпатську, Калуську, Коломийську і Станіславів-

ську округи ОУН. Реорганізація була проведена з метою зменшити 

структурні ланки і таким чином усунути проблему браку керівних 

кадрів.  



384 

 

Мета статті – на основі аналізу широкого комплексу джерел висвіт-

лити підпільну діяльність Степана Слободяна, а також з’ясувати об-

ставини його загибелі.  

Степан Петрович Слободян народився 1923 р. у с. Синьків Заліщи-

цького р-ну Тернопільської області. Протягом 1942 – 1944 рр. працю-

вав військовим референтом Юнацтва Тернопільського обласного про-

воду ОУН. Свої теоретичні й практичні знання він як політвиховник 

старшинської школи «Олені-1» передавав майбутнім керівникам під-

пілля (03. – 07. 1944). Відтак працював політвиховником ВО «Говер-

ля» [12, 120]. У 1944 – 1945 рр. працював пропагандистом Станисла-

вівського обласного проводу ОУН. Степан Слободян у підпіллі корис-

тувався псевдонімами «Єфрем», «Клим», «05», «12». Великий життє-

вий і підпільний досвід зумовили переведення «Єфрема» на посаду 

начальника політвиховного відділу штабу ВО 4 «Говерля» (08. 1944 – 

07. 1946). За визначні заслуги був нагороджений Бронзовим хрестом 

бойової заслуги (1946) та Срібним хрестом заслуги (1948). 

Перебуваючи у підпіллі, Степан Слободян одружився. Його дру-

жиною стала донька священика із с. Старі Скоморохи Галицького 

району Івано-Франківської області Німа Марія Василівна – «Марта». 

Як і «Єфрем» вона була активною підпільницею. Зокрема, до 1945 р. 

очолювала жіночу мережу Калуського окружного проводу ОУН. По-

дальші посади, в тому числі і на момент загибелі, із чоловіком, встано-

вити не вдалося. Однак, на думку співробітників УМДБ Станіславської 

області (після аналізу захоплених матеріалів ОУН), Марія Німа була 

на керівний посаді в Карпатському крайовому проводі.  

У липні 1946 р. Степан Слободян – «Єфрем», «Клим» став керівни-

ком референтури пропаганди. Про це говорить заарештований праців-

ник референтури пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН 

Ярослав Богдан: «В липні 1946 р. у розположення референтури пропа-

ганди прийшов «Роберт» і призначив «Єфрема» керівником референ-

тури пропаганди краю, а «Левка» тимчасово залишив також в рефере-

нтурі» [7, 38]. У «Плані агентурно-оперативних заходів МДБ-МВС по 

ліквідації крайового проводу ОУН «Захід-Карпати», який діяв в Стані-

славській області» від 30 жовтня 1946 р. практично вперше пишеться 

про «Єфрема» як про референта пропаганди Крайового проводу [3, 

36]. Його пошук здійснювався протягом тривалого часу і тому зберег-

лося чимало документів [2, 352; 4, 131]
. 
 

Перебування С. Слободяна на посаді референта пропаганди підтве-

рджується у «Виписці із плану агентурно-оперативних міроприємств 

по забезпеченню активної розробки і ліквідації залишків оунівсько-

бандитського підпілля в Станіславській області на березень – квітень 
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місяці 1947 року, отриманого за ғ3/322 від 17. 03. 1947 року». Це 

гірська лісиста місцевість у районі сіл Ясенів, Гриньки і Осмолода 

Перегінського району [2, 40]. Уже у «Доповідній записці про роботу 

відділу 2-Н Управління МДБ по Станіславській області по агентурно-

оперативній справі ғ 304 «Верховинці» в розрізі виконання наказу 

МДБ СРСР ғ00207 від 22. 04. 1947 р. «називалися дещо інші місця 

переховування «Єфрема» – Перегінський, Рожнятівський райони Ста-

ніславської області [2, 83]. Радянські репресивно-каральні органи ха-

рактеризували референта пропаганди Карпатського крайового проводу 

ОУН «Клима», «Єфрема», «К-27»: «23 – 25 років, вище середнього 

зросту, плотної тілобудови, брюнет (за іншими даними блондин), 

худощавий, ніс прямий, довгий, носить маленькі вуса, волосся 

коротке, зачісує направо». Будучи референтом пропаганди, «Єфрем» 

водночас очолював редакцію журналу «Шлях перемоги». Приблизно 

до листопада 1945 р. «Єфрем» переховувався на території 

Болехівського району Станіславської області в районі сіл Лужки і 

Липа. Зимою 1945 і 1946 рр. «Єфрем» переховувався у криївках, 

підготованих провідником Калуського надрайонного проводу ОУН 

«Вівчарем» [2, 371]. Уже наприкінці 1949 р. основними місцями пере-

ховування «Грома» і «Єфрема» була гірсько-лісиста місцевість на 

стику Солотвинського, Перегіського і Надвірнянського районів, а та-

кож ділянки «Сивуля», гора «Висока» і «Урочище під Заплата» [5, 

215]. У протоколі допиту Белейовича Івана Федоровича від 17 грудня 

1948 р. зазначалося, що криївка референта пропаганди крайового про-

воду «Клима» у серпні 1947 р. розміщувалася в лісовому масиві на горі 

Заплата під с. Ясень Перегінського р-ну Станіславської області [4, 25].  

Степан Слободян обов’язки керівника осередку пропаганди вико-

нував до червня 1949 р., коли його перевели на посаду провідника 

крайового проводу [7, 43; 5, 214]. Практично востаннє про «Єфрема» 

як референта пишуть чекісти у «Плані агентурно-оперативних заходів 

по розшуку і ліквідації керівного складу крайового проводу ОУН За-

хід-Карпати «Грома», «Єфрема» і їх функціонерів, які розроблялися по 

агентурній справі ғ 304 «Верховинці» від 21 серпня 1949 р.» [4, 269].  

Після загибелі Сидора Василя – «Шелеста» (16. 04. 1949) новим 

провідником Крайового проводу призначили Степана Слободяна – 

«Клима», «Єфрема». Про призначення останнього провідником крайо-

вого проводу ОУН говорить у своїх зізнаннях Я. Богдан. Зазначає, що 

П. Федун – «Полтава», «Север» після наради у червні 1949 р. призна-

чив «Єфрема» провідником крайового проводу [7, 42 – 43]. Перебу-

вання на посаді «Єфрема» підтверджує витяг із документу провідника 

Станиславівського окружного проводу ОУН, вбитого наприкінці лис-
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топада 1951 р.: «8 вересня 1950 року із Чорного лісу вийшов в гори. З 

14 по 25 вересня здійснював перевірку роботи надрайонного проводу 

ОУН «Сулими». 28 вересня зустрівся із «Гоміном» і пішли на нараду 

до Крайового провідника «Єфрема» [6, 223]. На цю посаду останній 

був переведений із референтури пропаганди цього проводу. Степан 

Слободян очолював провід аж до загибелі. Зокрема у «Довідці на кері-

вника і учасника Карпатського проводу ОУН станом на 9 вересня 1952 

р.» зазначалося, що до осені 1950 р. провідником Карпатського крайо-

вого проводу ОУН був «Єфрем», «Клим», який загинув 18 листопада 

1950 р. у Калуському районі Станіславської області [6, 248].  

Радянські спецоргани ретельно полювали на С. Слободяна, лише 

чудо рятувало його від загибелі. У «Спецповідомленні про ліквідацію 

учасників особистої охорони референта пропаганди крайового проводу 

Захід-Карпати «Єфрема» зазначалося, що на основі даних тих, хто 

з’явився з повинною (референта пропаганди Вигодського районного 

проводу ОУН «Скитальця» і охоронця Закарпатського окружного про-

воду «Рубана»): на території Болехівського, Перегінського, Вигодсько-

го і Рожнятівського районів Івано-Франківської області переховуються 

референтури пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН, Калу-

ського окружного, Долинського надрайонного, Вигодського і Рожня-

тівського районних проводів ОУН. Для реалізації цих даних УМДБ 

Станіславської області з 1 – до 5 листопада 1947 р. на території зазна-

чених районів була проведена чекістсько-військова операція силами 

ВВ МДБ у кількості 170 осіб під керівництвом заступника начальника 

1 відділення 2 відділу 2-Н УМДБ лейтенанта Круглова і заступника 

командира 215 сп ВВ МДБ майора Макарова, із залученням оператив-

ного складу відділу 2-Н УМДБ Вигодського, Болехівського, Рожнятів-

ського і Перегінського РВ МДБ [2, 384]. Під час операції одна із груп в 

районі гори Заплата, яка прилягає до с. Гринків Рожнятівського р-ну, 

знайшла добре замасковану криївку, у якій перебувало дев’ять банде-

рівців. Після бою всі вони загинули і, як виявилося, це були члени 

особистої охорони референта пропаганди крайового проводу ОУН 

«Єфрема» [2, 385].  

У «Доповідній записці про ліквідацію керівника Крайового прово-

ду ОУН Захід-Карпати – «Єфрема», керівника СБ окружного проводу 

«Петра» і інших на Калущині» зазначалося, що повідник Карпатського 

крайового проводу переховувався в основному на території Перегінсь-

кого району, а лінії зв’язку до нього ішли через Перегінськ.  

Маючи такі дані, чекісти провели спецоперацію у листопаді 1950 р. 

із ліквідації Карпатського крайового проводу ОУН, в ході якої викори-
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стовували утримувачів пунктів зв’язку «Єфрема» в Перегінську для 

отримання відомостей про місця його переховування.  

Дальше чекісти писали, що володіють перевіреними даними, що 

Перегінський район і Калуський, Рожнятівський, Богородчанський, 

Вигідський, Станіславський та інші райони, що межують з ним, є пос-

тійним місцем переховування керівників оунівського підпілля і місцем 

концентрації збройних груп.  

Органами МДБ у цих районах за 10 місяців 1950 р. була проведена 

значна робота з ліквідації збройних груп націоналістичного підпілля і 

їхньої бази, у результаті чого вбито і захоплено живими 159 підпільни-

ків, заарештовано 320 членів ОУН, їхніх посібників і виселено 1092 

сімей оунівців і їхніх посібників, однак, незважаючи на це на території 

вказаних районів на 1 листопада 1950 р. продовжували діяти 38 оунів-

ських проводів і збройних груп загальною кількістю 260 осіб. Серед 

них: група члена Проводу ОУН П. Федуна-«Севера» в кількості 7 осіб; 

Карпатський крайовий провід ОУН «Єфрема» у кількості 7 осіб; Калу-

ський і Станіславівський окружні проводи ОУН в кількості 30 осіб; 

Калуський, Долинський і Станіславівський надрайонні проводи – 20 

осіб; 7 районних проводів ОУН – 35 осіб [6, 100 – 102].  

За останній час через агентуру і шляхом слідства добуто дані про 

пересування підпільних груп на території Перегінського, Калуського 

та інших районів про значну заготівлю продуктів харчування, які, го-

ловно, транспортувалися у гірсько-лісисту місцевість цих районів.  

Заготівля і транспортування здійснювалася через підпільні групи 

«Вітра», «Прута», «Ворона», «Волиняка», на яких базувався Крайовий 

і окружні проводи ОУН. Через агентуру було встановлено, що в силу 

нестерпних умов у горах і регулярних військових операцій, вони зму-

шені будуть перейти на зимівлю у низинні місця Перегінського чи 

Калуського районів.  

Військовим нарядом 25 жовтня 1950 р. були перехоплені 3 підводи 

якісних продуктів харчування, пальне і предмети домашнього вжитку. 

Пізніше стало відомо, що ці продукти були заготовлені і транспорту-

валися в гори для підпільників.  

Чекісти проаналізували усі дані та встановили, що основними міс-

цями переховування «Єфрема» та інших керівників були: лісовий ма-

сив, розташований на стиках Перегінського, Калуського і Богородчан-

ського районів; село Новиця Калуського районів, Зелений Яр, Перегін-

ського р-ну і прилегла до них гірсько-лісиста місцевість; села Угринів 

Середній, Угринів Старий Перегінського р-ну, Бережниця Калуського 

р-ну і прилеглі до них лісові масиви; лісовий масив південно-східніше 

села Ясень Перегінського р-ну.  
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Перед початком операції у зазначених районах чекісти провели за-

ходи з ліквідації легальних зв’язків керівників підпілля, у результаті 

яких заарештували 46 членів ОУН і виселили 252 сім’ї підпільників та 

їхніх посібників.  

До операцій залучили усіх начальників районних відділів МДБ. Ро-

зпочали із нанесення точкових ударів по місцях можливого перебу-

вання підпільників. Для участі в операції було залучено 60 осіб опера-

тивного складу МДБ, три резервних батальйони і збірний відділ 215 сп 

82 сд ВВ МДБ, загальною кількістю понад 1000 солдат і офіцерів під 

загальним керівництвом заступника начальника УМДБ полковника 

Калганова та військового командира начальника штабу 82 сд ВВ МДБ 

полковника Сергеєва.  

Під час перших днів операції були заарештовані і допитані декілька 

десятків людей. У результаті цього чекісти отримали додаткові дані 

про ймовірні місця перебування підпільників і, як наслідок, 10 листо-

пада у лісовому масиві біля с. Ясенів Перегінського р-ну була знайде-

на криївка, у якій переховувалися підпільники. Серед інших був вби-

тий референт пропаганди Калуського надрайонного проводу ОУН 

Юрків Дмитро-«Пісня». Із вилучених документів стало відомо, що 

останній за наказом провідника Калуського надрайонного проводу 

ОУН Стельмаха Романа-«Зеленого» повинен був забезпечити місцем 

переховування на зимовий період одного із керівників підпілля і ви-

слати за ним зв’язкових. Останній повинен був передати «Пісні» цього 

керівника 16 жовтня 1950 р. Чекісти вважали, що це повинен був бути 

«Єфрем». Оскільки після ліквідації «Пісні» ніякого керівника не було, 

репресивно-каральні органи вжили заходів щодо розшуку його на базі 

«Зеленого».  

УМДБ володіло даними, що «Зелений», в основному, переховуться 

на стику Перегінського та Калуського районів біля с. Зелений Яр і 

Новиця [6, 104 – 106]. У цих місцях була проведена операція, у резуль-

таті якої затримано підпільницю, котра сказала, що підтримувала 

зв’язки з членами Калуського надрайонного проводу ОУН і найчасті-

ше зустрічалася із ними у лісовому масиві на південний захід від села 

Бережниця Калуського району.  

Використовуючи ці дані, у район с. Бережниця був перекинутий 

збірний відділ 215 сп ВВ МДБ у кількості 200 осіб під керівництвом 

начальника відділу УМДБ майора Качур і заступника командира 215 

сп ВВ МДБ майора Макарова для обробки дрібними групами лісового 

масиву, який прилягає до цього села.  
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Однією із оперативно-військових груп Калуського РВ МДБ на чолі 

із оперуповноваженим лейтенантом Бабич 15 листопада були отримані 

агентурні дані про місце криївки, у якій переховувалися підпільники.  

На основі цих даних з 16 до 18 листопада була проведена чекістсь-

ко-військова операція збірним відділом 7 і 9 ср 215 сп ВВ МДБ загаль-

ною кількістю 100 осіб [1, 137].  

У ході цієї операції у 9. 45 ранку 18 листопада 1950 р. однією із 

пошукових груп 9 ср під керівництвом оперуповноваженого Калусько-

го РВ МДБ лейтенанта Бабич і командира роти старшого лейтенанта 

Реутова у густих хащах південно-західніше с. Бережниця була виявле-

на криївка із підпільниками [1, 137]. Під час відкриття криївки націо-

налісти здійснили сильний збройний супротив, спробували прорвати-

ся, але після півторагодинного бою всі 8 підпільників були вбиті. Се-

ред них: провідник крайового проводу Степан Слободян (“Єфрема”), 

його дружина Марія Німа (“Марта”), референт СБ Калуського окруж-

ного проводу ОУН Прокопій Духович (“Дар”), його охоронці Василь 

Камінський (“Голенко”), Іван Юрків (“Кармелюк”), Іван Морис 

(“Дуб”), кущовий інформатор СБ Володимир Смук (“Ігор”), тіло одно-

го останнього сильно обгоріло, тому його не вдалося ідентифікувати 

[6, 107 – 108; 1, 142 – 143].  

У вбитих вилучили 2 ручних кулемети, 4 автомати, 4 гвинтівки, 

8 пістолетів і 120 набоїв. Окрім цього, із криївки вилучили 1 радіопри-

ймач, хірургічні інструменти, три бочки з салом, одну бочку із ковба-

сою, три мішки муки і велику кількість оунівських документів. Під час 

бою загинув командир взводу 9 ср лейтенант Бушуєв і поранений ря-

довий Щепотин [1, 138].  

Загалом в ході проведення операції з 8 до 18 листопада 1950 р. вби-

ли 15 підпільників, заарештували 24 члена ОУН і активних посібників, 

виявили і знищили 50 криївок і 4 склади з продовольством. Крім цьо-

го, вилучили 3 кулемети, 7 гвинтівок, 5 автоматів, 15 пістолетів, 

2 друкарські машинки, 1 типографію, 4 радіоприймачі і величезну 

кількість оунівських документів [1, 108].  

Зважаючи на значні заслуги перед підпіллям, Степан Слободян був 

нагороджений Бронзовим хрестом бойової заслуги (08. 1946) та Сріб-

ним хрестом заслуги (2. 09. 1948). Окрім цього, йому посмертно було 

присвоєно звання сотник-політвиховник (08. 1946) [12, 120].  

Степан Слободян належав до когорти визначних діячів українсько-

го визвольного руху 1940 – 1950-х років. Становлення його особистос-

ті проходило у важких умовах бездержавності, що не могло не відби-

тися на світогляді молодого патріота. Пройшовши шлях від рядового 

члена до провідника цілого Карпатського краю, він зумів себе прояви-
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ти не лише здібним організатором-керівником, але й талановитим 

пропагандистом і публіцистом. Перспективним напрямом дослідження 

є з’ясування особливостей життєвої і бойової діяльності інших цільних 

діячів Карпатського крайового проводу ОУН.  
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УДК 22 

Олег КЕКОШ 
 

ОСОБЛИВОСТІ САМБІРСЬКОЇ ШКОЛИ ІКОНОПИСУ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТОЛІТТЯ 
 

У статті охарактеризовано українських іконописців, мистецькі та сти-

леві напрями; формування школи іконопису м. Самбір у другій половині XVI 

століття; постаті іконописців, творчість яких пов’язана саме із мистецьким 

осередком Самбора.  

Ключові слова: іконопис; Самбірська школи іконопису другої половини XVI 

століття; сакральне мистецтво.  

 

In the article Ukrainian ìkonopiscì, sintezuûči art stilevì destinations; the 

formation of the school of icon painting of Sambor in the second half of the XVI 

century; postattì icon painters, the creativity which is the artistic branch of Sambor.  

Key words: icon painting; Sambir School of icon painting of the second half of 

the 16th century; sacred art.  

 

Друга половина XVI століття займає особливе місце в історії укра-

їнської культури. Адже тоді на наших теренах розпочалася доба націо-

нального відродження.  

Українські іконописці, синтезуючи мистецькі та стилеві напрями, 

що розвивалися у культурі тогочасної Центральної Європи, опираю-

чись на національне церковне мистецтво й “переполюючи” творчі 

надбання доби Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, 

створили у другій половині XVI століття пам’ятки, які є феноменом у 

контексті інших національних культур Європи.  

Саме у цей період у Самборі формується досить своєрідна школа 

іконопису. Вона виникла завдяки переїздові у це місто багатьох іконо-

писців із художнього осередку Перемишля. Однією із причин їхньої 

появи було відкриття резиденції перемишльських єпископів, які заопі-

кувались іконописним оформленням храмів єпархії. Причому перехід 

провідних художніх центрів із одних міст реѓіону в інші був досить 

поширеним у мистецьких колах другої половини XVI століття.  

З архівних джерел відомо чимало художників, творчість яких 

пов’язана саме із мистецьким осередком Самбора. До таких митців на-

лежали: Герман Маляр із Самбора (свідчення 1578 – 1575 рр.); Якуб 

Лещинсь зі Львова; Ян із Самбора (свідчення 1584 р.); Іван з Нового 

Самбора (уроджений у Кам’янку в 1556 – 1559 рр.) [2, 89]. Однак безпе-
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речно провідним мистцем у самбірському малярському осередку був 

талановитий іконописець Федуско Маляр із Самбора [15, 48]. На храмо-

вій іконі «Благовіщення», створеній для однойменної церкви села Івани-

чів, зберігся його підпис і дата (1579) [17]. Крім цього, відомо, що 1568 

року Федуска записали в метричних документах як жителя Самбора [2].  

Окреслюючи особливості Самбірської школи іконопису другої по-

ловини XVI століття в контексті сакрального мистецтва, яке, зокрема, 

формувалося тоді в Центральній та Східній Європі, розглянемо напря-

ми та малярські орієнтації, що існували у мистецтві сусідніх народів. 

Принагідно зазначимо, що у другій половині XVI століття вплив гре-

ко-балканського церковного малярства не був вже вагомо відчутним в 

ареалі розвитку Східної Європи, де, передусім, почали формуватися 

ознаки національного мистецтва. Тому приїжджі грецькі майстри вже 

не мали значної популярності.  

У цьому випадку розглянемо окремі малярські осередки, у яких 

створювався іконопис, та порівняємо їхній доробок зі стильовим роз-

витком іконопису Самбірської школи другої половини XVI століття. 

Насамперед хочеться згадати крітські ікони, які чи не найбільш пока-

зово репрезентували у ті часи поствізантійську культуру.  

Так, значна кількість збережених тодішніх крітських ікон при порі-

внянні є швидше стриманими, ніж контрастними, хоча вони досить 

підкреслено насичені й мають яскраві кольорові тони. Цьому іконопи-

сові притаманний певний раціоналізм і сухість при фаховому виконан-

ні. Те демократичне розуміння нового іконопису, що було властиве 

Федускові Маляру та його учням, не простежується у крітському цер-

ковному малярстві, явно консервативному за поглядами. Досить пока-

зовими в цьому сенсі є ікони із афінського візантійського музею: 

«Старозавітна Трійця», «Святий Антоній» іконописця Михаїла Дамас-

кина та інші. Аналогічно розв’язували проблеми сакрального живопи-

су і художники Центральної Греції, що підтверджується хоча б твора-

ми цього ж музею («Оплакування» Емануеля Ламбордаса тощо).  

Зовсім інакше розвивався іконопис у ті часи на Кіпрі, де Церковне 

малярство творили, синтезуючи поствізантійську традицію з напрямами, 

що характерні для західноєвропейського пізньоготичного живопису. 

Кольорові зіставлення у цих іконах побудовані у тонах, що властиві 

готичному стилю, – лілових, блакитно-зелених, фіолетових і пурпурних. 

Це можна побачити на іконі «Страшний суд» із церкви Безсеребряників 

зі собору міста Пафос; на іконі, де зображено сцени життя святої Марії 

(церква Святого Архангела Михаїла в Левконі), та інших. Поєднання ж 

кольорів у Самбірській школі зовсім інше: воно ґрунтується на зістав-

ленні кіневарно-червоних, охристих, оливкових, ультрамариново-синіх і 
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білих кольорів, які притаманні, зі свого боку, не готичному, а, радше, 

ренесансному стилеві. Паралельно у крітському іконописі існували на-

прями, зорієнтовані на реалістичне мистецтво в узагальнених рисах, де 

відчувався символізм візантійського живопису. Переконливий цьому 

приклад – «Сошествіє в Ад» (1563 рік, церква Панагії Хрисалиниетиси). 

Натомість на сході Європи процеси становлення національних шкіл 

іконопису мали досить різний напрям. Так, у церковному мистецтві Твері 

відчутне прагнення зберегти течії церковного малярства, які були властиві 

XV століттю – періоду найвищого розквіту російського середньовічного 

іконопису. Цей іконопис характерний своїм стриманим і ніжним відтво-

ренням тілесних партій із мінімальним вмістом білил та досить незначним 

моделюванням складок. Водночас намагання іконописців Твері сягнути 

рівня греко-московського іконопису XV століття далеко не завжди були 

вдалими. Подібні тенденції спостерігались і в іконописі тогочасного 

Пскова, що бачимо хоча б на іконах Деісусного чину, які зберігаються в 

історико-архітектурному заповіднику цього міста. Тоді ж (в останній 

чверті XVI століття) у Центральній Росії виникли художні осередки, де 

були створені пам’ятки, в яких домінує темно-оливковий колір, що вод-

ночас із блідо-зеленими, кіневарними, охристими тонами надає їм непо-

вторного забарвлення. Досить показовою в цьому стилі є ікона «Сергій 

Радонежський» (музей Переяслава-Залеського). Її кольорове вирішення 

значно відрізнялося від стилю Самбірської школи, де колір був значно 

відкритішим і контрастно-урочистішим.  

Порівняно з іконописом Новгородської школи церковне малярство 

Самбірської школи є значно урочистішим та фаховішим, про що свід-

чить колекція XVI століття з музею образотворчого мистецтва Карелії.  

Найближчим до традицій Самбірських мистців є церковний живо-

пис Несебрської школи (Болгарія) іконопису кінця XVI століття. Там, 

де еволюція несебрського іконопису відбувалася як і у нас, він є не 

таким рафінованим як греко-крітський, у якому провідним майстром 

був Михаїл Дамаскін, і не таким стриманим і строгим, як тогочасний 

російський. У його засадах можна зауважити (як і в самбірському іко-

нописі) первинно-святкову урочистість. Водночас і там поствізантій-

ську традицію вирішували, орієнтуючись на певні національні особли-

вості. Серед таких пам’яток згадаємо ікони кінця XVI століття з Наці-

ональної галереї Болгарії: «Богородиця Кехаритомени», «Богородиця 

Всеоспівана» з Несебру та інші. Як і в Самбірській школі, несебрські 

майстри, порівняно з іконописцями інших шкіл, під час моделювання 

тілесних партій любили застовувати значно більше білил, завдяки 

чому їхні роботи можна сприймати як своєрідне відродження цер-

ковного малярства часів Палеологівського ренесансу.  
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Розглянемо ще одну суттєву особливість – характер декору на тлах-

світах у творчості самбірських сницарів (різьбярів), які виконували під-

готовчу роботу для різних іконописців. Вигляд їхніх рельєфних орна-

ментів – це своєрідний елемент відродження мистецтва Палеологіського 

ренесансу та ранньоіталійського живопису. Так, декор на позолочених 

або посріблених німбах багатьох самбірських ікон – «Благовіщення» із 

Іваничів, ряд «Моління» із Наконечного та інших – має вигляд стилізо-

ваного рослинного орнаменту, який часто бачимо на іконах XII – XIV 

століть. Можна ще згадати німб «Святого Ферапонта» на полотні з Дер-

жавного музею Берліна. А ось присутні на самбірських іконах рельєфні 

кружальця, декор німбів та обрамлення – «Борис та Гліб» із міста Поте-

личі (НМЛ) та «Успіння» із Кальникова – сягають своїми витоками 

італійського живопису XIII – XIV століть. У цьому випадку згадаємо 

декор німбів на переносному триптисі «Мадонна з дитям, ангелами та 

святими» флорентійського майстра третьої чверті XIV століття, що нині 

зберігається у Москві, у музеї образотворчого мистецтва ім. Пушкіна. 

Самбірській школі також властиві тла ікон з декором, модуль якого має 

вигляд шестираменного грецького хрестика і є переосмисленим відтво-

ренням прикрас карбованих накладних шат ікон періоду Палеологівсь-

кого ренесансу, які виконали золотарі Македонії.  

Принагідно зазначимо, що в тогочасному польському мистецтві іс-

нував один із напрямів костельного живопису, де, як і на іконах, тла-

світи були виконані у вигляді рельєфного посрібленого декору. Цей 

напрям мав риси польського національного пізньоготичного стилю, на 

відміну від тих, що творилися під відчутним впливом італійського та 

нідерландського маньєризму. Наочним прикладом польського сак-

рального живопису (основа з дерева та левкасу, а також тло – посріб-

лене і рельєфне) є диптих цехового майстра XVI століття із колекції 

Львівської картинної галереї.  

Слід також зазначити намагання Федуска Маляра із Самбора своєю 

творчістю зреалізувати ідеї національного відродження, які в другій 

половині XVI століття мали неабиякий поступ на українських землях. 

Це досить відчутно у спробі Федуска та його учнів використовувати 

для нового іконопису не першовзори галицького церковного малярства 

XV – XVI століть, а особливості побудови композицій, що були попу-

лярні в часи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Без-

перечно, таке явище слід розглядати як протиставлення західноєвро-

пейським творам, які через тогочасну польську культуру починали 

впливати доволі суттєво на українське церковне мистецтво.  

Доцільно зазначити, що у Самбірській школі іконопису не лише  

відтворювали давньоруські схеми композицій, але й реально відро-
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джували образи святих, що були популярні в добу Давньої Русі. Так, 

Федуско (чи не перший у західноукраїнському іконописі) надає величі 

образам князів-мучеників Борисові й Глібові, виконуючи ці твори для 

намісного ряду церкви Святого Духа, що у місті Потеличі. Безумовно, 

що така тема нагадує нам про величність прообразу України – Ки-

ївської Русі. До створення цих ікон мистець теж підійшов доволі не-

традиційно. Адже у тогочасному російському чи балканському іконо-

писах, де культ наших святих був безперечним, їх зображали із мечами 

в руках. Федуско ж намалював у руках цих святих лише невеличкі 

хрестики, як це переважно робили візантійські та давньоруські іконо-

писці XI століття. Про це яскраво свідчать образи багатьох мучеників, 

зображених на стінописі Софії Київської. Серед ікон Федуска, що 

своїми композиціями і темою є відродженням давніх взірців, є «Три 

Отці Церкви» і «Йоаким та Анна з житієм» (НМЛ). Вони за своїми 

розмірами належали до намісного ряду іконостасів [8, 367]. Віднов-

лення культу батьків Богородиці відобразилося у досить нетрадиційній 

не лише для нашого церковного мистецтва композиції. Адже нам ще 

не доводилося натрапляти на приклади, коли навколо двох поряд роз-

міщених монументальних величавих фігур Йоакима і Анни зобра-

жують у вигляді обрамлення невеличкі сценки, що розповідають про 

зачаття Анни. Зі свого боку, в іконописі на Балканах та Росії теж тоді 

були поширені клейма, що зображували Зачаття Анни, але їх традицій-

но розміщували на іконах із образом Одигітрії – у центральній частині 

полотна. Серед них: «Богородиця Кехаритомени» із села Белгарово 

(Церковний історико-археологічний музей, Софія), «Божа Мати «Уми-

ління» Володимирська» із життя Йоакима та Анни і Богородиці зі 

Пскова (Псковський музей). Така увага у ці часи до теми народження 

Марії була пов’язана із поширенням нової хвилі протестантизму, пред-

ставники якого не сприймали святість Пречистої Діви, що викликало 

спротив прихильників східного обряду. Водночас на Галицьких зем-

лях, зокрема у середині XV століття, ікони із темою Зачаття Анни та 

Різдва Богородиці також мали чималу популярність, про що свідчить 

хоча б ікона «Собор Богородиці» зі села Станиля (НМЛ). Композиція з 

образами трьох Отців Церкви у творчості Федуска теж є чи не найпе-

ршою в українському іконописі XV – XVII століть. А першоджерела, 

що засвідчують популярність такої композиції на наших теренах у 

більш давні часи, відображені на одній із мініатюр у знаменитому 

Київському Псалтирі.  

Не менш цікавим у творчості Федуска є художнє вирішення образу 

Юрія Змієборця, який у XV – XVI століттях був зовсім нетиповим для 

цього популярного мотиву в пам’ятках Східної та Західної Церков. 
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Адже святий Юрій-Георгій на всіх середньовічних творах згаданого 

часу зображений у момент, коли він списом убиває змія. На іконах Фе-

дуска, виконаних для намісного ряду церков Жовкви і села Великого 

(НМЛ), цей воїн-мученик перемагає змія, який є символом зла і поган-

ства, не ударом списа, а молитвою, як про це свідчать давні оповіді про 

цього святого. Тому й на іконах Федуска спостерігаємо Юрія-Георгія 

верхи зі списом, що піднятий вгору і обіпертий на плечі, та царицю Єли-

саву, яка тримає змія, немов на прив’язі. І саме так, зі свого боку, відтво-

рювали образ цього популярного святого у часи Галицько-Волинського 

князівства. Серед збережених пам’яток із саме таким трактуванням цієї 

сцени згадаємо хоча б про фрагмент стінопису XII століття у церкві Свя-

того Георгія, що в Старій Ладозі; про фреску XIV століття у церкві Хрис-

та-Пантократора, що в Пачанах; про клеймо ікони XIV століття з образом 

святого Георгія із монастиря Святої Катерини, що на Сінаї...  

Згадаємо ще ікону «Страсті Христові», яку Федуско виконав для 

церкви Воздвиження у Дрогобичі, де є ціла низка цікавих сцен, як, 

наприклад, «Явління жонам мироносицям», «Наруга», «Сошествіє в 

пекло» та інші, що мають досить подібно вирішені композиції. Так 

творили в XI столітті візантійські та давньоруські художники, а збе-

режені сцени на страстну тематику в стінописі Софії Київській – 

яскравий тому приклад. Відповідно й ікона «Благовіщення» зі села 

Іваничі та мозаїки згадуваної вже Софії Київської мають доволі поді-

бні вирішення. Таке знання мистецьких особливостей Давньої Русі 

з’явилось у творчості Федуска, очевидно, після ознайомлення із ста-

ровинними рукописними книгами, що були традиційно прикрашені 

фігурними композиціями, а таких пам’яток тоді було значно більше 

ніж тепер, тим паче – у самбірській резиденції єпископів. Як прик-

лад, творчий спадок учня Федуска – маляра Федька зі Самбора, який 

є автором ікони «Одигітрія з похвалою» із церкви Успіння Богороди-

ці зі села Мражниці (музей «Дрогобиччина).  
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УДК 78(477) 

Руслан КУНДИС 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО  

МИСТЕЦТВА ЛЬВІВЩИНИ З ПОЗИЦІЙ ТИПОЛОГІЧНИХ 

ОЗНАК РЕҐІОНАЛЬНОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

У статті проаналізовано ознаки реґіональної виконавської школи у взає-

мозв’язку з національною та авторськими школами. Здійснено аналіз специфі-

ки та особливостей внутрішніх процесів Львівської баянної школи у системі 

української академічної школи народно-інструментального мистецтва.  

Осмислено її місце у національній традиції інструментального виконавства.  

Ключові слова: виконавська школа, баянне мистецтво, концертна прак-

тика.  

 

The article analyzes the characteristics of the regional school is connected with 

the national school and individual schools. The analysis of the specific features and 

internal processes of Lviv tse accordion school in the academic system of the 
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Ukrainian folk instrumental art. Comprehends its place in national tradition 

instrumental performance.  

Key words: school performance, bayan art, concert practice.  

 

Сучасне українське музикознавство дедалі детальніше розробляє де-

фініцію, понятійний апарат, систему типологічних ознак та класифікацію 

виконавських шкіл. Саме визначення поняття, його змістове наповнення, 

ознаки, структура, коло функцій істотно відрізняються у працях різних 

дослідників, що свідчить про пошук найбільш відповідного наукового 

апарату (категоріального, термінологічного, типологічного та ін.).  

Термін «виконавська школа» стосується проблематики теорії та іс-

торії інструментального виконавського мистецтва, методики, педагогі-

ки, культурології, музичної соціології, він широко застосовується у 

фаховій літературі та наукових розвідках, що свідчить про актуальну 

потребу окреслення певного кола явищ і наявність загальних законо-

мірностей, які зумовлюють його застосування. Він має велику шкалу 

видової диференціації: 

1. Як засіб диференціації специфіки історичних (наприклад, дора-

дянський період), стильових (романтичний, постмодерний), територіа-

льних (європейський), національних, реѓіональних, фахово-освітніх 

(консерваторія, відділ, кафедра), індивідуально-педагогічних ознак 

певної сукупності засобів, що зумовлюють інструментальне виконавс-

тво як вид мистецтва та рівень професіоналізму. 

2. Як система напрацювань опанування і засвоєння принципів ви-

конавства на інструментах певної групи (струнна, духова), певного 

виду (цимбальна, баянна) чи певної традиції (академічна, аматорська, 

автентична). 

3. Як зафіксований результат методичних напрацювань, теоретич-

них положень, методичних рекомендацій та дидактичного репертуару, 

що слугує матеріалом у співпраці наставника і учня (наприклад, 

«Школа гри на українських цимбалах» О. Незовибатька, «Школа джа-

зу на баяні та акордеоні» В. Власова). 

4. Як певна ланка чи етап фахової професіоналізації музиканта-

професіонала (початкова, середня, вища школа). 

5. Як модель канону підготовки професіонала-виконавця (осмис-

лення, реалізація в навчальному процесі через підготовку концертної 

діяльності).  

Українське баянне виконавство, педагогіка та творчість мають на 

сьогодні сформовану традицію, здобутки і надбання, неповторне наці-

ональне обличчя. За період формування, існування і еволюції україн-

ська професійна академічна баянна школа здійснила потужний старт 

від Київської – до самостійних реѓіональних виконавських шкіл, тим 
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самим постійно підтверджуючи національну виконавську баянну шко-

лу на престижних міжнародних та Всеукраїнських конкурсах й фести-

валях, наукових симпозіумах та конференціях.  

Серед перспективних напрямів подальшої наукової розробки окресле-

ної проблематики Ж. Дедусенко зазначає вивчення взаємодії локальних 

шкіл з культурною парадигмою географічних ареалів. Це твердження 

безумовно справедливе, оскільки специфіка реѓіональної школи полягає у 

засвоєнні неповторних освітньо-фахових, педагогічних, виконавських 

традицій певного локального осередку, на які проектуються здобутки й 

напрацювання їхніх яскравих представників, засновників авторських 

шкіл, що стимулюють поступ і збагачення традиції. До таких належить 

Львівська баянна школа, аналіз та осмислення особливостей внутрішніх 

процесів якої та визначення її місця у національній традиції інструмента-

льного виконавства постає актуальним та цікавим завданням.  

Загальнофілософське трактування поняття: «…школа (у мистецтві) 

– це художній напрям, течія, представлена групою учнів і послідовни-

ків, об’єднаних спільними творчими принципами» [5, 82].  

Дослідження культурологічного напряму (А. Алексєєва, Н. Теренть-

євої, В. Чинаєва та ін.) трактують школу у широкому узагальнювально-

му сенсі як частину культурного простору конкретної історичної епохи. 

Епізодично до пошуків у цьому напрямі зверталися численні музикозна-

вці: Г. Коган, Л. Баренбойм, В. Сраджев, Н. Терентьєва, Т. Рощина. Роз-

гляд школи як роду культурної традиції пропонують Є. Абрамян,  

А. Антонов, Ю. Левада. На підставі низки праць, у яких окреслена про-

блематика фігурує як дотична (Є. Бойко, В. Гасілов, Д. Зербіно, Б. Кед-

ров, Г.Лайтко, Л. Салямон, Б. Фролов, Г. Штейнер, М. Ярошевський), 

поняття виконавської школи позиціонується як «особливий тип комуні-

кації, що здійснюється в синкрезисі двоєдиного процесу творення і на-

вчання творчій діяльності» [2, 7]. У монографічному дослідженні біло-

руського академічного баянного мистецтва В. Чабана школа представ-

лена як «ефективний механізм всебічного його розвитку та інтеграції 

баяна в систему розвинених класичних музичних інструментів» [4, 9], 

який вивчається з позицій еволюції потенціалу виразовості, виконавсь-

кої культури і жанрової системи баянного мистецтва, а показником 

школи вважається аналітична культура музиканта-виконавця. Виконав-

ську школу як об’єкт музикознавства вивчала Віра Сумарокова.  

Чимало праць присвячено виченню характерних рис інструмента-

льних та національних виконавських шкіл. Серед них: М. Давидов 

(українська академічна школа народно-інструментального виконавст-

ва), «Білоруське баянне мистецтво: формування академічної виконав-

ської школи» В. Чабана, Д. Кужелєв (академічне баянне виконавство).  
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Метою спеціального дисертаційного дослідження Ж. Дедусенко 

«Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції» (К., 2002) 

було створення типологічної моделі виконавської школи та апробація її 

евристичних можливостей на конкретному історичному матеріалі (у 

названій праці – реѓіональної піаністичної школи на прикладі Петербур-

зької консерваторії та авторської школи Т. Лешетицького). Уводячи 

поняття «виконавської моделі» як «єдиного інструменту пізнання, єди-

ної програми», яка фігурує як «напрацьована система нормативів, що 

містить як первинні компоненти … діяльності (постановка руки, рухові 

прийоми, посадка…), так і художні завдання (організація роботи над 

твором і концертне висловлювання)» [2, 6], авторка праці дає цілу низку 

визначень основного поняття. Зокрема вона пропонує розглядати вико-

навську школу як «тип діасинхронічного колективу, реально чи віртуа-

льно існуючої спільності суб’єктів, члени якого об’єднані за двома озна-

ками: 1) спільністю виконавської моделі; 2) рольовими функціями вчи-

теля та учня›› [2, 8]. Поняття визначається також як: «…виконавська 

модель, яка забезпечує осмисленість …дій і відтак є способом діяльнос-

ті, її технологією, тобто школою» [2, 11], «складний структурований 

організм (система), в якому формується та вдосконалюється професіо-

налізм, як культурна традиція виконавської школи» [2, 14].  

Натомість Валерій Посвалюк, виділяючи провідні реѓіональні шко-

ли інструментального виконавства на трубі (київську (центральний 

реѓіон), львівську (західний), одеську (південний), харківську (північ-

но-східний)), вказує на окремі осередки розвитку духового виконавст-

ва і педагогіки в Донецьку, Луганську, Дніпропетровську тощо, які 

поки що не набули статусу виконавських шкіл [3, 4], а отже не відпо-

відають поняттю «школи» за цілісним комплексом необхідних ознак та 

параметрів. Це вказує на етапність освітніх та мистецьких напрацю-

вань окремої реѓіональної школи, автономність специфіки, тяглість у 

формуванні її традиції, комплексність реалізації, кількість, вагомість, 

стабільність здобутків та результативності, перспективність подальшо-

го розвитку. Проблематику окремих реѓіональних виконавських шкіл 

розробляли Ірина Бермес (львівська диригентська школа), Марина 

Долгіх (струнна виконавська школа на Єлисаветградщині), Оль-

га Юрченко (цимбальна виконавська школа Слобожанщини). Однак 

нерідко локальні школи реалізуються у своєму функціонуванні через 

спадкоємність кількох поколінь послідовників авторської індивідуаль-

ної педагогічно-виконавської школи провідного діяча. Засади діяльно-

сті постатей такого масштабу аналізуються у розвідках М. Давидова 

(педагогічна система М. Геліса), В. Зайця (авторська школа М. Дави-

дова), І. Панасюка (творчість С. Баштана як фундатора академічного 
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виконавства на бандурі), І. Андрієвського (діяльність О. Горохова як 

представника російської та франко-бельгійскої скрипкової шкіл) тощо.  

Розділяючи поняття виконавської та педагогічної школи, Т. Баран у 

монографічній праці констатує значимість саме реѓіональних осередків: 

«…об’єднувальним фактором у становленні академічного професіоналі-

зму стало формування дидактичних підходів у певному етнокультурно-

му просторі та виокремлення ряду педагогічних та виконавських шкіл, 

роль яких є, без сумніву, визначальною для всіх еволюційних процесів – 

як технологічного, так і мистецького характеру» [1, 100].  

Вивчення Львівської баянної школи як виокремленого мистецького 

явища зі специфічними установками, творчою традицією, напрямами 

реалізації і яскравими здобутками на сьогоднішній день має потужну 

базу емпіричних напрацювань. Так, її основу становлять матеріали 

низки конференцій, приурочених певним етапам, напрямам, здобуткам 

школи та діяльності окремих яскравих персоналій («Львівська баянна 

школа та її видатні представники»; «Творчість композиторів України 

для народних інструментів»; «Академічне народно-інструментальне 

мистецтво та вокальні школи Львівщини»; «Народно-інструментальне 

мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть»), узагальнювальні праці з історії 

української школи народно-інструментального мистецтва М. Давидо-

ва, Є. Іванова, А. Сташевського, А. Семешка, праці М. Імханицького, 

довідники А. Басурманова, А. Семешка, словник І. Лисенка, праці  

А. Батршина, В. Балика, В. Власова, В. Голубничого, А. Душного,  

С. Карася, Д. Кужелєва, Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка,  

Я. Олексіва, Б. Пица, Л. Посікіри, М. Римаренка, А. Славича, І. Фрайта, 

М. Черепанина, Ю. Чумака, А. Шамігова, О. Якубова, В. Янчака та ін.  

Отже, структуризація школи за етнічно-територіальним принципом 

відбувається на рівнях національної, реѓіональної (периферійної, лока-

льної), авторської (індивідуально-педагогічної). На кожному з рівнів 

різним чином реалізуються функції школи: пізнавальна, комунікативна 

та дидактична. Пізнавальна функція спрямована на підсумування й 

осмислення творчого, методичного, педагогічного, пізнавального, 

виховного досвіду через створення навчальної літератури, репертуар-

них збірників, самовияв через композицію та інші види творчої діяль-

ності. Комунікативна та дидактична функції полягають у відборі та 

розбудові дидактично вивіреної системи передачі та засвоєння знань, 

співпраці педагога та учня над етапами підготовки концертних вико-

нань, формуванні у цьому процесі творчої особистості молодого музи-

канта, вихованні емоційної, художньої, інтелектуальної, технічної та 

виразової сфер спрямованих на виконавський процес.  
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Таким способом утворюється симетрична система: педагог-

наставник, який пройшов стадію формування у лоні певної виконавсь-

кої та навчальної традиції, творчо переосмисливши її, доповнивши 

власним практичним виконавським досвідом та навичками, набутими 

у процесі інших видів діяльності (організації, керівництва, участі в 

колективах, ініціювання концертного виконавства, наукової, методич-

ної, публіцистичної фольклористичної, композиторської діяльності) з 

одного боку, та учень, для якого взірцем слугує мистецька позиція, 

методична система та виконавський приклад педагога, є визначальни-

ми його методи творчої та технічної роботи, які в подальшому проек-

туються на власний стиль творчої і педагогічної діяльності, свідомо 

обраний соціальний статус та громадянську позицію, з іншого.  

Цікаво зауважити, що в основі різних аспектів діяльності школи, як 

гнучкої балансуючої системи взаємодії педагога і учня, є діалектика 

константних та динамічних елементів: 

– учитель як носій та взірець комплексу музичного професіоналі-

зму та учень, який переймає, реалізує і творчо переосмислює цей ком-

плекс крізь власну особистість; 

– певна амбівалентність із стереотипу та новації у контексті тра-

диції (за Ю. Левадою); 

– школа – навчальний заклад – як носій сформованої традиції, ка-

нону та школи окремого педагога, як фактор розвитку, збагачення, 

примноження традиції;  

– кінцевий результат навчання – концертне виконання, як співвід-

несення виконавської інтерпретації (індивідуально-авторського нача-

ла) та віртуозності (як прояву особистості);  

– співвідношення музичного професіоналізму та виконавської 

творчості; 

– взаємозв’язок педагогічної, дослідницької та виконавської і 

композиторської діяльності; 

– єдність і взаємозумовленість просвітництва і рівня фахової під-

готовки; 

– централізація фахової освіти (педагогіки, методики, наукової ді-

яльності, виконавської і композиторської творчості) у провідному 

осередку і поширення його здобутків на різні освітні рівні та види 

діяльності, асиміляція в інші реѓіональні школи із збереженням ком-

плексу ознак первинної моделі, охоплення концертною практикою 

нових національно-географічних теренів та соціальних груп цільової 

аудиторії; 

– виховання, формування установок творчої особистості та вдос-

коналення професійно-технічних навичок.  
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Особливістю реѓіональної школи є її проміжне положення між яви-

щами загальнонаціонального масштабу і вузьколокальними сферами 

реалізації з налагодженою системою двосторонніх взаємозв’язків. Фор-

мування реѓіональної школи тісно пов’язане з основними фаховими 

осередками країни. Так, біля основ формування фахового професіоналі-

зму, педагогічно-методичних принципів та виконавської традиції були 

вихованці класу М. Геліса у Київській консерваторії Г. Казаков (як ос-

новоположник професіоналізму народно-інструментальної освіти 

реѓіону, засновник народно-інструментальних класів у музичному учи-

лищі та консерваторії Львова, організатор, учасник та диригент перших 

ансамблів, ініціатор концертної, теоретичної, творчої діяльності, автор 

численних творів навчального репертуару) та М. Оберюхтін (як баяніст-

віртуоз і талановитий педагог консерваторії та середньої спеціальної 

музичної школи-десятирічки ім. С. Крушельницької у Львові, наставник 

потужного грона виконавців, диригентів, діячів музичної науки і педаго-

гіки, автор методичних праць, що узагальнюють досвід педагогіки, зву-

коутворення, артикуляції, фразування та інтерпретації).  

Зворотний зв’язок реалізується через успіхи представників 

реѓіональних шкіл на міжнародних конкурсах, їхню концертно-

гастрольну практику, реалізацію аудіозаписів, які засвідчують зрілість 

і перспективність педагогіко-методичних принципів національної 

школи загалом, сприяють популяризації українського оригінального та 

перекладного баянного репертуару на світових теренах. Визначні ви-

пускники поповнюють педагогічний склад провідних навчальних за-

кладів України (С. Карась – Львів – Київ, В. Власов – Одеса, В. Стецун 

– Ялта) та зарубіжжя (А. Батршин – США, В. Голубничий – Росія,  

В. Балик – Хорватія, І. Влах – Словаччина), тим самим втілюючи за-

своєні і творчо переосмислені засади фахової освіти і виховання у 

нових моделях творчої традиції, забезпечують тяглість і розвиток фа-

хових мистецьких та дидактичних установок реѓіону (Д. Кужелєв,  

А. Онуфрієнко, Я. Ковальчук, Є. Дацина).  

З іншого боку, актуальність напрацювань регіональної школи вияв-

ляє себе в підготовці різнобічних у своїй діяльності висококваліфіко-

ваних педагогів для навчальних закладів середнього та початкового 

рівнів, що створює належні передумови для забезпечення спадкоємно-

сті методико-виконавських принципів на рівні всіх ланок освітньої 

системи, які постають як виконавці – солісти та ансамблісти, організа-

тори та керівники виконавських колективів, творці навчального та 

концертного репертуару.  

На цьому рівні складаються особливо сприятливі умови реалізації 

просвітницького та виховного аспекту творчо-виконавської діяльності у 
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складі та процесі керівництва колективів філармонійного, фольклорно-

самодіяльного рівнів, дитячих ансамблів. Так, випускник класу Є. Дацини 

В. Іванець – викладач Львівського державного музичного училища 

ім. С. Людкевича, і водночас, засновник та керівник ансамблю «Галицькі 

кольори», представник класу А. Онуфрієнка, викладач баяна та диригу-

вання Дрогобицького музичного училища ім. В. Барвінського С. Макси-

мов є співзасновником та учасником «Прикарпатського дуету баяністів», 

тріо «Гармонія», солістом оркестру народної музики п. о. М. Пуцентелли, 

народного ансамблю пісні і танцю «Трускавчанка», художнім керівником 

і концертмейстером ансамблю народної музики «Барви Карпат».  

Практична сфера діяльності у поєднанні з набутим професіоналіз-

мом дає підстави для здійснення методичних, педагогічних, виконав-

ських, фольклористичних, краєзнавчих та інших напрямів дослідниць-

кої діяльності. Так, наприклад, випускник класів баяну Я. Ковальчука 

та С. Карася Я. Олексів викладає у ЛНМА ім. М. В. Лисенка, ССМШ 

ім. С. Крушельницької та училищі культури і мистецтв, де, окрім ви-

кладання баяна, як диригент очолює народно-оркестрові колективи. 

Досвід та напрацювання, набуті в практичній діяльності, розширення 

сфери професійних інтересів зумовили заснування проекту «Львівські 

народно-інструментальні традиції – баяніст, диригент, композитор».  

Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва є сформованою 

реѓіональною школою, яку відрізняє вагомість внеску в розвиток укра-

їнської академічної школи народно-інструментального мистецтва, 

наявність розроблених, осмислених у струнку методичну систему і 

сформульованих у численній теоретично-методичній літературі, що 

має загальнонацінальну цінність. Результативність методичних поло-

жень школи підтверджена численними успіхами виконавців, які прой-

шли стадію формування виконавського досвіду під проводом настав-

ників – представників цієї школи, на конкурсах різних рівнів. Автори-

тетність суспільно-громадянської, етичної, мистецької позиції засвід-

чує спадкоємність активності вихованців школи у пріоритетних видах 

творчої, виконавської, наукової, краєзнавчої діяльності, залучення до 

широкої сфери напрямів самореалізації, дотичних до фахової освіти та 

практичного виконавського досвіду, що спрямовано на просвітництво, 

навчання, спадкоємність у передачі традиції фахових засад. Ця школа 

виховала низку професійних музикантів-лауреатів найпрестижніших 

конкурсів (В. Голубничого, Я. Ковальчука, В. Балика, В. Стецуна, 

Є. Дацину, І. Влаха, С. Максимова, С. Карася, М. Дмитришина, 

В. Пацюрківського, Л. Богуславця, Ю. Чумака, В. Янчака, Р. Капрано-

ва, Я. Олексіва), науковців (О. Олексюка, Ю. Медведика, Д. Кужелєва, 

А. Душного, С. Карася), композиторів (А. Батршина, А. Онуфрієнка, 
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В. Власова, Е. Мантулєва, В. Балика, В. Коваля, Я. Олексіва, М. Кор-

чинського, Б. Гивеля), громадських діячів та керівників музично-

навчальними закладами (В. Голубничого, А. Онуфрієнка, С. Стегней, 

М. Керецмана, А. Березу, А. Баньковського, В. Хорошого), керівників 

оркестрів та диригентів (В. Андропова, Л. Горбатенко, В. Депо, 

П. Рачинського, О. Личенка, Б. Гурана, М. Дмитришина, С. Стегней, 

Л. Хорошу, С. Максимова, Р. Кабала, Н. Гатайло-Мазур, Ю. Чумака, 

А. Душного, Я. Олексіва та ін.); cформувала гнучку педагогічну кон-

цепцію та розбудову багаторівневої мережі фахового викладання баяна 

у музичних навчальних закладах.  
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА, ДИРИГЕНТА,  

ДЕКАНА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЛЕВА КОЦАНА 
 

У статті робиться спроба розкрити різнобічну діяльність дрогобицького 

музиканта, педагога, диригента і в минулому декана музично-педагогічного 

факультету у Дрогобичі Лева Глібовича Коцана, визначити вартісний внесок 

у розвиток культурно-мистецького життя краю.  

Ключові слова: музично-педагогічна діяльність, диригент, музикант, ми-

тець, Дрогобиччина, хор «Карпати», культурно-мистецьке життя.  

 

In this article the author tries to reveal the diverse activities Drohobych 

musician, teacher, conductor and former Dean of Music and teaching faculty in 
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Drohobych Lion Hlibovycha Kotsana, identify valuable contribution to the 

development of cultural and artistic life of the region.  

Keywords: music and teaching activities, conductor, musician, artist, 

Drohobychyna the choir «Karpaty», cultural and artistic life.  

 

У наш час залишаються актуальними дослідження, присвячені дія-

чам культури та мистецтв рідного краю. Виховання сучасної молоді на 

прикладі життя і творчості визначних сучасних музикантів-педагогів 

нашого часу є невід’ємною складовою підняття духовної та музично-

естетичної культури суспільства.  

В історії музичного Дрогобича є багато митців, які зробили ваго-

мий внесок у розвиток національної музичної культури. Проте твор-

чість багатьох з них невідома й потребує глибокого вивчення. Особли-

ве місце серед тих, хто продовжує славні традиції музичного життя 

реґіону, належить музиканту-педагогу, диригенту, організатору бага-

тьох мистецьких імпрез Леву Глібовичу Коцану. Завдячуючи окремим 

науковцям, краєзнавцям, музикознавцям, нам вдалося лише частково 

дослідити його життєвий і творчий шлях. Відсутність наукових розві-

док творчого доробку Лева Коцана підштовхнуло автора на вибір за-

значеної теми, що одночасно свідчить про її актуальність.  

Музично-педагогічна діяльність Лева Коцана не була об’єктом нау-

кових досліджень. Лише окремі згадки різних аспектів його діяльності 

та життєвого шляху трапляються у пресі «Радянський педагог» [6; 7; 8; 

15], «Радянське слово» [2; 3; 9; 11; 13; 14; 16], у збірниках [12, 78], 

довідниках [5] та науково-популярних виданнях [4, 206 – 207].  

Мета пропонованої статті – змалювати якомога цілісніший портрет, 

різнобічну музично-естетичну діяльність дрогобицького митця Лева 

Коцана та з позицій сьогодення оцінити вартісний мистецький внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва.  

У 2011 році своє 80-ліття відсвяткував знаний в Дрогобичі музи-

кант, педагог, диригент і в минулому декан музично-педагогічного 

факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту імені 

Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний універси-

тет ім. І. Франка) – Лев Глібович Коцан.  

Народився майбутній митець 7 червня 1931 року в селі Під’ярків – 

нині Перемишлянського району Львівської області. Безтурботне дитин-

ство стало свідком жахливих подій Другої світової війни (1939 – 1945). 

Ці та інші об’єктивні події не стали перешкодою для формування музи-

чно-естетичних смаків закоханого в музику юнака. З ранніх років про-

являлася неабияка зацікавленість до мистецтва. Доля виявилася прихи-

льною до молодої людини і він успішно закінчує Львівське музично-

педагогічне училище ім. Ф. Колесси в 1958 році (клас диригування 
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Є. Вахняка та К. Вагнера), а згодом і диригентський відділ Львівської 

консерваторії імені М. Лисенка (нині – Львівська національна музична 

академія ім. М. Лисенка) у 1966 році (клас Є. Вахняка) [12, 78; 4, 206]  

Свого часу разом з дрогобицьким музикантом Альфредом Бенови-

чем Шраєром (учнем Бруно Шульца) був учнем відомого композитора, 

органіста, викладача Львівської консерваторії Анджея Нікодимовича.  

З 1958 року Лев Коцан з 18-ма викладачами займає посаду асистен-

та кафедри музики і співів Дрогобицького державного педагогічного 

інституту імені Івана Франка під умілим керівництвом Рябчуна Анато-

лія Сергійовича (старший викладач, завкафедри) [1].  

Важливим етапом в його творчості була діяльність у чоловічому хорі 

«Бескид» Дрогобицького педінституту ім. І. Франка. У п’ятирічний 

ювілей колективу (1967 р.) Лев Глібович вже виступає як диригент-

помічник названого хору, засновником і головним диригентом якого був 

львівський композитор Степан Ількович Стельмащук. Знаковою подією 

в житті капели став 1983 рік, коли Українська Республіканська Рада 

Профспілок присвоїла їй почесне звання «народна» [12, 121; 3].  

Вирізнявся митець у хорі також своїм бархатистим, тембрально-

дзвінким баритоном. Неодноразово слухач літературно-мистецьких 

вечорів, що відбувалися не тільки в Дрогобичі, мав можливість насо-

лоджуватися сольними наспівами п. Коцана. Як приклад, часто вико-

нував сольну партію української народної пісні в обробці М. Лисенка 

«Ой пущу я кониченька» (разом з солістами – О. Гуль та В. Найчук), 

чим завойовував великий успіх.  

З 1964 до 1977 року Лев Коцан успішно керує чоловічим хором 

«Карпати» Дрогобицького нафтопереробного заводу і хором філологі-

чного факультету Дрогобицького педінституту імені І. Франка. Крім 

того, здійснював керівництво робітничим бориславським хором «Ка-

меняр» та хором факультету початкових класів згаданого інституту. 

Здійснив 5 випусків хорових класів музично-педагогічного факультету 

ДДПІ ім. І. Франка [12, 78].  

Варто сказати кілька слів про колектив «Карпати», який створився, 

власне кажучи, з ансамблю і привернув до себе увагу багатьох амато-

рів хорового співу, що з нетерпінням чекали на його нові виступи. 

Незважаючи на молодий склад хору, вони зуміли увібрати в себе не 

лише назву оновленого краю, але й всю міць і любов народу до мисте-

цтва. Знайшлися ентузіасти, які доклали багато зусиль, щоб «Карпати» 

зазвучали в прикарпатському краї на весь голос.  

Водночас із стараннями Лева Коцана, багато праці в спільну справу 

колективу вклали його солісти: Микола Опришко, Михайло Котиляк, 

Григорій Маців та інші. Несправедливо буде не згадати чоловічий квар-



408 

 

тет у складі Григорія Маціва, Степана Білого, Юліана Федорняка та 

Валентина Михайленка, який виріс і зміцнів, власне, в «Карпатах» [9].  

Очевидець тодішніх мистецьких подій Т. Гірняк визнає хор «Кар-

пати» за високу виконавську майстерність [2]. Хоч цей хор – типовий 

представник самодіяльності Дрогобича, однак за культурою виконання 

вокальних творів колектив стоїть на рівні професійних хорів Дрого-

биччини [16]. Звучання кожного твору у їхньому виконанні показува-

ло, що глядачі мають справу з колективом, який відрізняється хоро-

шою чистотою строю, ансамблевою злагодженістю [11]. Тому й не 

дивно, що так часто хор, з багатим і різноманітним репертуаром, ви-

ступав на сценах львівських театрів, брав участь у заключних міських 

та обласних оглядах художньої самодіяльності тощо [14].  

У міському конкурсі на краще виконання революційних пісень цей ко-

лектив під керівництвом знавця хорової музики завойовував впевнену 

перемогу. Рецензент мистецького дійства Т. Чаплигін так це змалював в 

своїй пам’яті: «День Дрогобича у Львові вилився у яскраву демонстрацію 

небувалого розквіту народних талантів, ідейної спрямованості і високої 

виконавської культури професійного і самодіяльного мистецтва» [16].  

Природні здібності, працьовитість були позитивно оцінені Степа-

ном Стельмащуком, який вважав Лева Коцана добрим майстром хоро-

вої справи та знавцем історії співочого мистецтва в Галичині. «Ство-

рений ним колектив протягом декількох років з успіхом виступав на 

сцені Львівської філармонії. Був це хор чоловічий, досить сильний 

конкурент «Бескиду», зазначав С. Стельмащук [13].  

Далі на чолі «Карпат» стояли такі диригенти, як П. Гушоватий, 

І. Циклінський та В. Корч, які продовжили справу засновника та пер-

шого керівника Лева Коцана. Кожний із них зробив певний внесок у 

мистецьке зростання колективу. Зокрема, хор переріс з чоловічого в 

мішаний склад, що значно розширило його творчі можливості.  

Високу оцінку мистецтву дрогобицьких «Карпат» дав заслужений діяч 

мистецтв УРСР, доцент Ю. Корчинський, який наголосив на тому, що в 

наш час, коли частина молоді віддає перевагу досить сумнівної якості 

естрадному музикуванню, хор «Карпати» робить дуже важливу справу в 

напрямі естетичного виховання і прищеплення добрих смаків [13].  

Збагачений з роками педагогічний і мистецький досвід, оцінений 

професійними музикантами, авторитет серед колег і студентів привели 

37-річного Лева Коцана на посаду декана музично-педагогічного фа-

культету Дрогобицького педінституту ім. І. Франка (1968 р.), на якій 

перебував до грудня 1976 року (три 3-річні терміни).  

Л. Коцан, будучи деканом факультету, зумів згуртувати навколо 

себе найкращих фахівців, скликав усіх охочих присвятити своє життя 
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почесній і шляхетній професії вчителя музики загальноосвітньої шко-

ли. Він поклявся нести в маси любов до мистецтва – прекрасного, світ-

лого, гуманного.  

За його деканства фонд факультетської бібліотеки досягав 17 тисяч 

екземплярів нотних та книжкових видань – підручників, посібників, 

нот вітчизняних та зарубіжних авторів.  

Л. Г. Коцан любив своїх студентів, бажав їм творчого пошуку і віч-

ного неспокою, уміння знайти себе в роботі, бути справжніми педаго-

гами і дуже хотів запалити в них бажання зібрати всю силу волі, щоб 

гідно продовжити всі ті кращі традиції, які виробились на музично-

педагогічному факультеті.  

Здобутий довголітній досвід педагога, керівника він передає студе-

нтам – майбутнім фахівцям-музикантам, які з великою пошаною і 

повагою ставилися до свого наставника, до своїх попередників-

студентів. «Щоб ніякі життєві бурі не перетнули ваш осяяний високи-

ми, благородними ідеалами народного вчителя шлях. Ми обіцяємо 

продовжувати все те краще, що ви передаєте нам» – говорив у свій час 

студент 1-го курсу Ярослав Трач [15].  

Водночас талановитий хормейстер займається науковою діяльніс-

тю, пише дисертацію на тему «Розвиток хорового мистецтва в захід-

них областях України на початку XX ст.». Однак захиститися не зміг 

через те, що тодішні можновладці визнали тему «неактуальною».  

Мусимо визнати, що Л. Коцан, який прагнув продовжити націона-

льну лінію у мистецько-культурній діяльності підрозділу навчального 

закладу, започатковану В. Якуб’яком (перший декан музично-

педагогічного факультету), став прикладом для наслідування деканами 

наступних поколінь – К. Сятецького та С. Дацюка.  

Л. Коцана замінив К. Сятецький (нині – заслужений працівник освіти 

України (1991), завідувач кафедри народних музичних інструментів та 

вокалу (2001), професор (2004) ДДПУ ім. І. Франка), який перебував на 

посаді декана факультету від грудня 1976-го до червня 1987 року.  

Ім’я митця увійшло в довідник «Історія Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка в іменах», що побачив 

світ 2005 року.  

Отже, робимо висновок, що Лев Коцан зумів внести особистісні штри-

хи у розвиток музичного мистецтва на Дрогобиччині. Педагог, артист, 

керівник весь свій життєвий шлях присвятив мистецтву. Він стояв біля 

витоків професійного музичного навчання на Дрогобиччині і своєю пра-

цею чимало зробив для утвердження національної культури реґіону.  

Багато років самовідданої праці віддав справі виховання учителя 

української національної школи, повноправного представника най-
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більш витонченого виду мистецтва, здатного формувати у школярів 

музичну культуру як важливу і невід’ємну частину їхньої духовності.  

Високий рівень професійних знань, досвід організаційної та мето-

дичної роботи визначили його як одного з лідерів у становленні музи-

чного мистецтва на Дрогобиччині.  

Вглядаючись в цю непересічну постать з моральними принципами, 

можна стверджувати, що музично-педагогічна і громадська діяльність 

Лева Коцана має значний вплив на вдосконалення і розвиток музичного 

виховання і є прикладом служіння розвитку національного мистецтва.  

Значення його творчої діяльності тільки починає вивчатися, однак 

вірю, прийде час і постать дрогобицького митця вивчатимуть науковці, 

краєзнавці, музикознавці.  
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УДК 78(477) 

Юрій ЧУМАК 

 

ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВІКТОРА ВЛАСОВА У КОНТЕКСТІ ОДЕСЬКОЇ  

БАЯННОЇ ШКОЛИ 
 

Стаття розкриває особливості оточення, творчих контактів, педагогіч-

ного досвіду, виконавських здобутків у галузі баянного мистецтва В. Власова 

одеського періоду, завдяки яким відбувалася еволюція індивідуального стилю 

митця та поступ у поглядах на способи й методи навчання гри на баяні та 

виконавської діяльності. Окреслено мистецьку еволюцію, спрямованість  

творчого процесу, його виховний, художній, технічно-виразовий та змістовий 

аспекти.  

Ключові слова: баянна школа, еволюція творчості, педагогічна та адміні-

стративна діяльність.  

 

The article discloses the features of the environment, creative contacts, teaching 

experience, achievements in the performing arts bayan V. Vlasov Odessa period, 

which occurred due to the evolution of individual style of the artist and progress in 

their views on ways and methods of teaching the game on the bayan and executive 

activities. Outlines the evolution of artistic, creative process oriented, it educational, 

artistic, technical and expressional and semantic aspects.  

Key words: bayan school, the evolution of art, teaching and administrative 

activities.  

 

Багатогранна особистість В. Власова – музиканта, який синтезу-

вав здобутки Одеської та Львівської баянних шкіл, є стабільним 

об’єктом музикознавчого інтересу. Музикант є талановитим вико-

навцем, академічним та естрадним солістом і ансамблістом. Досвід, 

здобутий на концертній естраді, створив міцне підґрунтя для власної 

педагогічної та композиторської діяльності. Митець є творцем бага-

тожанрового композиторського доробку, особливу цінність якого 

складає кіномузика та різностильова баянна література. Його компо-

зиції є в репертуарі потужного переліку вітчизняних та зарубіжних 

виконавців та колективів, фігурують у численних аудіозаписах, фун-
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кціонують у багатьох аранжуваннях (у тому числі й авторських). Як 

досвідчений музикант, який здобув заслужене визнання та фаховий 

авторитет, В. Власов є не лише учасником, але й членом журі чис-

ленних виконавських конкурсів.  

Мета статті полягає у висвітленні творчої діяльності В. Власова з 

позицій еволюційних процесів одеської баянної школи.  

Прослідкувати за цим процесом у паралелях і взаємовпливах можна 

завдяки працям з історії вітчизняної музичної, народно-

інструментальної педагогіки та Одеської консерваторії зокрема. Цей 

напрям досліджень представлено роботами М. Давидова, В. Євдоки-

мова [4], Є. Дагилайської та К. Мюльберга, В. Князєва [6], Д. Кужелєва 

[7], Р. Безуглої [2], Є. Іванова. Біографічний компонент наукових дос-

ліджень представляють статті та книжкові видання М. Імханицького, 

А. Семешка [7], М. Булди, В. Мурзи, окремі аспекти творчості та дія-

льності розкривають розвідки В. Янчака, А. Сташевського [8, 9], 

А. Душного [3], Б. Пица, С. Брикайла та ін.  

На момент початку роботи В. Власова в Одеській консерваторії на-

родно-інструментальна педагогіка та виконавство мали певні напра-

цювання і традиції. Основу педагогічного досвіду сформували учасни-

ки Першого Всеукраїнського оркестру народних інструментів В. Євф-

ремов (надалі диригент оркестру та викладач класів домри й диригу-

вання), педагоги-баяністи Робітничої консерваторії, яка функціонувала 

в Одесі від 1932 р., готуючи педагогічний ешелон для музичних шкіл: 

І. Епштейн, Л. Перельман (в майбутньому – завідувач відділу в Одесь-

кому музичному училищі), Г. Нарядков (педагог цього закладу).  

У 1949 році відкрито відділ народних інструментів у консерваторії, 

основою педагогічного складу якого були В. Базилевич, В. Єфремов 

(оркестровий клас, домра, диригування), К. Кондратьєв (диригування), 

А. Касьянова (диригування), а у 1961 р. У результаті формується кафе-

дра народних інструментів на чолі з В. Базилевич (потім нею керував 

проф. В. Касьянов).  

Перший випуск баяністів датується 1954 роком, представник якого 

– Д. Островехов поповнює педагогічний склад кафедри. Водночас з 

В. Власовим до роботи в навчальному закладі приступили його випус-

кники В. Касьянов, Д. Орлова, В. Дікусаров (видатний виконавець та 

композитор-баяніст), В. Євдокімов (виконавець та дослідник баянного 

мистецтва) та представники київської народно-інструментальної шко-

ли В. Гапон, В. Шишкін.  

З входженням у педагогічну роботу, митець розробляє академічні 

жанри з установкою на дидактичні потреби: «Експромт» es-moll (1963, 

також екзаменаційний твір консерваторської пори), Концерти для бая-
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на з оркестром ғ 1 у 3-х ч. (1964) і одночастинний ғ 2 (1965), «Етюд-

галоп» (1965), «Вальс» (1965), «Прелюдія для лівої руки» (1965), 

«Скерцо (екзотичний танець)» (1968), Увертюра «Слава героям Жовт-

ня» для оркестру баянів (1967).  

Якщо у творах першої групи композитор звертається до українсь-

кого фольклору, на противагу російському пісенно-танцювальному 

матеріалу, що переважав у той час, постає новатором, відкривачем 

нових тенденцій у принципах тематичної роботи та формотворення, то 

в композиціях академічного репертуару великої форми виявляються 

досить скромно потрактовані романтичні орієнтири, що не виводять на 

рівень індивідуальної самобутності.  

Наприкінці 1960-х років, коли остаточно формується власний ком-

позиторський почерк, у творчих тенденціях чітко виділяються дві про-

відні лінії – нефольклорна та естрадно-джазова, які окреслені появою 

п’єс, що згодом увійдуть у цикл «Російський триптих»: «На ярмарці» 

(1964, орієнтована автором на стилістику І. Стравінського насамперед 

у відтворенні типових засобів фольклорної гармошечної традиції), «На 

трійці» (1969), «На вечірці» (1970), Фантазія на тему української на-

родної пісні «Взяв би я бандуру» (1970), а також естрадні композиції 

«Джазова сюїта» у 5-ти частинах (1970), «Боса нова» (дві композиції 

1970 та 1973 рр.), «Самба» (1973). Окрім сольних композицій, митець 

звертається й до ансамблевих форм («Думка» та «Скерцо» для двох 

баянів). Композиції названих груп здобувають популярність завдяки 

інтерпретації В. Бесфамільнова – першовиконавця «Експромта» (1966 

р., Одеса) та А. Беляєва – першовиконавця «Скерцо» (1969 р. Москва) 

[1, 26, 28].  

Період роботи на посаді завідувача кафедри збігається з опануван-

ням потенціалу багатотембрового готововиборного інструментарію і 

творчості для інструментів цього типу. Ці тенденції, співзвучні з твор-

чістю А. Репнікова, В. Золотарьова, О. Шмідта, Г. Бреме, вели до залу-

чення до композиторського арсеналу значно багатшої стильової паліт-

ри та обширного арсеналу технічно-виразових засобів, привнесених в 

академічну баянну культуру здобутками музичного мистецтва «шести-

десятників» та утвердженням новітнього явища музичного-

виконавського мистецтва на баяні-акордеоні, це – «модерн-акордеону» 

(згідно з визначенням І. Єргієва). М. Імханицький окреслює його часо-

ві рамки у межах 1976 р. (від написання «Ноктюрну» (1976) до 1990 р. 

Натомість А. Сташевський звертає увагу на одночастинний Концерт ғ 

3 (1972 – 1973 рр.) та циклічний твір композитора – Сюїту для готово-

виборного баяна (1977, у другій редакції – Сюїту-симфонію), де засто-
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совано кластерну техніку, glissando по клавішам та регістровим пере-

микачам, удари по корпусу і міху, робота віддушником [8, 102; 9, 109].  

До аспектів діяльності митця долучаються участь у журі виконав-

ських конкурсів рідних рівнів, співпраця з визначними виконавцями-

баяністами, що створило сприятливі передумови для поліфонізації 

фактури, симфонізації принципів розвитку у його новітніх композиці-

ях. Водночас паралельно митець підсумовує попередній досвід викла-

дання у навчальних закладах різних рівнів (Будинку піонерів Білгоро-

да-Дністровського та Одеському культпроствітучилищі), осмислюючи 

технічно-виконавські проблеми у наукових роботах (зокрема «Способи 

виконання штрихів на баяні», «Про нові виразові можливості на бая-

ні», «Про творчу діяльність І. А. Яшкевича») з численними музично-

ілюстрованими лекціями у провідних музично-фахових осередках 

країни та працює над створенням дидактичного репертуару (цикли 

програмних п’єс та підготовчих технічних вправ «Дитячий альбом», 

1978, та «Альбом для дітей та юнацтва» у 5-ти зошитах, 1989).  

Аналізуючи характерні ознаки зміни стильових установок цього 

десятиліття, дослідник баянної виконавської техніки В. Князєв зазна-

чив: «У творчості молодих українських композиторів 1970-х рр. яскра-

во відображений вплив так званої «нової фольклорної хвилі» (А. Біло-

шицький, В. Власов, В. Зубицький, В. Рунчак). У музичній мові цих 

авторів відбувається органічне поєднання сучасних специфічно-

баянних виражальних засобів, гострої гнучкої ритміки, елементів джа-

зової гармонії зі своєрідним фольклорним колоритом та національною 

забарвленістю музичного мовлення» [5, 8]. У доробку В. Власова цьо-

го проміжку традиційна фольклорна лінія представлена послідовним 

осмисленням календарно-обрядового пласта народної творчості з син-

тезом неофольклорного стильового підходу з рисами «нової фолькло-

рної хвилі»: «Веснянка» (1984), «Гаївка» (1987), «Колядка» (1987), 

згадуваний «Парафраз на народну тему», в основу якого покладено 

коломийку, який у 1977 р. здобув третю премію на Українському кон-

курсі на кращий народно-інструментальний твір [1, 34] та Соната-

експромт «Буковинська» для баяна та ударних (1985).  

Відхід з адміністративної посади (з 1982 р. кафедру очолює профе-

сор, заслужений працівник культури України В. М. Євдокимов) у тво-

рчості композитора позначений активністю і зміною стильових пошу-

ків. Це естрадний напрям, представлений, насамперед, композиціями 

«Концертне танго» (1984) та Танго «В старому шинку» (1984, з кіно-

фільму «Дій за обставинами») та низкою інших баянних версій кіно-

музики, доповнюється композиціями, позначеними синтезом фолькло-

рно-джазових засобів (третій етюд-картинка «Танець диско») та реалі-
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зується у дитячій баянній літературі (п’ятий зошит «Альбому для дітей 

та юнацтва» – «Естрадно-джазові п’єси»).  

 У 1990-ті роки починається новий період в історії Одеської консе-

рваторії, зумовлений принциповими суспільно-політичними зрушен-

нями та істотною реорганізацією навчального процесу. У 1993 р. відк-

рилася асистентура-стажування музикантів виконавських спеціальнос-

тей. Свідченням статусу закладу став його вступ у Європейську асоці-

ацію музичних ВНЗ і консерваторій, який знаменувався активністю 

концертно-гастрольного обміну та активізацією євроінтеграційних 

процесів. Зарубіжне виконавство практикують і колективи з баянами у 

складі: оркестр народних інструментів (худ. кер. і диригент – В. Євдо-

кимов), ансамбль народних інструментів «Мозаїка» (лауреат міжнаро-

дного конкурсу «Гармонія-99»), ансамбль «Каданс» у складі лауреатів 

міжнародних конкурсів А. та І. Єргієвих (скрипка-баян).  

У доробку композитора цей період характеризується уведенням до 

творчого арсеналу музичного перформансу (що тісно пов’язаний з 

оперуванням візуальним рядом у кінематографі), освоєнням засобів 

сонористики, брюїтизму, атональності, стилізації та полістилістики, 

виникненням обширного розділу творчості, адресованого конкретним 

виконавцям, зокрема В. Бесфамільнову (естрадна композиція «Сьогод-

ні свято», 2001), В. Мурзі («Усмішка Брамса»; «IFINITO», 1994 – для 

баяна соло, 1998 – для баяна та камерного оркестру; «Телефонна роз-

мова»,1997; «Листок з Одеського альбому» для баяна та камерного 

оркестру, 2001 та ін.), династії родини Воєводіних (Концертний трип-

тих), О. Шарову («Листок з Паризького альбому»), М. Давидову («В 

лабіринтах душі чи Terra incognita», 2001), А. Семешку («Імпровізація 

і токата на тему АСЕЕ»), дуету І. та О. Єргієвих «Каданс».  

Естрадно-джазова лінія у доробку мистця знову виділяється в 

окрему гілку, набуваючи вагомості академічного мистецтва, детальної 

достовірності у відтворенні специфічних прийомів окремих напрямів 

джазового виконавства та міжнародної репертуарності (зокрема цикл 

«Вісім джазових п’єс для баяна», у якому реалізовано принципи моно-

тематизму, інтонаційно-образних трансформацій та арковості на рівні 

циклоутворення, «Звуки джазу», «Російська балада», «Свято на Мол-

даванці»).  

Митець зазначає також принципові зміни у власних засадах педаго-

гічної концепції, що йде не від технічного вдосконалення з подальшою 

роботою над художнім образом, а, навпаки, – від постановки мистець-

кої проблеми, у контексті якої долаються технічні труднощі. Його 

напрацювання у композиції, педагогіці, виконавстві узагальнені у пра-

цях «Методика роботи баяніста над поліфонічними творами», «Стано-
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влення баянної композиторської школи на Україні», у підручнику 

«Школа джазової гри на баяні».  

«Сформований на широкій мовно-інтонаційній основі (народної 

пісенності, колоритного одеського фольклору, естрадно-джазових 

мотивів та елементів музичного модерну) «збірний стиль» Віктора 

Власова виявляє свою суголосність постмодерністській тенденції 

сучасної музики. Його багатоскладовий стиль – це своєрідна «мовна 

дисперсія», урізноманітнення образно-стильових моделей на основі 

плюралістичного бачення навколишнього світу», – зауважує Д. Ку-

желєв, окреслюючи місце доробку митця у контексті сучасних сти-

льових тенденцій [6 93].  

Вагомою аргументацією наукових та мистецьких зацікавлень ком-

позитора та виконавця можуть послужити його дослідження, напра-

цювання та публіцистичні виступи («Народне виконавство – профе-

сійні традиції», «Виконавська інтерпретація джазових стилів на баяні», 

«Про творчу діяльність І. А. Яшкевича», «Виконання поліфонічних 

творів на баяні» та ін.), з яких викристалізовується низка проблем, 

близьких митцеві у різні періоди діяльності. Очевидною стає домінан-

та аспектів виконавства (поліфонія, джазово-естрадна стилістика, ре-

зонанс на ключові події вітчизняного виконавства, прагнення окресли-

ти принципи концертної діяльності провідних баяністів сучасності), 

що природно з огляду на власну обширну й багатогранну виконавську 

біографію.  

Їх доповнюють репертуарні збірки з передмовою В. Власова (які 

характеризують еволюцію смаків, поглядів, переконань, аналітичних 

ракурсів) та видання його власних оригінальних композицій дидак-

тичного та концертного плану, що засвідчують дидактичні та мето-

дичні пошуки композитора, спроможність синтезувати художні, ви-

ховні, стильові, технічні засоби, трактовані у оригінальному авторсь-

кому ключі.  

Виконавські потреби як соліста й ансамбліста зумовили появу бага-

тьох композицій, співзвучних з найбільш передовими стильовими та 

технічними тенденціями певних етапів розвитку українського баянно-

акордеоного мистецтва, у них відобразилися риси пізнього романтизму 

та неоромантизму (через застосування відповідних жанрових різнови-

дів та їхніх синтезів, монотематизму, системи арок у циклічних струк-

турах, поемності, симфонізації камерних жанрів), неофольклоризму та 

нової фольклорної хвилі, різновидів легкої музики і джазу з поетапним 

синтезуванням з фольклорним началом та подальшим виокремленням 

у самостійний різновид академічного мистецтва, стилізації та полі 
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стилістики, естетики постмодерну з потужним технічним переозбро-

єнням найновітнішими засобами виразовості.  

Так, баянне мистецтво В. Власова пройшло фази академізації ін-

струменту аматорсько-фольклорної традиції, самобутні форми синте-

зування та реконструкції її питомих ознак на якісно новому рівні висо-

котехнічної народно-інструментальної культури та виокремлення й 

утвердження фольклорної та естрадної ліній як окремих автономних 

векторів.  

Педагогічна та науково-методична діяльність митця відобразилися 

у формуванні навчальної баянної літератури за принципом забезпе-

чення дидактичних потреб з поєднанням технічного та художнього 

начал у циклах для початківців та моделюванні цілісного комплексу 

виконавських прийомів та засобів виразовості конкретних джазових 

стилів чи фольклорних жанрів у композиціях для виконавців вищих 

виконавських щаблів.  

Лекторська, публіцистична, організаційна робота виявились в ін-

формативній достовірності стильових моделей, спрямованих на ціліс-

ність та вичерпність поставлених художніх завдань: у моделюванні 

ознак календарної обрядовості («Колядка», «Гаївка», «Веснянка»), 

етнічної характерності (Соната-експромт «Буковинська», «Свято на 

Молдаванці», «Листок з Паризького альбому»), сфери джазової стиліс-

тики («Cтеп», «Боса нова», «Драйв», «Старий мерседес», «Давай пос-

вінгуємо»), конкретної історичної («П’ять поглядів на країну ГУЛАГ») 

чи мистецько-зображальної сфери (Концертний триптих на тему кар-

тини Ієроніма Босха «Страшний суд»), адресації чи посвяти певним 

мистецьким постатям, що несуть інформацію через комунікативний 

потенціал виконавства.  

Опанування різновидами естрадно-виконавської діяльності (у її со-

льній, ансамблевій, оркестровій формах), окрім названих, зумовила 

тонке розуміння комунікативних функцій мистецтва легких жанрів 

(естрадної пісенності, танцювальних різновидів, імпровізаційності 

специфічного типу, джазових течій, латиноамериканської розважаль-

ної музичної сфери тощо), їхніх типологічних ознак, проникнення у 

циклічні академічні, фольклорні композиції та оригінальні форми син-

тезування (фольклорно-академічні, фольклорно-джазові, джазово-

академічні).  

Праця у театрі та кінематографі вплинула на характер образності, 

вибір типів програмності та шляхів її відтворення, тонкий психологізм, 

персоніфікацію чинників, влучність стилізації індивідуальних авторсь-

ких стилів, значимість візуальних образів у художній цілісності, аж до 

потреби перформансу, рис інструментального театру. З іншого боку, 
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кіномузика увійшла до виконавського репертуару баяністів через ара-

нжування для баяна соло (танго «В старому шинку», «Матроський 

танець» з кінофільму «Подорож місіс Шелтон», вальс «Пам’ять вете-

рана» з кінофільму «Дій за обставинами»).  

На прикладі баянної творчості та педагогічної і методико-

дидактичної діяльності В. Власова можна прослідкувати взаємозумов-

леність еволюційних процесів Одеської баянної школи з конструктив-

ним удосконаленням інструментарію, зі змінами у характері концерт-

ної практики, особистими контактами з видатними виконавцями, твор-

чими колективами, керівниками оркестрів з відповідною проекцією на 

ознаки творчих вирішень, мистецьку еволюцію, спрямованість творчо-

го процесу, його виховний, художній, технічно-виразовий та змістовий 

аспекти.  
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УДК 78(477) 

Валерій ШАФЕТА  

 

АНСАМБЛЕВЕ БАЯННЕ ВИКОНАВСТВО І ТВОРЧІСТЬ: 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ І ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 
 

Стаття присвячена аналізу наукового та методичного забезпечення наці-

онального ансамблевого баянного виконавства та творчості. Окрема увага 

зосереджена на Львівщині як одному із потужних центрів народно-

інструментального мистецтва Західної України.  

Ключові слова: творчість, наука, баян, народно-інструментальне мисте-

цтво, Львівщина.  

 

The article analyzes the scientific methods of a national commonplace ensemble 

performance and creativity. Special attention is focused in the Lviv region as one of 

the powerful centers of folk and instrumental art of Western Ukraine.  

Key words: art, science, accordion, folk-art tool, Lviv.  

 

У музичній палітрі культурного життя України одне з чільних 

місць належить народній інструментальній музиці. Розмаїття музично-

го інструментарію, що існує на теренах України, зумовлене, насампе-

ред, унікальністю її геополітичного розташування. З погляду загально-

українських процесів ансамблевого народно-інструментального мис-

тецтва загалом та формування традиції баянно-ансамблевого музику-

вання зокрема, Львівщина відрізняється особливою хронологією та 

мистецькою специфікою. Це зумовлено засвоєнням специфіки естрад-

ного акордеонного виконавства через західноєвропейські впливи, від-

сутністю фольклорної традиції гармошкового виконавства дорадянсь-

кого періоду і формуванням фахової баянної освіти у 1940 – 1950-ті рр.  

Однак у наш час саме Львівщина стала провідним центром культи-

вування баянного мистецтва не лише у західноукраїнському реѓіоні, 

але й одним з провідних осередків цієї інструментальної традиції на 

національному рівні: це засвідчує проведення у реѓіоні Всеукраїнських 

та міжнародних конкурсів з ансамблевими та оркестровими номінаці-

ями, представницьких науково-практичних конференцій з народно-

інструментального та баянного виконавства, видання нотно-

методичної літератури, активність наукових досліджень у цій галузі.  

Теоретичною базою дослідження є роботи українських музикозна-

вців, пов’язані з питаннями вітчизняного народно-інструментального 

мистецтва, які охоплюють низку методичних, історичних, виконавсь-

ких проблем. Так, основу становлять:  
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 узагальнювальні праці з історії української академічної школи на-

родно-інструментального мистецтва М. Давидова, Є. Іванова, 

А. Сташевського, А. Семешка, Л. Пасічняк, О. Трофимчука, В. Гуцала, 

М. Різоля; праці М. Імханицького, словниково-довідникові видання 

А. Басурманова, А. Семешка, А. Мірека, І. Лисенка, А. Душного, Б. Пица; 

 праці з проблем народно-ансамблевого та оркестрового вико-

навства України Б. Водяного, В. Воєводіна, А. Гуменюка, В. Дейнеги, 

О. Ільченка, Я. Зуляка, Ю. Лошкова, Д. Пшеничного, Т. Сідлецької, 

М. Хая та його реѓіональної специфіки (М. Лисенко-Дністровський, 

В. Комаренко, П. Іванов, А. Гуменюк, В. Заболотний, О. Трофимчук, 

П.Дрозда); 

 роботи, присвячені аспектам баянно-ансамблевого виконавства і 

творчості В. Власова, Р. Безуглої, В. Понікарової, А. Сташевського; 

 дослідження тенденцій розвитку баянного виконавства, освіти 

та творчості на Львівщині А. Онуфрієнка, Л. Дражниці, А. Душного, 

Д. Кужелєва, М. Римаренка, О. Якубова, М. Черепанина; 

 роботи, присвячені аналізу діяльності окремих митців реѓіону – 

організаторів, керівників, учасників колективів, а також конкурсних та 

мистецьких проектів, педагогів, науковців, творців виконавського й 

дидактичного репертуару А. Боженського, С. Карася, Р. Кундиса, 

Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, Я. Олексіва, Б. Пица, Л. Посікіри, 

А. Славича, І. Фрайт, Ю.Чумака; 

 матеріали науково-практичних конференцій, проведених на базі 

реѓіональних фахово-освітніх осередків: «Львівська баянна школа та її 

видатні представники»; «Творчість композиторів України для народних 

інструментів»; «Академічне народно-інструментальне мистецтво та 

вокальні школи Львівщини»; «Народно-інструментальне мистецтво на 

зламі ХХ – ХХІ століть»; «Музична освіта України: проблеми теорії, 

методики, практики»; «Академічне мистецтво оркестрів народних ін-

струментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів України».  

Мета дослідження полягає у класифікації джерелознавчого й тер-

мінологічного аспектів ансамблевого баянного виконавства та творчо-

сті Львівщини та України.  

У сфері наукової розробки тематики народно-інструментального 

мистецтва України існує потужна методологічна база, що включає 

низку докторських та кандидатських дисертацій, підручників, посібни-

ків, монографічних видань. Його історіографію, еволюцію інструмен-

тарію, виконавські аспекти діяльності оркестрів народно-оркестрових 

складів, їхні тенденції і можливості окремих груп, проблеми виразових 

засобів, завдання диригента, засади формування виконавських програм 

висвітлюють у своїх працях Є. Юцевич, В. Комаренко, О. Незовибать-
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ко, І. Розумний, В. Гуцал, П. Іванов, М. Імханицький, Л. Носов, 

Є. Бобровський, В. Власов, А. Онуфрієнко, Л. Кушлик, А. Гуменюк, 

О. Ільченко, Ю. Лошков, В. Откидач. Ці проблеми піднімаються у 

низці новітніх праць, присвячених названій проблематиці (серед них – 

масштабні праці та дисертаційні дослідження М. Давидова, О. Ільчен-

ка, В. Воєводіна, С. Хащеватської, Т. Сідлецької, Л. Пасічняк та ін., що 

засвідчує актуальність наукового пошуку цієї сфери.  

Зокрема, історію народно-оркестрового виконавства представляють 

докторська дисертація О. Ільченка, кандидатські дисертації М. Лисен-

ка, Ю. Лошкова, О. Трофимчука, Т. Сідлецької, монументальні праці 

М. Давидова (підручник «Історія виконавства на народних інструмен-

тах (Українська академічна школа)» у виданнях 2005 та 2010 рр.), нау-

кова збірка «Проблеми розвитку академічного народно-

інструментального мистецтва України», розвідка «Художня культура і 

народно-музичний інструментарій в умовах національного відроджен-

ня»). Цей напрям наукового пошуку представляють праці «Оркестр з 

українських народних інструментів» Л. Гайдамаки (1928), «Українсь-

кий оркестр народних інструментів» В. Комаренка (1960), дисертацій-

не дослідження «Шляхи формування та розвитку інструментальних 

ансамблів та оркестрів народних інструментів на Україні» М. Лисенка 

(Л., 1977), праці «Оркестр українських народних інструментів» 

П. Іванова (1981), дисертація «Академічне народно-інструментальне 

ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект» 

Л. Пасічняк (І.-Ф., 2007), довідники «Баянно-акордеонне мистецтво 

України на зламі ХХ – ХХІ ст.» А. Семешка, «У истоков русской на-

родной оркестровой культуры» М. Імханицького (1987). Послідовно 

звертається до розробки історичних аспектів Т. Сідлецька, зокрема в 

підручнику «Історія народно-оркестрового виконавства України» 

(Вінниця, 2010) та у статті «Еволюційні процеси складу українського 

оркестру народних інструментів». Однак баянне колективне музику-

вання реѓіону в них не отримало послідовного комплексного аналізу, 

будучи представленим вибірковими (переважно навчальними) колек-

тивами та окремими персоналіями.  

Низка наукових досліджень утворюють теоретичне підґрунтя на-

родно-інструментального оркестрово-ансамблевого мистецтва. Це 

роботи з проблем народно-ансамблевого та оркестрового виконавства 

України, присвячені формам побутування народно-інструментальних 

різновидів, організації, інструментарію та комплектації, засадам ін-

струментування, репертуару, способам функціонування (Б. Водяного, 

В. Воєводіна, А. Гуменюка, В. Дейнеги, О. Ільченка, Я. Зуляка, 

Ю. Лошкова, Д. Пшеничного, Т. Сідлецької, М. Хая), та його 
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реѓіональної специфіки (М. Лисенко-Дністровський, В. Комаренко, 

П. Іванов, А. Гуменюк, В. Заболотний, О. Трофимчука, П. Дрозда).  

Соціокультурологічні та історичні аспекти ансамблевого музику-

вання розкривають наукові розвідки М. Давидова, Д. Кужелєва, 

Л. Воріної, С. Баштана.  

Низка праць присвячена колективним формам побутування народ-

но-інструментальних різновидів, їхній організації, інструментарію та 

комплектації, засадам інструментування, репертуару, способам функ-

ціонування. У цьому напрямі працювали В. Гуцал («Грає оркестр укра-

їнських народних інструментів: методичні поради керівникам самодія-

льних колективів», «Інструментовка для українського оркестру народ-

них інструментів», «Київський оркестр народних інструментів»), 

В. Дейнега («Музичний інструментарій як показник специфіки оркест-

ру народних інструментів»), О. Ільченко («Деякі проблеми формуван-

ня українського оркестру народних інструментів»), О. Незовибатько 

(«Ознайомлення з музичними інструментами та організація інструмен-

тальних ансамблів»).  

У сучасному музичному виконавському процесі України баяни-

акордеони входять до складу найрізноманітніших різновидів народно-

оркестрового виконавства: самостійних концертних одиниць та інстру-

ментальних груп хорових і танцювальних колективів академічного 

(професійного, навчального), естрадного та самодіяльно-аматорського 

спрямування. Характеризуючи внутрішню організацію та співвідношен-

ня груп народно-оркестрового складу, А. Гуменюк зазначає: «Баяни в 

оркестрі просто необхідні. … Баяни і педальний тромбон збагачують 

оркестрову палітру і розширюють технічні можливості оркестру» [1].  

Педагогічний аспект народно-ансамблевого виконавства розкрива-

ють дослідження Г. Бродського «Роль оркестру українських народних 

інструментів в художньо-творчому розвитку майбутнього вчителя», 

В. Власова «Оригінальний репертуар оркестру народних інструментів 

як фактор визначення специфіки жанру», Т. Поляченко «Методика 

роботи з музично-інструментальними колективами: навч. програма з 

спецкурсу для студентів мистецького факультету педагогічного уні-

верситету», Я. Зуляка «Традиційне народне інструментальне виконавс-

тво і музичні навчальні заклади України», В. Воєводіна «Навчальний 

оркестровий колектив у становленні творчого потенціалу майбутнього 

музиканта-виконавця» та посібник «Пособие для руководителя студе-

нческого оркестра народных инструментов».  

Питання складів ансамблів та оркестрів народних інструментів за уча-

стю баяна-акордеона у становленні та розвитку академічних форм народ-

но-інструментальної музики періодично піднімалися практиками та нау-
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ковцями М. Лисенко-Дністровським, В. Комаренком, П. Івановим, 

А. Гуменюком, В. Заболотним, Л. Дражницею, О. Трофимчуком, Л. Пасі-

чняк, В. Дейнегою, А. Душним, А. Онуфрієнком, Я. Олексівим та ін.  

Проблематику академічного ансамблевого виконавства за участю 

народних інструментів розглядають чи зачіпають у контексті спорід-

нених напрямів дослідження дисертації І. Алексєєва, Ю. Бая, М. Дави-

дова, Д. Кужелєва, А. Черноіваненко, В. Грищенко, Н. Морозевич, 

Р. Безуглої, Н. Брояко, В. Дутчак, Т. Барана, Л. Пасічняк, О. Єльченка, 

Ю. Лошкова, Д. Юника, О. Незовибатька, Л. Повзун, В. Князєва та ін. 

Ансамблеве виконавство, переклади і оригінальна творчість висвітлені 

у працях М. Імханицького, О. Міщенка, С. Калмикова, використання 

українського фольклорного інструментарію у академічному виконавс-

тві висвітлюють М. Давидов, М. Хай та ін.  

Наявність полікультурного фону у формах функціонування інстру-

ментальних колективів з баянами у складі зумовила необхідність залу-

чення даних про особливості реѓіональних фольклорних традицій ко-

лективного народно-інструментального музикування українців, приа-

зовських греків, поляків, клезмерів, росіян та ін. Так, українській на-

родно-інструментальній реѓіоналістиці присвятили свої роботи Б. Во-

дяний «Народна інструментальна музика Західного Поділля: проблема 

еволюції традиційних форм музикування», П. Іванов «Музики з Поділ-

ля», Н. Любецька «Народно-інструментальне оркестрове мистецтво у 

музичній культурі Луганщини», В. Цицирев «Аспекти творчої діяль-

ності оркестрів народних інструментів Харківщини» та «Окремі аспек-

ти розвитку оркестрового виконавства на Слобожанщині на межі ХХ – 

ХХІ ст.», П. Дрозда (серія публікацій «Деякі особливості фольклорної 

інструментальної традиції Західної України у першій третині ХХ ст.», 

«До проблеми сучасного стану народно-інструментального колектив-

ного музикування», «Троїста музика» як різновид автентичного та 

самодіяльного народно-інструментального виконавства Західної Укра-

їни 1940 – 1980-х років» та дисертаційне дослідження «Феномен коле-

ктивного народно-інструментального музикування Західно-

українського реѓіону», Львів, 2009).  

Проблематика, пов’язана з клезмерською виконавською традицією, 

розкрита в основоположних працях з її історії. Так, М. Береговський 

зібрав і записав приблизно 1500 творів цього виду музикування в 

Україні та сусідніх землях і присвятив їх творчості дослідження «Ідиш 

інструментали фолксмузік» («Єврейська інструментальна народна 

музика», Київ, 1937) і «Ідиш клезмер, зейер шафн ун штейгер» («Єв-

рейські клезмери, їх творчість і побут», Москва, 1941) і російською 

мовою – «Єврейська народна інструментальна музика» (1938; опублі-
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кована в Москві в 1987 р.). Ѓрунтовну книгу «Ха-клезмера» («Клезме-

ри», Єр., 1959) написав І. Стучевський.  

Наявність баянного компонента в ансамблях аматорського, самоді-

яльного, естрадного напрямів водночас з фольклорно-автентичним 

академічним, навчальним зумовила потребу виявлення специфіки 

функціонування ансамблевих формацій у кожному з них та місця бая-

на у внутрішній структурі ансамблевих колективів. Проблематику 

естрадного баянно-акордеонного виконавства досліджує М. Булда, 

вона торкається в контексті інших аспектів у музикознавчих, культу-

рологічних дисертаційних досліджень В. Романка «Джаз у музичній 

культурі України: соціокультурна та музикознавча інтерпретації» (К., 

2001), Н. Дрожжиної «Музичне мистецтво естради як соціокультурний 

феномен» (Х., 2008), «Етноджаз як соціокультурний феномен» канди-

дата філософських наук О. Огородової (Бєлгород, 2008), праці А. Ста-

шевського, довіднику В. Симоненка «Українська енциклопедія джазу» 

та ін. Вагомою тезою, що обґрунтовується у них з різних позицій нау-

кового пошуку, є констатація полікультурної ґенези мистецтва джазу, 

що за своєю природою є напівфольклорною творчістю, яка народилася 

в результаті сплаву багатьох, у тому числі і народно-музичних елемен-

тів різних національних культур і: «… вбирає в себе все різноманіття 

тих національних культур, на основі яких вона склалася, здатна в різні 

історичні та етнокультурні моменти містити в собі різні характеристи-

ки: расові, соціальні, естетичні, психологічні, емоційні та ін. » [5, 5].  

Оскільки баяни в естрадних колективах нерідко фігурують як ком-

понент створення комплексного тембрального образу фольклорного 

музикування, дотичною до аспекту дослідження є дисертація В. Тор-

махової «Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і 

синтез» (К., 2007), присвячена аналізу різноманітних форм взаємопро-

никнення і синтезу автентичного фольклору і естрадної музичної куль-

тури України (рок- поп-музика і джаз-). У роботі окреслено характерні 

риси фольклору, що використовуються в українській естрадній музиці 

і розроблені основні типологічні характеристики синтезу фольклору і 

естрадної музики. Однак аналіз спрямовано насамперед на аналіз му-

зичної мови та вокального звукоутворення, а за основу аналізу взято 

творчість естрадних колективів без баянів у складі (група «Garbooz 

trio», «Брати Блюзу», Е. Ізмайлов і Тріо Е. Ізмайлова «Брати Гадюкі-

ни», Каті Chilly, Марії Бурмаки, групи «DAT», виняток становить ли-

ше група «ВВ»). Цінним аспектом роботи є те, що дослідниця класифі-

кувала різновиди взаємодії естрадної музики та фольклору: обробки 

народних пісень, цитування фольклорного матеріалу, створення оригі-

нальних композицій на фольклорній основі, сплав національної манери 
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виконання з інофольклорною. Вагомими щодо обраного напряму дос-

лідження є періодизація еволюційних процесів української естради, 

рок- джаз- і поп-музики, а також твердження: «Фольклор споріднений 

із джазовою, рок- і поп-музикою через загальні ознаки: колективність, 

анонімність, імпровізаційність творчості, незакріпленість, варіантність 

трактувань того самого твору. В результаті джаз, а за ним поп- і рок-

музика завдяки фольклорному походженню, є найбільш сприйнятли-

вими до злиття з фольклором народів світу» [7, 9]. У контексті харак-

теристики досліджуваних процесів В. Тормахова зазначає: 

«… використання народних інструментів або автентичної манери гри 

на них (використовується в джазі, рок-музиці)» [7, 10]. Можливість 

застосування баянів та акордеонів у складі естрадних колективів у 

підручниках та посібниках з естрадного аранжування та інструменту-

вання Д. Браславського (1967), Б. Киянова та С. Воскресенського 

(1978), Г. Гараняна (1983) не розглядається.  

Таке поширене у сучасних колективних формах баянно-

акордеонного музикування України загалом та Львівщини зокрема 

явище як етноджаз висвітлюється дослідниками як зразок міжкультур-

ної взаємодії та міжкультурного діалогу (етнічного, соціокультурного, 

музичного, творчого, виконавського і т. д.), який виконує охоронну 

функцію щодо фольклору в численних новаторських та індивідуаль-

них формах трактування і виступає як засіб своєрідного ретранслятора 

національних ідей у світовий культурний простір. Зокрема, дослідниця 

філософсько-естетичного аспекту російського етноджазу О. Огородова 

констатує такі вагомі риси соціокультурної спрямованості: «Синтез 

традиції і модерну, старовини і сучасності в етноджазі свідчить про 

одночасну дію в ньому двох засад – консервативної, зверненої до ми-

нулого і зорієнтованої на спадкоємний зв’язок, і творчої, націленої на 

майбутнє, що творить нові цінності на благодатному «ґрунті» культур-

но-історичного досвіду попередніх поколінь… Ґрунтуючись на тради-

ційному фольклорі певного етносу, етноджаз відкритий для культур 

інших народів, за допомогою збагачення їх цінностями, традиціями, 

ідеалами, укладаючи в собі таким чином відкритість до діалогу, з од-

ного боку, і спосіб національній самоідентифікації, з іншого» [5, 4 – 8].  

Окремі теоретичні положення містять дослідження Д. Бабіч («Фор-

мування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних 

ансамблів», К., 2004), Г. Шостак («Музика масових жанрів як фактор 

формування музичної культури підлітків», К., 1996), М. Мозгового 

(«Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні», К., 

2007) та ін. Однак основна частина інформативного матеріалу залиша-

ється розпoрошеною у популярній та фаховій періодиці («Львівська 
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газета», «Коломия», «За вільну Україну») та мемуарній та довіднико-

вій літературі (Т. Дібровного, П. Рачинського, В. Фейєртаг «Джаз на 

эстраде» з тематичного збірника «Русская советская эстрада. 1930 – 

1945: очерки истории» тощо).  

Питання самодіяльного та аматорського ансамблевого виконавства 

розкривають дисертація О. Ільченко «Художні основи аматорського 

народно-оркестрового виконавства» (К., 1996), праці В. Комаренка 

«Робота з самодіяльним оркестром народних інструментів», Л. Носова 

«Музична самодіяльність Радянської України (1917 – 1967 рр.)», 

О. Трофимчука «Традиційне колективне музикування та аматорство в 

контексті різних форм побутування народно-оркестрового жанру» та 

згадані праці П. Дрозди.  

З огляду на проблематику дослідження вагомою складовою теоре-

тичного підґрунтя є роботи, присвячені аспектам баянно-ансамблевого 

виконавства і творчості: В. Власова, Р. Безуглої «Баянне мистецтво в 

музичній культурі України (друга половина ХХ століття» (К., 2004), 

методичному посібнику В. Понікарової «Баян в народно-

инструментальном жанре Украины», численні різнопланові публікації 

С. Калмикова («Воспитание красочного слуха в условиях многотемб-

ровой среды оркестра баянистов», «Баянні регістри в системі оркест-

рових груп однотембрального оркестру», «Про актуалізацію ідеї баян-

них ансамблів та оркестрів в професійній музиці ХХ – ХХІ століть», 

«Тембральные условия художественно-профессиональной установки 

баяниста-аккордеониста»), А. Сташевського, М. Різоля («Ансамбль як 

засіб музичного мислення музиканта»). Очевидно, вузький 

реѓіональний аспект Львівської баянної школи і традицій виконавства 

та педагогіки у них не виокремлюється у спеціальну проблему.  

Реѓіональні традиції народно-інструментального баянного музи-

кування неодноразово висвітлювалися фахівцями з музикознавчого, 

виконавського, культурологічного погляду. Серед них: М. Лисенко-

Дністровський, В. Комаренко, П. Іванов, А. Гуменюк, В. Заболотний, 

О. Трофимчук, Л. Пасічняк, В. Дейнега, П. Дрозда. Значний масив 

статистичних даних є у мемуарній та довідниковій літературі 

(А. Басурманова, А. Мірека, М. Давидова, А. Семешка, А. Душного 

та Б. Пица [4]).  

Звертання до окресленої проблематики музикознавців-фахівців є 

одиничними, серед них переважають реѓіональні дослідники-

ентузіасти. Вагомий внесок у дослідження тенденцій розвитку баянно-

го виконавства, освіти та творчості на Львівщині здійснили А. Божен-

ський, А. Онуфрієнко, Л. Дражниця, А. Душний [3], Д. Кужелєв, 
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Р. Кундис, М. Римаренко, О. Якубов, М.Черепанин, Б. Пиц, Ю. Чумак, 

Я. Олексів та ін.  

Значними напрацюваннями є розвідки А. Душного, Н. Гатайло-

Мазур та Ю. Чумака, у яких аналізується творчість «Прикарпатського 

дуету баяністів», творчість Е. Мантулєва та А. Онуфрієнка, виступи 

Д. Кужелєва, Л. Пасічняк, М. Михаця та ін. у контексті науково-

практичних конференцій, приурочених вшануванню видатних пред-

ставників Львівської баянної школи.  

Натомість проблеми реѓіональної фахової освіти середнього та по-

чаткового рівнів, навчальних колективів фахових навчальних закладів 

краю в контексті національної музичної освіти та діяльність самодія-

льних, професійних та фольклорно-естрадних колективів висвітлю-

ються переважно в ювілейних чи рекламних виданнях та розвідках 

викладачів окремих навчальних закладів, зокрема на Львівщині (уза-

гальнювальні праці М. Давидова, роботи Л. Посікіри («Оркестри на-

родних інструментів у Львівській державній музичні академії 

ім. М. В. Лисенка»), М. Наконечної, В. Власова, Д. Кужелєва, Л. Бод-

нар, В. Євдокимова, Л. Мазепи та І. Гордельянова.  

Дані про мету, характер, перебіг, результати творчих змагань та 

оглядів (у яких, зокрема, представлено баянні колективи Львівщини) 

висвітлюють довідникові видання А. Басурманова, М. Давидова, 

А. Семешка, а особливо – А. Душного та Б. Пица [4], дисертаційне 

дослідження Р. Безуглої, посібник В. Понікарової, вони фігурують у 

виданнях, присвячених окремим навчальним закладам, матеріалах 

низки тематичних науково-практичних конференцій, присвячених 

діяльності Львівської баянної школи, та в репортажних повідомленнях 

низки популярних періодичних видань. Однак номінації конкурсних 

змагань, де фігурують ансамблеві склади, наявні далеко не в кожному 

з професійних конкурсів, а аналіз представництва та виконавського 

рівня баянних колективів досі залишається поза увагою аналізу фольк-

лорно-самодіяльних та естрадних мистецьких оглядів та змагань.  

Важливими джерелами дослідження репертуару є афіші й буклети 

концертів, конкурсних змагань, сайти окремих виконавських колекти-

вів, інтерв’ю, спогади, архіви навчальних, клубних та концертних 

установ, приватні документи та рукописні музикалії.  

Діяльність яскравих постатей, що представляють колективне на-

родно-інструментальне мистецтво реѓіону, відрізняє подвижницька і 

багатогранна праця у різних галузях: педагогічній, організаторській, 

виконавській, науково-методичній та публіцистичній. Незважаючи на 

активну участь в мистецькому житті реѓіону, України, а нерідко – ін-

тенсивну міжнародну гастрольну практику, осмислення аспектів вико-
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навської і композиторської творчості висвітлюється переважно у пері-

одичних виданнях. Такими є «Астраханские известия», «Комсомолец 

Каспия», «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Народник» 

(Москва), вітчизняні популярні та фахові газети й журнали радянсько-

го і порадянського часу: «Музика – масам», НТЕ, «Радянська культу-

ра», «Культура і життя», «Музика», «Україна», «Радянський педагог», 

«Радянське слово» (Київ), «Молода гвардія» (Одеса), «Хесед Шушана» 

(Чернівці), обширна преса Львова: «Високий замок», ЗІК, «За вільну 

Україну», «Львівська Газета», «Ленінська молодь», «Голос Відро-

дження», «Літературний Львів», «Шофар», різнопланові реѓіональні 

видання: «Радянське слово», «Джерела Трускавця», «Франківець», 

«Франкова криниця. Підгір’я», «Молодь і ринок», «Галицька зоря», 

«Галицький шлях» (Дрогобич, Моршин), «Вільне життя» (Бучач), а 

також відгуки та рецензії у зарубіжній періодиці: «Novi list», «Jutarnji 

LIST», «Echo Pruszcza», «Cultura Spettacoli», «Main-Echo», «Presse».  

Проаналізувавши напрацювання в галузі джерелознавчого й термі-

нологічного аспектів ансамблевого баянного виконавства та творчості 

України, ми констатуємо, Львівщина має обширне емпіричне підґрун-

тя для виходу на комплексний розгляд баянно-акордеонного компоне-

нта в ансамблево-оркестровому музикуванні Львівщини з позицій його 

реѓіональної специфіки, на що і будуть спрямовані подальші наші 

розвідки.  
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БІОЛОГІЯ 
 

УДК 5(477) 

Ірина БРИНДЗЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ 

КОЛОДЯЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ 
 

У статті наведені дані динаміки вмісту нітратів, нітритів та амонію 

у криничній воді Прикарпатського реѓіону у весняний період 2011 року. 

Установлено забруднення вод неорганічними сполуками азоту протягом 

досліджування. Найбільше зі сполук азоту виявлено амонію, менше нітратів 

та нітритів.  

Ключові слова: нітрати, нітрити, азот амонійний, питна вода, Прикар-

патський реѓіон.  

 

The article contains data dynamics of nitrate content of nitrites and ammonium 

in the well water in Carpathian region in spring 2011. Water pollution with 

inorganic nitrogen compounds is established in the investigation. Ammonium was 

found most of the nitrogen compounds, but less nitrates and nitrites.  

 Keywords: nitrates, nitrites, ammonium nitrogen, drinking water, Carpathian 

region. 

 

Останніми роками відмічено погіршення якості води основних 

джерел централізованого водопостачання, що зумовлено незадовіль-

ною водогосподарською діяльністю, забрудненням річкового стоку й 

підземних водоносних горизонтів органічними сполуками, нітратами, 

нафтопродуктами, патогенними мікроорганізмами. Одним із найпоши-

реніших видів забруднення питної води є нітратне забруднення, над-

лишок яких шкідливий для організму [4].  

Загалом трансформацію сполук азоту у водному середовищі можна 

представити такою схемою (рис. 1). Проте швидкість кожної із стадій 

процесів метаболізму різна, найповільніша – остання – денітрифікація. 

Тому наявність тих чи інших форм сполук азоту в природних водах 

залежить від маси факторів, а саме: від швидкості надходження орга-

нічної речовини, активності та чисельності різних форм мікроорганіз-

мів, що регулюють стадії трансформації, температуру, присутність 

антибіотиків та розчиненого кисню тощо [5].  
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Рис. 1. Схема трансформації сполук азоту у водному середовищі 

Враховуючи гостроту проблеми забезпечення якісної питної води на 

території Прикарпаття, ми здійснили аналіз її основних показників, а 

саме: іонів амонію, нітратів і нітритів. При цьому досліджувалась саме 

вода з колодязя, оскільки вона є найвживанішою у сільській місцевості.  

Матеріали й методи дослідження  

 Усю досліджувану територію умовно поділили на 4 групи: рекреа-

ційну, технонавантажену, агронавантажену та урбонавантажену. Під 

час експериментальних досліджень у різних частинах території було 

відібрано 12 проб води (березень, травень 2011 р.), які використано для 

визначення іонів амонію, нітритів, нітратів фотометричним методом.  

Нітрати визначали колориметрично з фенолдисульфокислотою з 

утворенням нітровмісного фенолу жовтого кольору [1]. Хлориди вида-

ляли додаванням сульфату срібла. Для аналізу проб відбирали 100 мл 

прозорого фільтрату (вміст нітратного азоту в цьому об’ємі не має пере-

вищувати 0,6 мг), додавали розчин сульфату срібла в кількості, еквіва-

лентній вмісту хлор-іона в досліджуваній пробі, випаровували у фарфо-

ровій чашці на водяній бані. Після охолодження сухого залишку додава-

ли в чашку 2 мл розчину фенолдисульфатної кислоти й розтирали скля-

ною паличкою до повного розведення з сухим залишком, додавали 20 

мл дистильованої води і прилизно 5 – 6 мл концентрованого розчину 

аміаку до максимального розвитку забарвлення. Забарвлений розчин 

колометрували, вимірюючи оптичну щільність досліджуваної проби в 

тих самих умовах, що і при побудові калібрувальної кривої.  

Вміст нітратів (Х) в мг/л вираховували за формулою в перерахунку 

на нітратний азот: 

Х= , 
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де С – вміст нітратів, що знайдені за калібрувальним графіком або 

на шкалі стандартних розчинів, мг/дм
3
; 

V1 – об’єм забарвленої проби (100 або 50 мл); 

V – об’єм проби, взятої для аналізу, мл.  

Визначення нітритів. Метод заснований на здатності нітритів діа-

зотувати сульфатну кислоту (реактив Грісса) з утворенням діазосполу-

ки з 1-нафтиламіном червоно-фіолетового кольору [7].  

 Нижній поріг виявлення – 0,0003 мг/дм
3
 нітритів. При наявності у воді 

нітритів понад 0,3 мг/дм
3 
у пробі – її розводили. У разі мутності воду осві-

тлювали гідроксидом алюмінію. Для визначення до 50 мл досліджуваної 

води додавали 2 мл розчину реактиву Грісса і перемішували. Через 40 хв 

розчин фотометрували при довжині хвилі 520 нм щодо розчину порівнян-

ня (дистильована вода з доданим реактивом Грісса). Масову концентра-

цію нітритів (Х1) в мг/дм
3 
вираховували за формулою: 

Х1= , 

де С – масова концентрація, знайдена за градуйованим графіком, 

мг/дм
3
NO2

-
; V – об’єм проби, взятий для аналізу, мл; 50 – об’єм стан-

дартного розчину, мл.  

Вміст іонів амонію визначали фотометричним методом за якісною 

реакцією з реактивом Неслера [1].  

 У мірну колбу місткістю 50 мл вносять об’єм досліджуваного розчи-

ну, який містить 5 – 40 мкг амонійного нітрогену, додають 1 мл реактив 

Неслера, доводять об’єм дистильованою водою до риски і перемішують. 

Через 3 хв вимірюють оптичну густину розчину на спектрофотометрі  

(λ= 400-430 нм) в кюветі з товщиною поглинального шару 50 мм. Масу 

амонійного нітрогену в пробі визначають за градуювальним графіком.  

Побудова градуювальної шкали. У мірні колби місткістю 50 мл 

вміщують 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; і 4,0 мл робочого стандартного розчину, що 

відповідає 5, 10, 20, 30 і 40 мкг амонійного нітрогену, додають по 30 – 

40 мл дистильованої води, по 1 мл реактиву Неслера і потім виконують 

аналіз так, як описано. Масову концентрацію амонійного азоту Х об-

числюють за формулою: 

 Х = , 

де m – маса амонійного нітрогену в пробі, визначена за графіком, 

мкг; V – об’єм аналізованого розчину, використаного для аналізу, мл.  

Одержані дані піддавали статистичній обробці.  

Результати дослідження та обговорення 

Нітрити – проміжні продукти біохімічного окислення амонійних 

іонів. У підземних водах верхніх водоносних горизонтів концентрація 
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нітрит-іонів складає соті і десяті частки міліграма в дм
3
. Нітрити як 

продукт біохімічного окиснення солей аміаку є сполуками нестійкими 

і виявляються лише при порівняно недавньому забрудненні джерела 

води [3].  

На технонавантаженій території вміст нітритів у досліджуваній во-

ді становив 0,002 мг/дм
3
 для криниці N1; 0,0045 мг/дм

3
 – для криниці 

N2 та 0,005 мг/дм
3
 – для криниці N3. У подальшому спостерігалось 

зменшення вмісту NO2
-
 до 0,0021 мг/дм

3
 у криницях N2,3. У воді кри-

ниці N1 кількість нітритів залишилась майже незмінною і становила 

0,0027 мг/дм
3
. На території рекреаційної зони концентрація іонів NO2

-
 

у криниці N1 знизилась з 0,001мг/дм
3
 до 0,0001 мг/дм

3
. У криницях N2 

та N3 у березні вміст нітритів становив 0,003 мг/дм
3
. У травні його 

значення зросло до 0,008 та 0,009 мг/дм
3
. На урбонавантаженій тери-

торії спостерігалось збільшення вмісту нітритів у всіх криницях. У 

березні концентрація NO2
-
 дорівнювала 0,0003 мг/дм

3
 для криниці N1; 

0,0002 мг/дм
3
 – для криниці N2 і 0,00035 мг/дм

3
 – для криниці N3. 

Наступні визначення нітритів показали, що їхній вміст у криниці N1 

став 0,0035 мг/дм
3
, у криниці N2 – 0,005 мг/дм

3
, у криниці N3 – 0,003 

мг/дм
3
. На агронавантаженій території кількість іонів NO2

-
 у криниці 

N1 становила 0,0051 мг/дм
3
 (у березні) та 0,001 мг/дм

3
 (у травні). У 

криниці N2 вміст нітритів зріс із 0,001 до 0,005 мг/дм
3
. Для криниці N3 

цей показник залишався незмінним і становив 0,001 мг/дм
3
 (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вміст нітритів (мг/дм
3
) у колодязній воді досліджуваних тери-

торій, 2011р. 

Територія 

Криниця ғ 1 Криниця ғ 2 Криниця ғ 3 
Середнє зна-

чення 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

Технонава-

нтажена 
0,002 0,0027 0,0045 0,0021 0,005 0,0021 0,0038 0,0023 

Рекреацій-

на 
0,001 0,0001 0,003 0,008 0,003 0,009 0,0023 0,0057 

Урбонаван-

тажена 
0,0003 0,0035 0,0002 0,005 

0,0003

5 
0,003 0,0003 0,0038 

Агронаван-

тажена 
0,0058 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,0026 0,0023 

 

Середній вміст нітритів у воді усіх колодязів був значно меншим за 

встановлену ГДК (3,3 мг/дм
3
) і становив тисячні міліграма на дм

3
 води 

(рис. 2) [2]. Збільшення концентрації іонів NO2
- 
більше ніж удвічі спо-

стерігалось на території рекреаційної зони, на урбонавантаженій тери-
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торії цей показник зріс у десять разів. На всіх інших територіях спо-

стерігалася тенденція до незначного збільшення або зменшення вмісту 

нітритів. Утворення нітритів у глибоких підземних водах можливе з 

нітратів при відновних процесах, або з іонів амонію при їхньому окис-

ленні. Кількість азоту нітритів, що перевищує 0,002 мг/дм
3
, також дає 

змогу запідозрити давнє забруднення води органічними рештками 

тваринного походження. Сезонні коливання вмісту нітритів характери-

зуються відсутністю взимку і появою навесні при розкладанні неживої 

органічної речовини [3].  

Рис. 2. Динаміка вмісту нітритів (NO2
-
) у колодязній воді 

1 – технонавантажена територія; 2 – рекреаційна територія;  

3 – урбонавантажена територія; 4 – агронавантажена територія.  

 

 Нітрати – це солі азотної кислоти, багато з яких під назвою «селіт-

ра» широко використовуються як мінеральні добрива у сільському 

господарстві, а також у промисловості. Крім того, нітрати є природним 

продуктом кругообігу азоту в біосфері та головною формою неоргані-

чного азоту в ґрунті. На жаль, у результаті нераціональної і непомірко-

ваної діяльності людини виникло порушення екологічного балансу. 

Підвищений вміст нітратів є наслідком проникнення у водоносні шари 

мінеральних і органічних добрив, стоків від місць складування твердих 

відходів (сміття з домашнього господарства, садових відходів тощо), 

рідких стоків, які утворюються при утримуванні худоби, при переудо-

бренні ґрунту рідким гноєм. Високий вміст нітратів може свідчити про 

забруднення у минулому фекальними водами. Не сорбуючись ґрунтом, 

нітрати легко змиваються дощовими водами, мігрують в глибину про-

філю ґрунту до ґрунтових вод [6].  

Проведені дослідження показали, що на технонавантаженій тери-

торії вміст нітратів у березні для криниці N1 становив 1,77 мг/дм
3
, для 
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криниці N2 – 1,8 мг/дм
3
, для криниці N3 – 2,0 мг/дм

3
. Усі ці значення є 

у 20 –25 разів нижчими за ГДК нітратів у питній воді (45 мг/дм
3
). У 

травні вміст іонів NO3
-
 у воді дещо зріс і становив відповідно у крини-

ці N1 – 2,4 мг/дм
3
, у криниці N2 – 1,6 мг/дм

3
, у криниці N3 – 6,4 

мг/дм
3
. На рекреаційній території за час досліджень було виявлено 

такий вміст нітратів. Станом на березень у криниці N1 концентрація 

NO3
-
 дорівнювала 1,3 мг/дм

3
, у криниці N2 – 1,55 мг/дм

3
, у криниці N3 

– 1,5 мг/дм
3
. У травні в криниці N1 було визначено 2,3 мг/дм

3
 нітратів, 

в криниці N2 – 3,1 мг/дм
3
, в криниці N3 – 3,6 мг/дм

3
. На урбонаванта-

женій території кількість нітратів у досліджуваній воді була найниж-

чою за час проведення досліджень. Для криниці N1 вміст NO3
-
 у бере-

зні становив 1,5 мг/дм
3
, у травні – 2,2 мг/дм

3
. Для криниці N2 значення 

дорівнювали 0,4 мг/дм
3
 (у березні) та 1,2 мг/дм

3
 (у травні). У криниці 

N3 концентрація іонів NO3
-
 зросла від 0,2 до 4,8 мг/дм

3
. На агронаван-

таженій території нітратів у воді було виявлено найбільше у березні. У 

криниці N1 – 6,6 мг/дм
3
, у криниці N2 – 2,2 мг/дм

3
, у криниці N3 – 4,4 

мг/дм
3
. У травні вміст NO3

-
 зменшився. Для криниці N1 він становив 

1,8 мг/дм
3
, для криниці N2 – 2,5 мг/дм

3
, для криниці N3 – 2,1 мг/дм

3
 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Вміст нітратів (мг/дм
3
) у колодязній воді  

досліджуваних територій 

Територія 

Криниця ғ 1 Криниця ғ 2 Криниця ғ 3 
Середнє 

значення 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

Технона-

вантажена 
1,77 2,4 1,8 1,6 2,0 6,4 1,86 3,47 

Рекреацій-

на 
1,3 2,3 1,55 3,1 1,5 3,6 1,45 3,0 

Урбонава-

нтажена 
1,5 2,2 0,4 1,2 0,2 4,8 0,7 2,73 

Агронава-

нтажена 
6,6 1,8 2,2 2,5 4,4 2,1 4,4 2,13 

 

Загалом уміст нітратів у досліджуваній воді всіх територій не пере-

вищував установлених нормативів. У березні середній вміст іонів NO3
-
 

на агронавантаженій території був найвищим, у травні – найнижчим. 

На усіх інших територіях спостерігалось збільшення середнього вмісту 

нітратів у воді у травні порівняно з березнем (рис. 3).  
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 Рис. 3. Динаміка вмісту нітратів (NO3
-
) у колодязній воді, 2011 р.  

1 – технонавантажена територія; 2 – рекреаційна територія;  

3 – урбонавантажена територія; 4 – агронавантажена територія  

 

Під час проведення досліджень вміст іонів амонію у криниці N1 

на технонавантаженій території становив 6,1 мг/дм
3
. У травні цей 

показника дорівнював 0,6 мг/дм
3
. Для криниці N2 концентрація 

іонів NH4
+
 у березні була 2,5 мг/дм

3
, а у травні – 1,1 мг/дм

3
. У кри-

ниці N3 вміст азоту амонійного зменшився з 1,6 до 1,0 мг/дм
3
. Для 

рекреаційної території показники вмісту іонів амонію для криниці 

N1 були – 7,9 мг/дм
3
 (у березні) та 2,6 мг/дм

3
 (у травні). У криницях 

N2,3 концентрація NH4
+
 у березні становила 6,1 мг/дм

3
. У травні її 

значення були 2,5 мг/дм
3
 для криниці N2 та 2,0 мг/дм

3 
– для криниці 

N3. На урбонавантаженій території у криниці N1 іони амонію були 

наявні у кількості 5,6 мг/дм
3
. У травні це значення зменшилось до 

2,3 мг/дм
3
. У криниці N2 вміст NH4

+
 зріс від 1,6 до 4,8 мг/дм

3
. Для 

криниці N3 концентрація іонів амонію становила 5,7 мг/дм
3
 (у бере-

зні) та 1,9 мг/дм
3
 (у травні). На агронавантаженій території у кри-

ницях N2 та N3 були зафіксовані найвищі значення вмісту іонів 

амонію у березні. Вони становили 9,8 та 9,2 мг/дм
3
. Для криниці N1 

концентрація NH4
+
 дорівнювала 4,9 мг/дм

3
. У травні вміст амонію у 

криниці N1 був 2,3 мг/дм
3
, у криниці N2 – 4,8 мг/дм

3
, у криниці N3 

– 1,9 мг/дм
3
 (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Вміст іонів амонію (мг/дм
3
) у колодязній воді досліджуваних те-

риторій 

Територія 

Криниця ғ 

1 
Криниця ғ 2 Криниця ғ 3 

Середнє 

значення 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

тра-

вень 

бере-

зень 

Тра-

вень 

Технона-

вантажена 
6,1 0,6 2,5 1,1 1,6 1,0 3,4 0,9 

Рекреацій-

на 
7,9 2,6 6,1 2,5 6,1 2,0 6,7 2,37 

Урбонава-

нтажена 
5,6 2,3 1,6 4,8 5,7 1,9 4,3 3,0 

Агронава-

нтажена 
4,9 2,4 9,8 3,6 9,2 2,2 7,97 2,73 

У березні середній вміст іонів амонію у досліджуваній воді всіх те-

риторій перевищував ГДК (1,5 мг/дм
3
) у 2 – 5 разів. Найвище значення 

було зафіксоване на агронавантаженій території – 7,97 мг/дм
3
 (рис. 4). 

У травні концентрація іонів NH4
+
 на технонавантаженій території була 

в межах норми. На інших територіях вона зменшилась у 2 – 3 рази, але 

все ще перевищувало допустимий рівень.  

 Рис. 4. Динаміка вмісту іонів амонію (NH4
+
) у колодязній воді, 

2011 р.  
1 – технонавантажена територія; 2 – рекреаційна територія;  

3 – урбонавантажена територія; 4 – агронавантажена територія  
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Наявність іонів амонію в ґрунтових водах – результат діяльності 

мікроорганізмів. У деяких випадках іони амонію можуть утворюватись 

у результаті анаеробних процесів відновлення нітритів та нітратів. 

Підвищений вміст іонів амонію свідчить про погіршення санітарного 

стану водних джерел. Таке зростання концентрації зумовлене надхо-

дженням у ґрунтові води господарсько-побутових стічних вод, азотних 

і органічних добрив.  

Відомо, що ланцюг біохімічних перетворень азоту – амоніфікація-

нітрифікація-денітрифікація – може бути призупинений на певній 

стадії (залежно від зовнішніх умов). Розкладання органічних речовин в 

аеробних умовах ґрунту або на його поверхні збагачує воду нітратами 

та нітритами. При проникненні з потоками вологи ці сполуки не за-

тримуються вбирним комплексом ґрунту, а потрапляють у ґрунтові 

води і мігрують. Саме такий механізм є найвірогіднішим шляхом за-

бруднення вод [8].  

Найвища концентрація іонів амонію спостерігається на початку ве-

сни (2 – 5 ГДК) та поступово знижується протягом досліджуваного 

періоду (до 1,5 – 2 ГДК) на всіх територіях. Їхнє окиснення спричиняє 

незначне збільшення вмісту нітритів та нітратів у воді рекреаційної та 

урбонавантаженої території, на агронавантаженій та технонавантаже-

ній спостерігається тенденція до незначного зменшення цих компоне-

нтів. Концентрація NO2
-
 та NO3

-
 не перевищує ГДК. Вода є придатною 

для вживання на всій території дослідження.  

Виявлені закономірності, ймовірно, залежать від низки фізико-

хімічних та біохімічних факторів ѓрунтів, рослинного покриву та ви-

кидів азотних сполук унаслідок комунальної, сільськогосподарської та 

техногенної діяльності.  
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ХІМІЧНА СТРУКТУРА ТА БІОСИНТЕЗ  

МІКОТОКСИНІВ ГРИБІВ РОДУ ASPERGILLUS 
 

У статті проаналізовано сучасні наукові роботи, що стосуються мікото-

ксинів, зокрема роду Aspergillus, їхньої хімічної будови та процесів біосинтезу. 

Ця проблема є надзвичайно актуальною та потребує подальшого вивчення.  

Ключові слова: мікотоксини, афлатоксини, охратоксини, хімічна струк-

тура, біосинтез мікотоксинів.  

 

The paper explores the current scientific work related to mycotoxins, including 

the species of Aspergillus, their chemical structure and biosynthesis processes. This 

issue is extremely important and requires further study.  

Key words: mycotoxins, aflatoxins, ochratoxins, chemical structure, biosynthesis 

processes of mycotoxins.  

 

Мікотоксини – токсичні речовини складної хімічної будови, які про-

дукуються мікроскопічними грибами. Мікроскопічні гриби за типом 

живлення та обміну речовин мають ознаки як рослин (апікальний ріст, 

клітинна полярність, наявність клітинної оболонки), так і тварин (гете-

ротрофний тип обміну речовин за вуглецем, наявність глікогену та хіти-

ну в оболонках та інші). Займаючи третє місце за чисельністю видів 

після тварин і рослин, мікроскопічні гриби відрізняються за морфологі-

єю, способом життя та живлення, механізмами адаптації та іншими 

ознаками. Мікотоксини – це найбільш токсичні природні канцерогени із 

всіх сполук, описаних сьогодні. За даними FAO, щорічному забруднен-

ню мікотоксинами піддається не менше ніж 25 % усіх продовольчих 

ресурсів. Основний шлях потрапляння мікотоксинів в організм людини 

– харчовий. У рейтингу канцерогенного ризику, пов’язаного з контамі-

нантами їжі, мікотоксини роду Aspergillus (афлатоксини і охратоксин А) 

посідають перше місце, вони в десятки разів вищі від ризику, 

пов’язаного з такими забруднювачами, як діоксини, пестициди  
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(Л. В. Кравченко, В. А.Тутельян, 2005). Розповсюдження та швидке 

нагромадження мікотоксинів у субстратах пояснюється тим, що вони 

утворюються у ланцюгу послідовних ферментних реакцій з відносно 

невеликої кількості хімічно простих проміжних продуктів основного 

метаболізму, а саме ацетату, малонату, меквалату та амінокислот [11]. 

Слід окремо розглянути мікотоксини роду Aspergillus, які є небезпечни-

ми для здоровя людини, а саме афлатоксин і охратоксин [2, 6].  

Хімічна структура афлатоксинів. За хімічною будовою мікоток-

сини – це ароматичні поліциклічні сполуки з молекулярною масою в 

межах 200 – 400, у складі яких є карбон, гідроген та оксиген. Більшість 

мікотоксинів не руйнується при звичайній кулінарній та технологічній 

обробці забруднених ними харчових продуктів. Про кількість їхніх 

видів та розповсюдженість свідчить перелік відомих токсикозів [7, 5]. 

Так, гриби роду Aspergillus продукують афлатоксини B1, B2, G1, G2, 

охратоксини А, В, С, фумітриморгини А та В, триптоквивалін, фуміто-

ксини A, B, C, D, цитохалазин Е.  

 
Рис. 1 Aspergillus fumigatus (вигляд під електронний мікроскоп) 

[11] 

Вказані мікотоксини продукуються при розмноженні грибів на таких 

природних субстратах, як арахіс, кукурудза, бобові, насіння бавовни, 

горіхи, фрукти, овочі, спеції, фураж, сири, зернові, рис, силос. Цим мі-

котоксинам притаманна гепатотоксична, канцерогенна, мутагенна, тера-

тогенна, імунодепресивна, нефротоксична та капіляротоксична дія [6]. 

Найвідоміші й найбільш вивчені афлатоксини. Уперше, у 1961 р. вони 

були виділені із арахісового борошна, зараженого грибом A. flavus, який 

дав назву цій групі мікотоксинів – A (spergillus) fla (vus) toxins. Родина 

афлатоксинів включає не менше ніж 16 сполук, з яких 4 (афлатоксини 

В1, В2, G1 і G2) є природними забруднювачами харчових продуктів і 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aspergillus.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aspergillus.gif
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кормів, а решта – їхні метаболіти, що утворюються в організмі ссавців. 

Буквені позначення характеризують здатність афлатоксинів флюоресці-

ювати в ультрафіолетовому світлі: група В – блакитним (blue), група G – 

зеленим (green) (таб. 1). Їхній синтез може проходити при температурі 

12 – 13 С°, 40 – 42 С° і вологості повітря 85 %. При вологості нижче  

85 % синтез афлатоксинів припиняється [7, 10].  

Таблиця 1  

Основні фізико-хімічні властивості основних мікотоксинів  

роду Aspergillus [11] 

Мікотоксини 
Мол.  

маса 

t пл., 

°С 

λ макс, 

нм 

Флуоресценція, 

колір, нм 

Афлатоксин B1 312 268-269 265,362 голубий, 425 

Афлатоксин G1 328 244-246 – зелений 450 

Афлатоксин M1 328 299 265,357 голубий, 425 

Охратоксин А 403 169 213,332 зелений 475 

Охратоксин В 369 221 218,318 голубий 

Афлатоксини – кристалічні, термостійкі речовини з температурою 

плавлення 268 – 269°С, добре розчиняються в органічних розчинниках. 

За хімічною структурою вони вважаються фурокумаринами – природ-

ними сполуками, в основі яких лежить з’єднання бензойного й фура-

нового кілець. Мікотоксини (за винятком охратоксинів) достатньо 

стійкі до дії кислот, розкладаються лугами з утворенням нетоксичних і 

малотоксичних сполук [2, 7].  

  
 

афлатоксин G1 афлатоксин В1 

Рис. 1. Хімічна структура афлатоксинів G1 і В1 

http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/File:%28%E2%80%93%29-Aflatoxin_B1_Structural_Formulae_V.1.svg
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Група I 

Афлатоксин В1: R=H 

Афлатоксин В2: R=H, положення 8 і 9 

гідровані Афлатоксин М1: R=OH 

  

 

Група II 

Афлатоксин G1 
Афлатоксин G2: положенння 9 і 10 гідро-

вані 

Рис. 2. Хімічна структура афлатоксинів 

 
Рис. 3. 3D Структура афлатоксину B1  

 Хімічна будова охратоксину. Ще одиним яскравим представни-

ком мікроскопічних грибів роду Aspergillus є охратоксини – група 

подібних за структурою сполук, що володіють нефротоксичними, кан-

церогенними, мутагенними, імуносупресивними та ембріотоксичними 

властивостями, і небезпечні для організму сільськогосподарських тва-

рин і людини. Інтенсивність утворення охратоксину залежить від виду 

корму, активності гриба-продуцента, вологості корму, а також темпе-

ратури, при якій розвивається охратоксиногенний гриб. Токсикогенні 

гриби можуть розвиватися і виробляти токсин у зерні пшениці, ячме-

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aflatoxin_b1_3d_structure.png
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ню, вівса, кукурудзи, насінні квасолі, арахісу, комбікормі [1]. Найчас-

тіше охратоксин виявляють у зерні, що зазнає самозігрівання (оптима-

льна температура для його синтезу – +27°С до +30°С). Залежно від 

структурних особливостей, охратоксини поділяють на групи: А, В, С. 

Найважливішим вважають охратоксин А, який продукують, головно, 

гриби Aspergillus ochraceus [3, 9].  

Охратоксин A – біла кристалічна речовина з температурою плав-

лення 94 – 96°С при перекристалізації із бензолу, молекулярною ма-

сою 403. Охратоксин A добре розчиняється у підкисленному хлорофо-

рмі, бензолі, метиленхлориді, етанолі, ацетоні, водних розчинах лугів. 

На хроматографічних пластинках в УФ-променях, довжиною хвилі 365 

нм, охратоксин A флуоресціює зелено-голубим кольором. При витри-

муванні хроматограми в парах аміаку протягом 5 хв охратоксин A 

змінює флуоресценцію до темно-синього кольору [1, 8].  

  
Рис. 4. Хімічна структура охратоксинів  

Oхратоксин А: R=COOH, R=Cl 

Охратоксин С: R=C(0)OC2H5 

Охратоксин В: R=COOH, R=H R’=Cl 

 

 

Рис. 5. Структура охратоксину А  

Біосинтез мікотоксинів. Важливими етапами біосинтезу мікотокси-

нів є реакції конденсації, окиснення – відновлення, алкілування та гало-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ochratoxin_A_3d_structure.png&prev=/search?q=ochratoxin&hl=ru&biw=1024&bih=578&prmd=ivns&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhiKXx3E6FGB_OFDA1A8LL8v5fWJeg
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генізації, унаслідок чого утворюються різні за структурою попередники 

мікотоксинів. Є 5 основних шляхів біосинтезу мікотоксинів: полікетид-

ний для афлатоксинів, стеригматоцистину, охратоксинів, патуліну та 

інших; терпеноїдний для трихотеценових мікотоксинів; через цикл три-

карбонових кислот – для рубратоксинів; шлях через вихідні сполуки 

амінокислоти – ергоалкалоїди, спорідесмін, циклопіазонова кислота та 

інші; змішаний шлях (поєднання двох і більше шляхів) – для похідних 

циклопіазонової кислоти. Вважається, що основним для біосинтезу зна-

чної групи мікотоксинів є полікетидний шлях. При цьому відбувається 

лінійна конденсація ацетил-СоА з трьома чи більше молекулами мало-

ніл-СоА з одночасним декарбоксилюванням, але без обов’язкового від-

новлення проміжних бета-дикарбонильних систем. Залежно від числа 

С2-одиниць, включених у молекулу, мікотоксини, які синтезуються 

таким шляхом, поділяються на тетракетиди (патулін, пеніцилова кисло-

та), пентакетиди (охратоксин А, цитронін), гексакетиди (малаторизин), 

гептакетиди (біомеллеїн, ксантомегнін), октакетиди (ергохроми, лютео-

скирин), нонакетиди (зеараленон, цитохалазини, цитреовіридин), дека-

кетиди (афлатоксин, стеригматоцистин) [8, 10].  

Отже, мікотоксини відрізняються між собою за хімічною будовою, 

механізмами дії, біосинтезом, але загальною ознакою для всіх мікотокси-

нів є їхня токсичність і небезпека для живих організмів і людини зокрема.  
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ФОНОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЙОГО РОЛЬ В ІСНУВАННІ 

ПРИРОДНИХ І ТЕХНОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ 
 

Вивчення ролі фонового моніторингу в існуванні природних та техноген-

них екосистем на сьогодні є досить актуальною проблемою. Саме це питання 

і висвітлено у нашій роботі. Свою увагу ми зосередили на основних екологічних 

проблемах на завданнях фонового моніторингу та його організації.  

Ключові слова: фоновий моніторинг, екосистема, екологічні проблеми, бі-

ота, заповідник.  

 

A study of role of the base-line monitoring in existence of natural and 

technogenic ecosystems for today is the issue enough of the day. Exactly these 

questions are reflected in our work. The attention we concentrated on the basic 

ecological problems of today, on the tasks of the base-line monitoring and his 

organization.  

Key words: base-line monitoring, ecosystem, ecological problems, biota, preserve.  

 

У середині XX ст. у біосфері відбувалися локальні й реѓіональні 

екологічні кризи. Згубний вплив людини на біосферу досягнув глоба-

льних масштабів і проявився у тотальному забрудненні природних 

середовищ, інтенсивному використанні ресурсів природи, що спричи-

нило розвиток глобальної екологічної кризи. На планеті було втрачено 

загалом 20 % видів живих істот [1]. Великі річки Європи (Рейн, 

Одер) перетворилися на стічні канави, де повністю зникла біота. Акти-

вно поширювалася деградація ґрунтів, водна ерозія охопила 56 % 

площі земель суходолу, опустелювання території з загальною площею 

пустель і напівпустель 48,4 млн км
2
 щороку збільшується на 6 млн га, 

скорочення площ тропічних лісів і тайги призводить до зменшення 

кількості кисню в атмосфері, зникнення деяких видів рослин та тва-
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рин, забруднення атмосфери, наслідком якого є поява та розвиток 

парникового ефекту, утворення озонових дір, кислотних дощів, смогів.  

Оскільки спостереження за станом довкілля держави здійснювали ли-

ше на реѓіональних рівнях за різними програмами, то в 1972 р. на Стокго-

льмській конференції ООН з навколишнього середовища було вирішено 

створити Служби Землі, покликані здійснювати глобальний моніторинг 

довкілля, оцінювання, дослідження та обмін інформацією, своєчасно по-

переджати про природні катастрофи й антропогенні зміни стану довкілля, 

здатні спричиняти прямі та непрямі збитки здоров’ю людини [1, 5].  

Шляхи розв’язання екологічних проблем, стратегія екологічної без-

пеки й стійкого розвитку все ще залишаються під загальною увагою. 

Оцінки глобального екологічного стану навколишнього середовища 

змінюються від оптимістичних (типу «необхідно запобігти екологічній 

кризі») до помірковано песимістичних (типу «планета перебуває напе-

редодні кризи») і вкрай песимістичних («на реѓіональних рівнях вже 

йдеться про «тверду екологічну кризу»). Вважають, що відповіді на ці 

питання повинна дати наукова концепція екологічної безпеки на базі 

екологічного моніторингу навколишнього середовища. Першим етапом 

у будь-якому випадку може бути тільки система одержання (збору) ін-

формації про стан навколишнього природного середовища.  

Дослідження екологічних змін і організація екологічного монітори-

нгу на фоновому рівні передбачає спостереження у віддалених від 

локальних джерел забруднення зонах, тобто фонові спостереження, 

сутність яких полягає у відстежуванні змін стану атмосфери, ґрунту, 

природних вод, структури земної поверхні на територіях, на які безпо-

середньо не діють антропогенні фактори. Важливе місце у глобально-

му моніторингу довкілля відводиться фоновому моніторингу, який 

проводиться у біосферних заповідниках.  

Фоновий моніторинг – це багаторічні комплексні спостереження за пев-

ними об’єктами природоохоронних зон для оцінювання і прогнозування 

змін стану екосистем, віддалених від об’єктів промислової і господарської 

діяльності. Основним завданням фонового моніторингу є з’ясування і фік-

сація показників, що характеризують природний фон (стан природного 

середовища, який не зазнав прямого впливу людської діяльності), а також 

глобальні й реѓіональні зміни в процесі розвитку біосфери. Його організо-

вують у біосферних заповідниках, де вивчають, контролюють і прогнозу-

ють антропогенні зміни біосфери, абіотичних факторів середовища, а також 

внутрішні процеси і явища, що відбуваються в екосистемах.  

Фоновий глобальний стан біосфери вивчають на фонових станціях, 

розміщених на територіях біосферних заповідників, де заборонена 

будь-яка господарська діяльність.  
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Станцію комплексного фонового моніторингу формують стаціона-

рна ділянка спостережень і хімічна лабораторія. Ділянка (полігон) 

спостереження складається з майданчика для відбору проб, гідропос-

тів, спостережувальних свердловин. На ній відбирають проби атмос-

ферного повітря, атмосферних опадів, вод, ґрунтів, рослинності, про-

водять гідрометричні та геофізичні вимірювання. Важливим елемен-

том полігона є базова ділянка фонової станції – майданчик розміром 

50 х 50 м, де розміщують устаткування для відбору проб, вимірюваль-

ні прилади для визначення хімічного складу й фізичних характеристик 

повітря. Розташовують її на відкритій, рівній ділянці, віддаленій від 

будівель, лісосмуг, пагорбів. Хімічну лабораторію зводять не ближче 

500 м від базової ділянки. У лабораторії обробляють і аналізують віді-

брані проби. На фонових станціях визначають і досліджують критерії 

екологічного моніторингу, уточнюють методи контролювання, оціню-

вання та прогнозування стану об’єктів спостереження [1, 5, 7].  

Програма фонового моніторингу складається з абіотичної та біоти-

чної складових.  

До абіотичної складової фонового моніторингу належать спостере-

ження за кліматичними, едафічними (ґрунтовими), гідрологічними, 

рельєфними та геологічними умовами та явищами, які впливають на 

організми екосистеми. Спостереження за абіотичною складовою по-

винні забезпечити інформацією про концентрацію хімічних речовин, 

їхніх сполук у навколишньому середовищі, про міграційні процеси, 

нагромадження, трансформацію та кругообіг цих речовин.  

Біотична складова фонового моніторингу охоплює оцінювання стану 

біоти (визначення коефіцієнта розмноження, тривалості життя), прогнозу-

вання її реакцій на антропогенне забруднення в системі «доза – реакція».  

Міжнародні фонові моніторингові станції належать до глобальної 

системи моніторингу навколишнього середовища.  

Фоновий рівень глобального моніторингу передбачає фіксацію фо-

нового стану довкілля з метою подальшого оцінювання рівня антропо-

генної дії. Спостереження проводять на базі біосферних заповідників, 

де заборонена будь-яка господарсько-виробнича діяльність і обмеже-

ний антропогенний вплив сусідніх територій.  

Біосферний заповідник – територія міжнародного значення, виділе-

на в окреме утворення з метою збереження різноманітності природно-

територіальних комплексів і генетичних ресурсів рослинного і тварин-

ного світу, проведення наукових досліджень, фонового моніторингу та 

вивчення стану довкілля [2, 5, 6].  

На сьогоднішній день у 76 країнах світу функціонує до 300 біосфер-

них заповідників. Площа кожного з них становить від 300 до 2 мнл га. 
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В Україні, де проводять фонові спостереження, є Асканія-Нова (33 

307,6 га), Чорноморський (100 809 га), Карпатський (57 880 га) та Ду-

найський біосферні заповідники (46 402,9 га).  

Програма фонового екологічного моніторингу на основі біосфер-

них заповідників охоплює такі напрями: 

– моніторинг забруднення природного середовища та інших факто-

рів антропогенного впливу; 

– моніторинг реакції біоти на антропогенний вплив, передусім на 

фонові рівні забруднення; 

– спостереження за зміною функціональних і структурних характе-

ристик еталонних (незайманих) природних екосистем і їхніх антропо-

генних модифікацій [3, 4].  

Отже, моніторинг довкілля – це система спостережень, збирання, об-

роблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкіл-

ля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих реко-

мендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану 

довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.  

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації 

процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і 

забезпечує регулярну оцінку й прогнозування стану середовища жит-

тєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для при-

йняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження 

природного середовища та раціонального природокористування.  

Порядок створення та функціонування такої системи в Україні ви-

значає положення про Державну систему моніторингу довкілля. Сис-

тема моніторингу є складовою національної інформаційної інфрастру-

ктури, сумісної з аналогічними системами інших країн. Система моні-

торингу спрямована на: 

– підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; 

– підвищення оперативності та якості інформаційного обслугову-

вання користувачів на всіх рівнях; 

– підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та 

ефективності їхнього здійснення; 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охоро-

ни довкілля, раціонального використання природних ресурсів та еко-

логічної безпеки.  

Право володіння, користування і розпорядження інформацією, оде-

ржаною під час виконання загальнодержавної і реѓіональних (місце-

вих) програм моніторингу довкілля, регламентується законодавством.  

Інформація, що зберігається у системі моніторингу, використову-

ється для прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального 
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використання природних ресурсів та екологічної безпеки органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, і надається їм 

безкоштовно відповідно до затверджених регламентів інформаційного 

обслуговування користувачів системи моніторингу та її складових.  
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УДК 54 

Наталя КОВАЛЬ 

 

МІКОТОКСИНИ ГРИБІВ РОДУ ASPERGILLUS  
 

У статті узагальнено дані літератури щодо видів грибів роду Aspergillus, 

які виробляють мікотоксини. Проаналізовано будову й механізм дії основних 

мікотоксинів роду Aspergillus, систематизовано типи мікотоксикозів, що 

спричиняються грибами цього роду. 

Ключові слова: Аspergillus, мікотоксини, мікотоксикози, афлатоксин, 

охратоксин. 

 

The current scientific data on mycotoxins produced by species of Aspergillus are 

presented in the review, the the types of mycotoxins are systematized. A structure 

and mechanism of action of basic mycotoxins of Aspergillus are analysed. 

Key words: Аspergillus, mycotoxins, mycotoxicosis, aflatoxins, ochratoxins. 

 

Мікроскопічними грибами може уражуватися більшість харчових 

продуктів рослинного й тваринного походження. Перелік зернових 

культур, забруднених у природних умовах мікроскопічними грибами, 

досить великий: кукурудза, пшениця, жито, овес, рис, просо, ячмінь і 
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продукти переробки. Із зернобобових культур найчастіше містять мік-

роскопічні гриби квасоля, соя, сочевиця, боби какао. 

На сьогодні відомо приблизно 350 видів токсиноутворювальних 

грибів та понад 400 різних мікотоксинів, які суттєво відмінні за хіміч-

ною будовою та біологічними властивостями [2]. Основні продуценти 

цих сполук – гриби родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, 

які широко розповсюджені в природі.  

Токсичні ефекти, що проявляються за умов надходження мікроско-

пічних грибів та продуктів їхнього метаболізму в організм тварин, 

різноманітні. Як свідчать результати наукових досліджень, ці сполуки 

негативно впливають на здоров’я і продуктивність свійських тварин, 

зумовлюють погіршення фізіологічного стану людини та знижують 

стійкість організму проти захворювань.  

В Україні причини виникнення та механізми розвитку мікотоксико-

зів почали досліджувати в 30 – 40 роках ХХ ст. через масові захворю-

вання коней і великої рогатої худоби. Нині встановлено структуру та 

досліджено властивості багатьох мікотоксинів (афлатоксини, охраток-

сини, фумонізини, трихотецени та ін.). Однак проблема мікотоксинів 

вивчається в Україні недостатньо і потребує детальних досліджень. 

Особливо це стосується афлатоксинів, продуктів вторинного метаболі-

зму грибів роду Aspergillus, які за результатами наукових досліджень 

належать до найнебезпечніших природних отрут [16, 20, 22, 23].  

Мета статті – проаналізувати й систематизувати сучасні наукові 

дані щодо мікотоксинів грибів роду Аspergillus, систематизувати осно-

вні мікотоксини досліджуваного роду, розглянути біологічні аспекти 

дії основних мікотоксинів (афлатоксини, охратоксини, стеригматоцис-

тини, коєва кислота) в організмі тварин. 

Біологічна дія мікотоксинів на організм тварин і людини 

З наявних у науковій літературі даних відомо, що мікотоксини в ор-

ганізмі тварин проявляють різні види токсичності. Вони шкідливо впли-

вають на функції печінки, нирок, кровотворних і репродуктивних орга-

нів. Крім того, мікотоксини діють ембріотоксично (афлатоксини, охра-

токсин А, Т-2 токсин, зеараленон), тератогенно (рубратоксин, патулін), 

мутагенно, канцерогенно (афлатоксин В1, стеригматоцистин, грізеофу-

львін), пригнічують імунний статус людини і тварин [9, 10, 18].  

Споживання забруднених мікромiцетами та мікотоксинами рос-

линних кормів призводить до розвитку гострих і хронічних важких 

захворювань тварин і людини – мікотоксикозів, що супроводжуються 

пошкодженням функцій печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, 

серця, центральної нервової та імунної систем [9, 15, 18]. Вони вини-

кають унаслідок споживання кормів чи продуктів, уражених грибами, 
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які утворюють токсини. До групи захворювань, об’єднаних поняттям 

«мікотоксикози», належать ерготизм, клавіцепстоксикоз, аспергілоток-

сикози (у тому числі й афлатоксикоз), стахіботриотоксикоз, фузаріото-

ксикози, дендродохіотоксикоз, токсикози, спричинені отруйними шап-

ковими грибами, міротеціотоксикоз, фаціальну екзему овець. До міко-

токсинів найчутливішими є коні, свині, вівці, птиця і менше велика 

рогата худоба. Високочутливою також є і людина. Мікотоксикози 

мають такі особливості [4]: 

1) хвороба є неінфекційною; 

2) антибіотики і ліки дають малий ефект під час лікування мікоток-

сикозів; 

3) спалахи часто є сезонними; 

4) хвороба спричинена споживанням специфічної їжі; 

5) біохімічні дослідження корму виявляють наявність токсичних 

метаболітів. 

Основні мікотоксини грибів роду Аspergillus  
Мікотоксини грибів роду Аspergillus класифікують за переважними 

ураженнями окремих органів та систем тварин: 

– нейротоксикози, до яких належать мікотоксикози, що супрово-

джуються тремором (Aspergillus fumigatus, A. egyptiacus); 

– гепатотоксикози – включають мікотоксикози, що викликаються 

афлатоксинами (продуценти Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. 

arachidicola, A. minisclerotigenes, A. nomius) та коєвою кислотою (A. 

flavus, A. oryzae, A. candidus, A. minisclerotigenes), синдром Рейя та циро-

зи печінки, які викликаються стеригматоцистином (A. flavus, A. 

parasiticus, A. rambellii, A. discophorus, A. multicolor, A. nidulans, A. ustus);  

– нефротоксикози – до яких зараховують мікотоксичну нефропатію 

свиней, в етіології якої основне значення має охратоксин (продуценти 

Aspergillus ochraceus, A. albertensis, A. alliaceus, A. auricomus, A. 

carbonarius, A. ochraceopetaliformis, A. sulphureus) та цитринін (проду-

центи Aspergillus candidus, A. niveus). 

До найнебезпечніших мікотоксинів роду Аspergillus належать: аф-

латоксини, охратоксини, стеригматоцистин і коєва кислота. 

Афлатоксини – високотоксичні та канцерогенні речовини. За умов 

надходження до організму людей і тварин вони можуть спричинити 

важкі захворювання – афлатоксикози. Природним середовищем існу-

вання мікроскопічних грибів – продуцентів афлатоксинів – є ґрунт, 

рослинні рештки, зіпсоване зерно. Найчастіше цими мікотоксинами 

забруднюються зернові (кукурудза, сорго, просо, рис, пшениця) та 

олійні культури (арахіс, соя, соняшник, бавовник), а також спеції (гос-

трий перець, чорний перець, коріандр, куркума, імбир) та горіхи (миг-

http://www.aspergillus.org.uk/species/species_page.php?species=Aspergillus%20niveus
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даль, фісташки, волоський горіх, кокос, бразильський горіх) [5, 9]. 

Афлатоксини можуть надходити і в молоко тварин, які споживали 

забруднені токсинами корми. Потрібно зазначити, що найчастіше за-

раження грибами – продуцентами мікотоксинів – відбувається внаслі-

док пошкодження рослин шкідниками, наприклад, кукурудзяним ме-

теликом. Афлатоксини потрапляють у плоди й насіння рослин ще в 

період росту та під час зберігання рослинної продукції. Збільшенню 

вмісту афлатоксинів у продуктах сприяють високі температури під час 

вирощування сільськогосподарських культур та вологе середовище.  
Серед токсичних метаболітів грибів роду Aspergillus ідентифікова-

но низку афлатоксинів, головними з яких є чотири – афлатоксини B1, 

B2, G1 та G2 [2]. Потрапивши в організм тварин і людей, афлатоксини 

спричиняють низку шкідливих ефектів: пригнічують імунітет, уража-

ють нирки, печінку, нервову та кровоносну систему, шлунково-

кишковий тракт, спричиняють захворювання крові, септичну ангіну, 

дерматити, судоми, порушення гормонального балансу та функції 

відтворення [2]. Споживаючи забруднені цими сполуками корми, у 

тварин сповільнюється ріст і розвиток у зв’язку з розвитком токсикозів 

печінки та нирок, починається порушення гормонального балансу, 

руйнування нервової та імунної систем. Ці сполуки та продукти їхньо-

го метаболізму можуть нагромаджуватись у тканинах і органах, а через 

деякий час – спричинити розвиток у клітинах, головно гепатоцитах, 

канцерогенний процес [18].  

Найрозповсюдженішим є афлатоксин В1, який вважають найтокси-

чнішим і найпотужнішим природним канцерогеном печінки з усіх 

сполук, що охарактеризовані на сьогодні. Він індукує розвиток пухлин 

у різних видів тварин – ссавців, птахів, риб. Афлатоксин В1 може пе-

ретворюватись в клітинах печінки до токсичніших і канцерогенних 

метаболітів [2, 13]. У гепатоцитах афлатоксин B1 та інші токсини цієї 

групи незворотно зв’язуються з молекулами білків і ДНК. Руйнування 

білків і азотистих основ ДНК у гепатоцитах зумовлює токсичність 

афлатоксинів щодо печінки. До того ж, у мікросомах клітин печінки 

афлатоксин В1 біотрансформується до афлатоксину М1, який виділя-

ється в молоко корів та інших видів ссавців, що споживають забрудне-

ну афлатоксинами їжу [8]. Тому молоко й молочні продукти є одним з 

основних джерел надходження афлатоксинів до організму людини. 

Дослідження показують, що канцерогенний афлатоксин В1 частково 

руйнується у кишково-шлунковому тракті тварин. Проте певна частка 

від вжитого афлатоксину В1 може бути у молоці у формі дещо менш 

токсичного афлатоксину М1.  
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Охратоксини. Серед токсичних речовин, що синтезуються у клі-

тинах мікроскопічних грибів, особливу увагу привертають охратокси-

ни – подібні за структурою метаболіти грибів роду Aspergillus, що 

володіють мутагенними, нефротоксичними, тератогенними, канцеро-

генними та імуносупресивними властивостями. До групи охратоксинів 

належать три види цього токсину: А, B і C. Найважливішим вважають 

охратоксин А, який продукують гриби Aspergillus ochraceus, A. 

albertensis, A. alliaceus, A. auricomus, A. carbonarius, A. 

ochraceopetaliformis, A. sulphureus. Охратоксини трапляються як у зоні 

тропіків, так і в країнах із помірним кліматом, їх частіше виявляють у 

вівсі, ячмені, пшениці та кукурудзі. У європейських країнах 1997 року 

було встановлено максимальний толерантний рівень охратоксину для 

всіх харчових продуктів – 5 мкг/кг, крім Німеччини (там норма стано-

вить 3 мкг/кг). Хоча вже за вмісту 0,2 мг/кг корму охратоксин стано-

вить певну небезпеку і при тривалому надходженні до організму може 

викликати тяжке захворювання – охратоксикоз [11]. Найчастіше охра-

токсикоз уражає свиней, курчат-бройлерів, дорослих курей-несучок, 

але найбільш уразливі молоді свиноматки [1]. 

Потрапивши в організм тварин, охратоксин забруднює органи, жи-

рову й м'язову тканини, кров. У разі хронічної інтоксикації цей міко-

токсин може забруднити більшість тканин і спричинити серйозні по-

рушення у нирках, іноді це призводить до вибракування туші [1]. 

Клінічні ознаки охратоксикозу: бліді та збільшені нирки – дегене-

рація канальців, інтерстиціальний фіброз; порушена фільтраційна фу-

нкція нирок – гіперпротеїнемія, азотемія; підвищене споживання води 

(полідипсія) і сечовиділення (поліурія); ниркова недостатність – смер-

тність; супресія клітинного імунітету – підвищена сприйнятливість до 

інфекцій; зниження якості сперми й запліднювальної здатності; набря-

ки та викривлення спини в поросят, скута хода; виразки шлунково-

кишкового тракту. Захворювання може протікати в гострій, підгострій 

та хронічній формі. Характер захворювання буде залежати від дози 

охратоксину, способу його надходження в організм і ступеня сприй-

няття його твариною [1, 5]. 

Гострий охратоксикоз (концентрація перевищує 5 мг/кг корму) ха-

рактеризується нефропатією, жировою дистрофією печінки, некрозом 

лімфатичних вузлів, імуносупресією тощо. У критичних випадках 

смерть може бути спричинена гострою нирковою недостатністю. Зва-

жаючи на те, що охратоксин має канцерогенний потенціал, його зара-

ховано до переліку небезпечних забруднювачів м'яса. Механізм канце-

рогенного впливу ще не вивчено, хоча було висловлено гіпотези як 

про генотоксичні, так і негенотоксичні його дії [7]. 
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Стеригматоцистин – отруйний метаболіт, за структурою близький 

до афлатоксинів. Основними продуцентами стеригматоцистину є гри-

би A. flavus, A. parasiticus, A. rambellii, A. discophorus, A. multicolor, A. 

nidulans, A. ustus. Його змогли визначати аналітичним методом досить 

недавно. Цей мікотоксин, як і афлатоксин, є потужним природним 

канцерогеном печінки. Стеригматоцистин може траплятися у кількох 

структурних формах, таких, як O-метил-стеригматоцистин, 5,6-

диметоксистеригматоцистин, гідрокси-метилстеригматоцистин [6, 24]. 

Токсичні ефекти стеригматоцистину є майже такими ж, як і афла-

токсину В1. У результаті, вважається канцерогеном, мутагенном, тера-

тогенном. Він менш токсичний для гризунів і мавп, але більш токсич-

ний для риб. ЛД50 у мишей перевищує 800 мг/кг [11]. 

Хронічні симптоми включають в себе індукцію гепатоми у щурів, 

легеневі пухлини у мишей, ниркові виразки, зміни в печінці та нирках 

африканських зелених мавп. При згодовуванні стеригматоцистину 

ВРХ, у неї спостерігається кривавий пронос, втрата молока і рідко 

летальні випадки. 

Коєва кислота. Коетоксикоз – мікотоксикоз сільськогосподарсь-

ких тварин і птиці, що виникає внаслідок згодовування кормів конта-

мінованих токсигенними мікроскопічними грибами, переважно роду 

Aspergillus, які продукують коєву кислоту. Основними продуцентами 

коєвої кислоти є гриб Aspergillus flavus.  

Продуценти коєвої кислоти можуть розвиватися та продукувати мі-

котоксини на зерні кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса, насінні гороху, 

квасолі, комбікормах. Токсикоз, зумовлений цією кислотою, супрово-

джується нейротоксичними явищами, які проявляються тремором, 

судомами, конвульсіями, і за гострого перебігу часто закінчується 

летально. При хронічному перебігу спостерігають депресію, відсут-

ність апетиту, зниження приростів маси тіла. При вимушеному забої 

або загибелі виявляють ураження травного каналу, печінки, дистрофі-

чні процеси в паренхіматозних органах [6, 24]. 

Мікотоксини грибів роду Aspergillus – стійкі до нагрівання, пасте-

ризації, кулінарної обробки. Вони мають властивість із заражених 

грибками кормів надходити в м'ясо та молоко, що отримують від тва-

рин. При використанні запліснявілої сировини для виробництва круп 

чи борошна мікотоксини в круп'яних і хлібобулочних виробах можуть 

досягти небезпечних концентрацій.  

Руйнування мікотоксинів (афлатоксинів, охратоксинів, цитриніну, 

стеригматоцистину, патуліну) досягається шляхом обробки кормів 

розчинами кислот і лугів, проте використання таких методів значною 

мірою утрудняється через агресивність вказаних чинників. Була ви-
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пробувана велика кількість різноманітних хімічних речовин щодо 

їхньої властивості викликати деконтамінацію зерна або корму, деякі 

речовини виявилися ефективними, проте усі вони, за винятком аміаку і 

бісульфіту, виявилися або непрактичними, або викликали утворення 

токсичних залишків [3, 21].  

Для руйнування афлатоксинів і ряду інших мікотоксинів застосо-

вують аміак при різних температурі і тиску, а також солі амонію. Об-

робка аміаком кормів, забруднених мікотоксинами, веде до поліпшен-

ня їхньої поживності для курчат, про що свідчать ріст і конверсія кор-

му. Перспективним методом детоксикації мікотоксинів є застосування 

сорбентів [6].  

Отже, дослідження нових детоксикаційних засобів для лікування та 

попередження мікотоксикозів й надалі є актуальною проблемою сьо-

годення. 

Висновок. Окремі мікотоксини роду Aspergillus діють вибірково на 

певні органи й системи. Наприклад, афлатоксини й стеригматоцистин 

впливають на печінку, охратоксини – на систему крові та імунну сис-

тему, треморгени й патулін – на нервову систему тощо. Однак часто 

характер дії цих сполук неспецифічний, що особливо проявляється за 

надходження до організму відразу декількох мікотоксинів.  
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УДК 5 

Тетяна КУЦЕРИБ 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ҐРУНТОРИЇВ 
 

Дослідження трансформаційної діяльності ссавців-ґрунториїв на сьогодні 

є досить актуальним, і саме цій проблемі присвячена наша робота. Увага в 

основному зосереджена на діяльності крота європейського (Talpa europaea L.) 

та кабана дикого (Sus scrofa L.) у різних біотопах верхів’я басейну Дністра. 

Досліджується вплив цих ґрунториїв на ґрунтовий та рослинний покрив, а 

також на фізико-хімічні властивості ґрунтів.  

Ключові слова: Talpa europaea L., Sus scrofa L., трансформаційна діяль-

ність, ґрунт, біотоп. 

 

Research of transformation activity of fossorial mammals for today is actual 

enough, and, exactly these questions are lighted up in our work. Our attention is 

mainly concentrated on activity of Talpa europaea L. but Sus scrofa L. in different 

biotopes of riverhead of pool of Dnestr. Influence of information of fossorial 

mammals is investigated on physical and chemical properties of soils, and also their 

influence on the soil and vegetable cover.  

Key words: Talpa europaea L., Sus scrofa L., transformation activity, soil, biotope. 

 

Трансформаційна діяльність ссавців-ґрунториїв є складною поведі-

нковою реакцією, її характер визначається, насамперед, морфологіч-

ними та екологічними ознаками. Механізм впливу діяльності на ґрунти 

зумовлений перетворенням аерогідротермічного режиму, зміною хімі-

чного складу ґрунтів, збільшенням органічної речовини, каталізацією 

біохімічних процесів і підвищенням біологічної активності ґрунту. Ці 

особливості землериїв визначають і характер транспортування ґрунту 

при ритті та особливості його викидів на поверхню землі. Головною 

особливістю є те, що вони перебувають у неперервній динаміці, вклю-

чаючи кормові чи репродуктивні переміщення, сезонні міграції, пуль-

сації меж ареалів, інвазії тощо. Усе це триває у просторі та часі й зако-

номірно веде до історичних змін фауни, чому сприяє і деградація 

ландшафтів.  

Характеризуючи загалом біоценотичну роль риючих ссавців, мож-

на сказати, що вона складна й різноманітна, оскільки передовсім їхня 

риюча діяльність відображається на основних складових екосистем – 

ґрунті, рослинності й тваринному населенні. Цілком очевидно, що на 

характер і напрям ґрунтотворчого процесу безпосередньо мають вплив 

комплекс екологічних факторів, під впливом яких формується ґрунто-

вий покрив. Це насамперед кліматичні, геоморфологічні, гідрологічні 
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та біотичні фактори, зокрема фітоценотичні, зооценотичні й мікробо-

ценотичні. Роль біотичних факторів зумовлена типом біогеоценозу і 

водночас кліматичними, геоморфологічними та гідрологічними чин-

никами; вони утворюють біогеоценотичний системний комплекс у 

ґрунтотворному процесі [8, 9, 10].  

Серед ґрунториїв на особливу увагу заслуговують ті, які значний час 

проводять як в товщі ґрунту, так і на його поверхні. Ця група ссавців 

представлена ґрунториями різного ступеня спеціалізації: помірно спеці-

алізованими і високо спеціалізованими, одним із яких є кріт європейсь-

кий (Talpa europaea Linnaeus, 1758) з родини Talpidae. Помірно спеціалі-

зованим ґрунториєм є кабан дикий (Sus scrofa Linnaeus, 1758).  

Риюча діяльність кротів ускладнює трофічні зв’язки в екосистемі, 

позаяк їхня основна їжа – дощові черви і личинки багатьох видів комах 

(в тому числі – шкідників). Дощові черв’яки, поїдаючи екскременти й 

залишки їжі кротів, приваблюють у кротові ходи турунів (жужелиць). 

Але туруни й кроти не конкурують за їжу, бо перші живляться дрібними 

безхребетними, а останні – крупними. Тобто, щодо кротів, туруни ви-

ступають у ролі факультативних квартирантів і коменсалів – «нахлібни-

ків». У кротовинах поселяються також інші безхребетні – олігохети, 

павукоподібні, багатоніжки, комахи. Серед останніх переважають жуки 

(Coleoptera) та мурахи (Formicidae). У норах кротів знаходять тимчасову 

схованку від негоди та ворогів землерийки, полівки й миші. Від спеки 

ховаються амфібії (переважно – ропухи) і рептилії (ящірки та змії). Тут 

же деякі з них добувають їжу, по норах багато з них і розселяються.  

Об’єктом досліджень послужив різноманітний вплив риючих ссав-

ців на зміну фізико-хімічних і біотичних властивостей ґрунту в умовах 

гірських екосистем. Досліджували у цьому процесі роль крота євро-

пейського (Talpa europaea L.), а для порівняння взяли наземну рийну 

діяльність кабана дикого (Sus scrofa L.). Для виявлення впливу ссавців-

ґрунториїв, загальним методичним прийомом був порівняльний метод, 

що полягає у вимірюванні параметрів, закладанні й проведенні експе-

риментів та відборі проб як на площі з різними видами впливу тварин, 

так і на площі, що не підлягає цьому впливу (контрольна площа) в 

одних і тих самих максимально подібних, тобто ідентичних умовах, і в 

один і той самий період.  

Вплив кротів та кабанів на ґрунтовий компонент (його фізичні й фі-

зико-хімічні властивості) багато в чому подібний. Передовсім вража-

ють масштаби риючої діяльності цих ґрунториїв. Установлено, що 

кроти на окремих ділянках можуть викидати на поверхню до 160 тонн 

землі на 1 гектар. Викидаючи ґрунт з глибоких горизонтів на поверх-

ню, кроти та кабани постійно переміщують ґрунтовий матеріал і спри-
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яють швидшому утворенню і підтриманню гумусного шару. Попов-

нюючи резерв первинних матеріалів і мікроелементів на поверхні ґру-

нтів, вони відновлюють та посилюють процеси ґрунтоутворення і ви-

вітрювання [9, 10].  

Наші дослідження показали, що нори крота – це система підземних 

ходів, діаметром 3 – 5 см, вони розташовані на глибині 2 – 50 см парале-

льно до поверхні ґрунту [1, 2]. У літній період його нори розміщуються 

в основному на глибині 2 – 20 см, а осінньо-зимовий – до 50 см (рис. 1). 

При побудові поверхневих (кормових) ходів, кріт робить горбистою 

поверхню ґрунту. Як відомо, основна маса ґрунтових безхребетних живе 

у верхніх шарах ґрунту (до 20 см), власне тому в них і прокладає кріт від 

87,7 до 92,9 % своїх ходів. Для крота довжина ходу на один викид у 

різних біогеоценозах становить відповідно 149,6 та 138,8 см, на що пев-

ним чином впливає також і механічний склад ґрунтів [5, 6, 7, 8].  

Рис. 1. Схема нір крота європейського у старому лісі (осінь 2007 р):  

1 – викиди ґрунту; 2 – кущі малини лісової; 3 – поверхневі ходи крота;  

4 – старі деревні породи (береза); 5 – старі 4-річні кротовини, що покрива-

ються рослинами; 6 – кормові ходи крота; 7 – гніздові камери або комори;  

8 – глибинні ходи крота. 
Розглянувши детально ходи крота у різних біогеоценозах, ми бачи-

мо різницю у заляганні ходів. Так, на сіножатях їхня глибина стано-

вить у середньому 17 – 41 см, на пасовищах – 12 – 43 см, на орних 

землях – 10 – 18 см, у молодому лісі – 15 – 30 см, а у старому – 20 – 25 

см (рис. 1). Отже, більшість свого життя кріт проводить на глибині 0 – 

20 см, що й показано на рис 1. За нашими даними середня довжина 

внутріґрунтового ходу крота становить 125,8 – 152,4 см на сіножатях, 

на пасовищах 135,3 – 143,8 см, у старому лісі 61 – 123 см, на орних 

землях – 89,6 – 123,2 см [4, 6, 8].  

Так, на сіножатях протягом одного дня може появитись в серед-

ньому 12 кротовин, що у три рази більше ніж у старому лісі, де їхня 

121,7 см 

118,7 см 
4

6
,7

 м
 

2
1
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 с

м
 

123. 5 см 
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кількість становить – 4 кротовини на 10 м
2
, у молодому лісі – 9 крото-

вин, на пасовищах – 8, а на орних землях – 5. Однак кількість кротовин 

в основному залежить і від пори року. Так, появу перших протягом 

року виявлено в середині квітня – на початку травня, а осінніх – у жов-

тні. За сезон найбільше «свіжих» кротовин виявлено на сіножатях (до 

400 екз/га), у молодому лісі (120), на пасовищі (90), у старому лісі (70) 

і орній землі (20 екз/га). Роль дикого кабана у цьому процесі є дещо 

меншою, порівняно з кротом європейським, але середовищетвірне 

значення його досить суттєве, що особливо стосується його діяльності 

на пасовищах, яке призводить до створення оптимальних умов для 

проростання різних видів трав’яних рослин. Вплив кабана на ґрунти у 

різних біотопах різниться, оскільки у пошуках їжі кабан розриває як 

ґрунти у лісовому масиві (старий, молодий ліс), так і сіножаті, пасо-

вища та орні землі. Так, наприклад, на пасовищах протягом квітня – 

жовтня 2008 року, нами було знайдено 66 пориїв кабана дикого дов-

жиною 40 – 60 м, глибиною 12 – 18 см з загальною площею пошко-

джень ґрунту 70 – 75 м
2
, а якщо розглянути пориї на орних землях, то 

їхні розміри становлять: кількість пориїв – 25, довжина – 20 – 25 м, 

глибина 18 – 20 см та загальна площа порию – 25 – 30 м
2 
[1, 2, 3].  

Отже, завдяки проведеним дослідженням встановлено, що сезонна 

активність підземних і наземних грунториїв різниться між собою. В 

основному вона залежить від специфіки їхньої діяльності у різні пори 

року та від виду й середовища існування ссавців. Так сумарний об’єм 

винесеного ґрунту у кротовинах різного віку на сіножатях складає – 

15886962,5 см
3 

або 15,8 м
3
, у молодому лісі – 1589719,3 см

3
 або 1,5 м

3
, 

у старому – 1065850,3 см
3
 або 1,0 м

3
, на пасовищах становить 

1604091,4 см
3
 або 1,6 м

3
, а на орних землях дорівнює 234444,4 см

3
 або 

0,2 м
3
. Що ж стосується сумарної площі бокової поверхні кротовин 

різного віку у всіх досліджуваних біотопах, то вона у молодому лісі 

становить – 1169,3 м
2
/га, у старому лісі – 794,8 м

2
/га, на сіножатях – 

1352,8 м
2
/га, на пасовищі – 1100,25 м

2
/га, а на орних землях – 599,6 

м
2
/га, а пориї кабана дикого сягають від 20 м

2
/га до 350 м

2
/га, залежно 

від років та типу досліджуваного біотопу [6, 5, 8].  

Отже, трансформаційна діяльність ссавців-грунториїв є, передов-

сім, фактором змін як ґрунтового, так і рослинного покриву, яка про-

являється у двох основних формах: перша – руйнування рослинного 

покриву внаслідок пориїв або викидів ґрунту у цьому випадку рослин-

ний покрив набуває рис мозаїчності; друга – зміна фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів, складу їхньої мезофауни, а відтак субстрату, на 

якому розвиваються ті або інші види рослин. Діяльність ґрунториїв 

призводить до поховання поверхневих шарів ґрунту і, тим самим, є 
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одним із факторів сукцесій рослинного покриву. Установлено, що на 

поверхню ґрунту протягом 8 років досліджень кротами виноситься від 

0,08 м
3
/га на орних землях до 8,6 м

3
/га ґрунту на сіножатях, а пориї 

кабана дикого сягають від 20 м
2
/га до 350 м

2
/га, залежно від років та 

типу досліджуваного біотопу.  
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Неля КУЧМАНИЧ 

 

ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

ВУГЛЕВОДНЯМИ ТЕРИТОРІЇ БОРИСЛАВСЬКОГО  

НАФТОГАЗОВОГО РОДОВИЩА 
 

У роботі проаналізовано фракційний склад проб газоповітряної суміші, ві-

дібраних з дегазаційних свердловин центральної частини міста. Розраховано 

коефіцієнти аномальності вуглеводнів та оцінено вибухонебезпечність газу.  

Ключові слова: атмосферне повітря, вуглеводні, забруднення, загазова-

ність, дегазаційна свердловина.  

 

The composition of samples of air-gas mixture, taken from degassing wells of the 

central part of the city, was analysed in the work. The factors of the concentration of 

hydrocarbons were calculated and the danger of gas explosion was estimated.  

Key words: atmospheric air, hydrocarbons, pollution, gassing, degassing well.  

 

Забруднення атмосфери вуглеводневими газами – суттєва екологічна 

проблема процесу нафтогазовидобутку. Зокрема, відомо, що газоподібний 

вуглеводень метан (СH4) створює глобальну загрозу для навколишнього 

середовища, оскільки спричиняє парниковий ефект. Дія метану у 21 раз 

більша в розрахунку на кожну молекулу, ніж вуглекислого газу (СО2), 

темпи забруднення атмосфери метаном у вісім разів вищі, ніж вуглекис-

лим газом. Загальна кількість СH4, яка щорічно потрапляє в атмосферу, 

згідно з розрахунками науковців, оцінюється у 700 – 900 млн. т. Тільки 

одна Передкарпатська нафтогазоносна провінція щодоби з 1 м
2
 денної 

поверхні викидає в повітря пересічно n × 10
-1 

– n × 10
-7 

м
3
 природного 

газу, у якому вміст СH4 становить 80 % [5].  

Отже, вивчення процесів забруднення атмосфери вуглеводневими га-

зами є надзвичайно важливим, і особливо актуальним для тих районів, де 

видобуток нафти та газу здійснюється тривалий період. Одним із найха-

рактерніших прикладів таких районів в Україні є міська агломерація  

м. Борислав, яка розташована в межах однойменного нафтогазового родо-

вища, що в Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину.  

Місто Борислав Дрогобицького району Львівської області – нафто-

газовидобувна міська природно-техногенна система (ПТС), тобто те-

риторія, де втручання людини в геологічне середовище та природні 

процеси набуло значних масштабів [2]. Населений пункт розміщений 

на території нафтогазових та озокеритових промислів. Об’єкти нафто-

газового та гірничо-видобувного господарств стали його органічною 



462 

 

складовою. І хоча масштаби забруднення довкілля продуктами їхньої 

діяльності, внаслідок вичерпання запасів цих корисних копалин та 

природоохоронних заходів, за останні роки значно зменшились, стан 

урбосередовища на сьогоднішній день ще далеко не відповідає міжна-

родним екологічним стандартам. Головний негативний чинник – пос-

тійна присутність у ґрунтовому покриві та повітряному басейні небез-

печних для життєдіяльності концентрацій газоподібних вуглеводнів – 

супутнього нафтового газу, який у поєднанні з іншими забруднюваль-

ними речовинами (автомобільні викиди, промислові та побутові відхо-

ди) наносить значну шкоду природному середовищу.  

Місто розміщене на південний захід від Львова (96 км). Воно має залі-

зничну станцію, обіймає площу 2993 га, під забудовою – 999 га. Уперше 

поселення м. Борислав згадується в документах, датованих 1387 роком.  

Підвищені концентрації газоподібних вуглеводнів у атмосфері цього 

населеного пункту існували давно, адже нафтомісткі породи (які є, вод-

ночас, і газогенеруючими) тут виходять на денну поверхню. Ситуація 

різко загострилася з початком розробки родовища у другій половині 

XIX століття. За літературними даними, в межах м. Борислав у кінці 

XIX – на початку XX століть було споруджено приблизно 20 тис. шахт 

та колодязів для видобуваня нафти та озокериту глибиною до 100 м.  

Багато років у м. Борислав недооцінювали роль природного газу як за-

собу опалювання, а також раціональної експлуатації нафтових покладів. 

Його вважали за перешкоду під час буріння, яку намагались усунути або 

знешкодити, наприклад, закачуючи воду під тиском. А після розкриття 

нафтового покладу газ вільно випускали у повітря. Нікому непотрібний, 

він виходив через бурові вежі і завдяки переломленню світла, його було 

видно неозброєним оком на великих відстанях [2]. Тоді не вбачали корис-

ті від опалення газом, бо за придбаний газ треба було платити готівкою 

підприємцю, а власної нафти було вдосталь. Великі фінансові втрати 

внаслідок частих пожеж на свердловинах стали поштовхом для створення 

газової галузі (1909 рік) [2]. Але і надалі його велика кількість потрапляла 

в атмосферу через негерметичне технологічне обладнання та внаслідок 

випаровування з нафти, яка зберігалась у нафтозбірниках.  

Від хижацької розробки надр надзвичайно сильно страждали ґрун-

ти і повітряний басейн через явища, яке зараз отримало назву загазо-

ваності, тобто забруднення природним газом (передовсім, метаном та 

його гомологами).  

Загазованість у широкому розумінні – це зміна природного хіміч-

ного складу атмосфери внаслідок природних або техногенних факто-

рів. Як правило, йдеться про наявність у повітрі газів, що призводять 

до зміни властивостей довкілля, утворення фізичних, біологічних фак-
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торів і (або) хімічних сполук, що можуть негативно впливати на здо-

ров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.  

Ліквідація відпрацьованих, малоефективних (малодебітних) сверд-

ловин відбувалася стихійно. У кінці 20-х років XX століття більшість 

шахт-колодязів припинили існувати, вони були ліквідовані без будь-

яких технологічних вимог до герметизації, їхнє місцеположення у 

багатьох випадках зараз невідоме. Кількість свердловин протягом XX 

століття у зв’язку з подальшою розвідкою та експлуатацією Борислав-

ського родовища зросла. Багато з них є джерелами високих концент-

рацій природного газу, особливо ті, що пробурені у XIX столітті і ма-

ють негерметичну конструкцію стовбура. Деякі ліквідовані свердлови-

ни, шахти або колодязі нині є під фундаментами будівель. Велика 

кількість старих свердловин не мають топогеодезичної прив’язки.  

Сучасний стан ПТС міста можна охарактеризувати як кризовий. 

Причиною є постійна присутність у довкіллі природного газу, концен-

трація якого у ґрунтовому повітрі в окремих пунктах перевищує 

1 об. % (відсотковий вміст в одиниці об’єму – як правило в 1 м
3
), ство-

рюючи вибухонебезпечні концентрації.  

Загазованість м. Борислав є проблемою загальнодержавного значен-

ня, оскільки її вивчення та розв’язання в останні роки здійснюється за 

урядовими програмами: «Програма заходів щодо подолання соціально-

економічних та техногенних наслідків довготривалого нафтовидобуван-

ня в Бориславському нафтопромисловому районі на 1996 – 2000 роки», 

«Програма невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної 

і соціальної ситуації у м. Бориславі на 2001 – 2005 роки» та «Комплекс-

на програма охорони навколишнього середовища м. Борислава та 

смт. Східниці на 2001 – 2010 рр.». Крім того, питання сучасного стану 

вивчення загазованості приземного шару атмосфери території міста 

систематично порушується в Національній доповіді України про охоро-

ну навколишнього середовища [1998, 2001, 2002 рр.].  

Геохімічними дослідженнями, проведеними Українським науково-

дослідним геологорозвідувальним інститутом на території м. Борислав 

до 1994 року, виявлено 135 зон з аномально високим вмістом вуглево-

днів у ґрунті (від 0,25 до 6,0 об. %).  

З 2000 року Центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологіч-

них наук НАН України (ЦАКДЗ ІГН НАН України) проблему загазованості 

м. Борислав вивчає із застосуванням матеріалів дистанційного зондування 

Землі. Ним проведено «Геохімічний контроль стану загазованості повітря-

ного басейну м. Борислав із застосуванням матеріалів дистанційного зонду-

вання Землі», (автори Мичак А. Г. Кудряшов О. І., м. Київ, 2002 рік) [5] та 

побудовано карти геохімічних аномалій території м. Борислав, які відобра-
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жають понад 40 аномалій. Наступна науково-технічна робота ЦАКДЗ ІГН 

НАН України – «Виявлення покинутих шахт-колодязів та свердловин Бо-

риславського нафтогазового родовища із застосуванням матеріалів дистан-

ційного зондування Землі», (автори Мичак А. Г, Кудряшов О. І. та ін.,  

м. Київ, 2002 рік) [1]. Головним результатом виконаної роботи є карта дію-

чих та покинутих свердловин і шурфів-колодязів (у масштабі 1:5 000). Кар-

ту виконано у цифровому вигляді та представлено у друкованій формі.  

Еколого-геохімічна зйомка вибраних площ м. Борислав, проведена 

Львівським відділенням Українського державного геологорозвідувально-

го інституту у вересні 2001 року, окрім наявності нафтохімічного забруд-

нення ґрунтів та поверхневих вод виявила, що ґрунти на всій території 

насичені сорбованими формами вуглеводневих газів, а їхні вільні форми 

за своїм складом засвідчують глибинний генезис газів під впливом покла-

дів Бориславського нафтогазоконденсатного родовища [4].  

У 2004 році ЦАКДЗ ІГН НАН України, відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року ғ 544–р про за-

твердження «Програми невідкладних заходів із запобігання загостренню 

екологічної і соціальної ситуації у м. Бориславі на 2001 – 2005 роки», 

виконав тему: «Виявлення покинутих шурфів-колодязів та свердловин 

території м. Борислава із застосуванням матеріалів дистанційного зонду-

вання землі» [2]. Ця тема продовжує дослідження з виявлення та картог-

рафування джерел природного газу – покинутих шахт-колодязів та сверд-

ловин, що розпочалися у 2000 році і тривали у 2001 та 2002 роках.  

З 2003 року і до сьогодні Відділенням фізико-хімії горючих копа-

лин інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка 

НАН України проводиться моніторинг підземних вод, загазованості та 

забруднення ґрунтів на території м. Борислав.  

Для зменшення негативного впливу нафтогазової промисловості на 

атмосферне повітря, насамперед необхідно володіти інформацією про 

відходи та наслідки їхнього негативного впливу. Тому ми мали на меті 

проаналізувати та оцінити природне забруднення атмосферного повіт-

ря м. Борислав внаслідок тривалого нафтогазовидобутку.  

Для цього відібрано та проаналізовано проби газоповітряної суміші з 

дегазаційних свердловин центральної частини міста. Забудова центра-

льної частини міста сьогодні є над тисячами свердловин і шахт-

колодязів, які створюють реальну небезпеку для здоров’я і життя насе-

лення. Дегазаційні свердловини є одним із дієвих засобів зменшення 

загазованості приповерхневих четвертинних відкладів та призначені для 

контрольованого відбору флюїдів з нафтогазонасичених пластів і змен-

шення їхньої міграції тріщинами і тектонічними порушеннями. Однак з 

іншого боку, вони сприяють забрудненню атмосферного повітря.  



465 

 

777777777

пл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франкапл. Івана Франка

555555555

222222222

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

вул. Весняна

666666666
в

ул
. М

іц
ке

в
и

ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

в
ул

. М
іц

ке
в

и
ча

ринокринокринокринокринокринокринокринокринок

дит. саддит. саддит. саддит. саддит. саддит. саддит. саддит. саддит. сад

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

вул. Данила Галицького

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

ву
л.

 Т
ис

ьм
ен

иц
ьк

а

111111111

404040404040404040

1212121
2

121
2

12121
2

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Я

во
рн

иц
ьк

ог
о

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

ву
л
. Д

ор
ош

ен
ка

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

вул. Костомарова

160


41

3

в
ул

. Ш
кі

л
ь

н
а



Територія загазованої ділянки на вул. Міцкевича розташована на-

вколо будинків ғ: 1, 2, 3, 4, 6, 11 загальною площею 12640 м
2
. З ме-

тою зниження загазованості тут пробурено 61-у дегазаційну свердло-

вину. Фракційний склад газу визначався з свердловин ғ 41 (будинок 

ғ 6) та ғ 160 (будинок ғ 11).  

Висока концентрація вуглеводнів простежується у дегазаційних свер-

дловинах ғ 2 і ғ 3, пробурених на хіднику вул. Шкільної, навпроти бу-

динків ғ 2 і ғ 4. Ці свердловини не перебувають в полі шахтного газу, 

який виходить із свердловини ғ 2016, а мають своє самостійне джерело 

загазованості у вигляді шахтного газу. На визначення фракційного складу 

нами була відібрана проба газу з дегазаційної свердловини ғ 3.  

Проби газоповітряної суміші з дегазаційних свердловин відбирали 

пробовідбірником, подавали у кран-дозатор хроматографа та 

аналізували на вміст вуглеводневих газів. Лабораторні дослідження 

проб на вміст вуглеводневих газів проводили у лабораторії промисло-

вої хімії НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» за допомогою 

методу хроматографічного кількісного визначення компонентів [3]. 

Метод базується на поєднанні газорідинної і газоадсорбційної хрома-

тографії. Вуглеводні С1 – С6 та діоксид вуглецю розділяють методом 

газорідинної хроматографії, а невуглеводневі компоненти (азот, ки-

сень) – методом газоадсорбційної хроматографії. Аналіз проводився в 

ізотермічному режимі паралельно на двох колонках хроматографа. 

Результати аналізу об’єднувались.  

Рис. 1. Контрольні точки відбирання проб з дегазаційних сверд-

ловин центральної частини м. Борислав 
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Серед методичних прийомів (засобів) визначення геохімічного на-

вантаження на ландшафтне середовище широке застосування має ана-

ліз геохімічних коефіцієнтів і показників. Таким є, наприклад, коефіці-

єнт концентрації або аномальності хімічних елементів (Ксі) [7]: 

,
C

C
K

ф

i

іc   (1) 

де – Сі – концентрація елементу у досліджуваному ландшафтному 

компоненті (атмосферному повітрі);  

Сф – природний фон елементу (концентрація) (табл. 1).  

Вуглеводні, мігруючи до поверхні землі, є не лише забрудниками 

атмосфери, а й причиною виникнення вибухів та пожеж на території 

міста. Заповнюючи приповерхневі відклади, вони потрапляють у під-

вальні приміщення будинків і гаражів, каналізаційні колодязі та інші 

підземні магістралі, внаслідок чого є загроза виникнення надзвичайної 

ситуації в місті з непрогнозованими наслідками.  

Таблиця 1 

Фонові концентрації вуглеводневих газів метанового ряду [8] 

Найменування Концентрація, мг/м
3
 Концентрація, об. % 

метан 20 0,01 

етан 2,6 0,0002 

бутан 80 0,003 

пентан 40 0,001 

гексан 24 0,0006 

 

Тому аналізуючи забруднення атмосферного повітря вуглеводнями, 

потрібно також оцінити рівень вибухонебезпечності (РВ) підѓрунтових 

газів за формулами (2, 3). Для кожної точки випробування розрахову-

ється нижній поріг вибуховості багатокомпонентних горючих газів у 

суміші з повітрям [6]: 

)
Р

С
...

Р

С

Р

С
(/100П

і

і

2

2

1

1 

, (2) 

де – П – нижній поріг вибуховості суміші горючих газів, об. %; 

 С1, С2,... Сі – об’ємна частка горючих газів в суміші, виявлена під 

час досліджень, %;  

 Р1, Р2, Рі – нижні пороги вибуховості горючих компонентів газу, об. 

% (табл. 2).  

П

ССС
РВ і


...21

 (3) 
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Результати досліджень наведені нижче  

У свердловині ғ 41 на вул. Міцкевича, 6 максимальна кількість ву-

глеводнів і, відповідно, найменший нижній поріг вибуховості ( П ) та 

найвищий рівень вибухонебезпечності ( РВ ) спостерігається у червні. 

Показники ступеня концентрації метану ( ..метсК ) та етану ( ..етсК ) 

перевищують фон від 300 до 1300 разів (рис. 2, табл. 3).  

 

Таблиця 2 

Вибухонебезпечні межі вуглеводневих газів метанового ряду [6] 

  

 

Рис. 2. Уміст вуглеводневих газів у дегазаційній свердловині № 41 

на вул. Міцкевича, 6 станом на 2005 рік 

Газоповітряна суміш дегазаційної свердловини ғ 160 на вул. Міцке-

вича, 11 містить меншу кількість вуглеводнів, порівняно з свердловиною 

ғ 41, тому нижній поріг вибуховості тут більший, а рівень вибухонебез-

Основні вуглеводневі 

гази метанового ряду 

Нижня та верхня 

вибухонебезпечні межі 

об. % г/м
3 

метан 3,1 – 16,0 95 – 500 

етан 3,1 – 15,0 39 – 188 

пропан 1,9 – 9,5 35 – 174 

бутан 1,6 – 8,5 38 – 205 

пентан 1,35 – 8,0 41 – 140 

гексан 1,2 – 7,4 43 – 265 
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печності – менший. Однак спостерігається така ж тенденція максимально-

го значення вуглеводнів у червні. Показники ступеня концентрації метану 

та етану перевищують фон від 50 до тисячу разів (рис. 3, табл. 4).  

Таблиця 3 

Геохімічні показники газоповітряної суміші дегазаційної свер-

дловини № 41 на вул. Міцкевича, 6 станом на 2005 рік 

Рис. 3. Уміст вуглеводневих газів у дегазаційній свердловині № 160  

на вул. Міцкевича, 11 станом на 2005 рік. 

Коефіцієнти концентрації, 

нижній поріг вибуховості, 

рівень вибухонебезпечнос-

ті 

квітень травень червень 

..метсК  1307 1287 1310 

..етсК  
300 350 450 

П , об. % 23,61 23,96 23,5 

РВ  0,56 0,54 0,56 

.серП  23,69 

.серРВ  0,55 
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Таблиця 4 

Геохімічні показники газоповітряної суміші дегазаційної свер-

дловини № 160 на вул. Міцкевича, 11 станом на 2005 рік 

Коефіцієнти концентрації, 

нижній поріг вибуховості, 

рівень вибухонебезпечності 

квітень травень червень 

..метсК  892 796 918 

..етсК  50 50 100 

П , об. % 34,71 38,9 33,73 

РВ  0,26 0,2 0,27 

.серП  35,78 

.серРВ  0,24 

Уміст вуглеводнів у дегазаційній свердловині ғ 3 на вул. Шкільна, 

1 дуже високий. Це відображається у низькому значенні нижнього 

порогу вибуховості та високому значенні рівня вибухонебезпечності. 

Показники ступеня концентрації метану та етану перевищують фон у 

кількасот тисяч разів (рис. 4, табл. 5).  

 

 
Рис. 4. Уміст вуглеводневих газів у дегазаційній свердловині № 3 

на вул. Шкільна, 1 станом на 2005 рік 
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Таблиця 5 

Геохімічні показники газоповітряної суміші дегазаційної свер-

дловини № 3 на вул. Шкільна, 1 станом на 2005 рік 

Коефіцієнти концентрації, 

нижній поріг вибуховості, 

рівень вибухонебезпечності 

квітень травень червень 

..метсК  2226 2095 1643 

..етсК  26700 32200 26500 

П , об. % 11,23 11,32 14,27 

РВ  2,46 2,42 1,52 

.серП  12,27 

.серРВ  2,13 

Отже, протягом квітня – червня 2005 року від досліджуваних дега-

заційних свердловин в атмосферне повітря м. Борислав надійшла зна-

чна кількість вуглеводнів. У всіх точках відбирання з вуглеводнів у 

газоповітряній суміші присутні лише метан та етан (C2H6). На основі 

цих вимірювань можна зробити висновок, що за вказаний період на 

виході з дегазаційної свердловини газоповітряна суміш містила у 800 – 

2 тис разів більше метану та у 50 – 30 тис разів більше етану, ніж їхнє 

фонове значення в атмосферному повітрі. Тому, враховуючи те, що на 

території родовища, і, відповідно, міста пробурено 443 дегазаційні 

свердловини, нині вуглеводні можна зачислити до головних забруд-

нювальних речовин повітряного басейну м. Борислав.  

Крім того, в інших місцях виходу (різні замкнуті приміщення) суміш 

газу може спричинити вибухи та пожежі у місті. Тому оцінка вибухонебе-

зпечності цієї суміші свідчить про потенційну загрозу виникнення небез-

пеки. Серед досліджених найвищий середній рівень вибухонебезпечності 

має суміш газу з дегазаційної свердловини ғ 3 на вул. Шкільній, 1.  

У тексті, таблицях і рисунках подано статистичний матеріал за 

окремими показниками станом на 2005 рік, тому що основні експери-

ментальні дослідження проводились саме у 2005 році. Водночас усі 

виявлені закономірності зберігалися упродовж 2006 – 2010 років. Та-

кий висновок ми зробили на підставі повторних спостережень.  

Сьогодні вченими доведено, що Бориславське родовище володіє ще 

2/3 запасів нафти, порівняно з видобутими [2]. І тому інтенсивна експлуа-

тація покладів дасть змогу знизити пластові тиски та зменшити міграцію 

вуглеводнів до поверхні землі. І, як результат, – зменшити загазованість та 

послабити небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Проблема хімічної безпеки є досить актуальною. У роботі висвітлено ос-

новні питання забезпечення хімічної безпеки людства, коротко охарактеризо-

вано шкідливі хімічні речовини та їхній вплив на людський організм, описано 

легкозаймисті хімічні речовини та основні засоби ліквідації наслідків аварії.  

Ключові слова: хімічна безпека, хімічні речовини, пожежа, безпека.  

 

A problem of chemical safety is the issue enough of the day of today. The basic 

questions of providing of chemical safety of humanity are in-process reflected, short 

description of harmful chemical matters is done and their influence is described on 
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a human organism, flammable chemical matters and fixed assets of liquidation of 

consequences of failure are described.  

Key words: chemical safety, chemical matters, fire, safety.  

 

Людина створює таке штучне середовище, де практично все, почи-

наючи від будівельних матеріалів, технологічних процесів, машин, 

механізмів і закінчуючи побутовими машинами, речами, «просякнуте» 

підвищеною небезпекою. Сьогодні неможливо уявити існування про-

мисловості без великого різноманіття хімічних речовин та продуктів, 

завдяки яким людина, з одного боку, полегшує своє існування, задово-

льняє свої життєві потреби, а з іншого – збільшує загрозу для свого 

життя та здоров’я. Якщо звернутись до офіційних даних, то на цей час 

в Україні є 21,5 тис. потенційно небезпечних об’єктів, 6,5 тис. з них – 

об’єкти підвищеної небезпеки.  

За видами небезпеки вони поділяються на такі групи: 

– пожежонебезпечні – 41%;   

– хімічно небезпечні – 7,9%;   

– гідродинамічно небезпечні – 1,85%;  

– вибухонебезпечні – 37%;  

– радіаційно небезпечні – 2,1%;  

– біологічно небезпечні – 1,8%.  

1428 об’єктів промисловості можна назвати джерелами-гігантами 

небезпеки, адже на них перебуває понад 235 тис. т небезпечних хіміч-

них речовин, серед яких: 

– хлор – більше 8 тис. т.;   

– аміак – 170 тис. т.; 

– інші небезпечні хім. речовини – понад 50 тис. т.  

Більшість із цих об’єктів, а саме 448, є стратегічними об’єктами 

економіки, які необхідні для забезпечення економічної безпеки держа-

ви. Отже, значна кількість хімічних речовин та продуктів їхньої пере-

робки не тільки зберігається, використовується на об’єктах промисло-

вості, а й транспортується територією нашої держави та за її межами.  

Транспортування небезпечних вантажів суворо регламентується 

нормами й правилами різного рівня, оскільки перевезення має відпові-

дати певним вимогам, серед яких важливими є не тільки ефективність, 

а й забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища від 

їхнього ж небезпечного впливу. Із розвитком промисловості, зростан-

ням обсягів виробництв, поширенням зв’язків між виробництвами та 

державами пов’язане зростання обсягів перевезень небезпечних про-

дуктів. На сьогодні, згідно з даними Міністерства транспорту та 

зв’язку України, вони становлять 25% від загальної маси усіх переве-

зень.  
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Однак як у світі, так і в Україні, на відповідному рівні не забезпе-

чуються необхідні умови для запобігання виникненню небезпечних та 

надзвичайних ситуацій під час їхнього використання, вироблення та 

транспортування. Саме на транспортування небезпечних вантажів 

припадає 45% таких аварій, що супроводжуються пожежами та вибу-

хами, призводять до значних матеріальних збитків, забруднення до-

вкілля, загибелі і травмування людей. Такі надзвичайні ситуації харак-

теризуються високою динамікою розвитку, залученням багатьох ава-

рійно-рятувальних підрозділів, за необхідності – висококваліфікованих 

науковців та спеціалістів різних служб.  

Значну частку таких вантажів займають нафтопродукти, зріджені й 

стиснені гази, інші хімічні речовини, а також їхні суміші. Перелік та-

ких продуктів транспортування є дуже різноманітним за групами, вла-

стивостями, ступенем небезпечності тощо. Тому для зберігання та 

транспортування таких небезпечних продуктів мають бути передбачені 

відповідні ємності та умови з урахуванням фізичних і хімічних власти-

востей. Важливим є і надання достовірної та повної інформації про 

об’єкт небезпеки на випадок виникнення надзвичайної ситуації.  

Саме надання такої інформації виробником (власником), з одного 

боку, і вміння скористуватися нею спеціальними службами або опера-

тивно-рятувальними загонами, з іншого, є важливою передумовою 

уникнення надзвичайних ситуацій або швидкої локалізації їхніх нас-

лідків. Від цього, своєю чергою, залежить життя працівників спецпід-

розділів, мирного населення та стан довкілля.  

Однак однією з проблем на сьогодні залишається те, що виробник 

(власник) небезпечного вантажу не забезпечує його такою супровідною 

інформацією на час транспортування, а інколи навіть не подається інфор-

мація про те, що перевозиться у ємностях. Найвідомішим серед таких 

випадків є «фосфорна пожежа». Саме відсутність інформації про власти-

вості цієї речовини на час прибуття рятувальних загонів на місце надзви-

чайної ситуації призвела до отруєння 13 рятувальників. Вода, яку спочат-

ку почали застосовувати для ліквідації пожежі, не затримувалася на пове-

рхні фосфору, стікала з неї, не локалізуючи речовину від повітря. Піна, 

яку задіяли пізніше, на короткий час (до початку її руйнування) припиня-

ла горіння, тобто не забезпечувала надійного захисту. Так на час аварії не 

виявилося інформації про надійні засоби для гасіння білого фосфору.  

Отже, якою інформацією повинні були володіти перевізники та ря-

тувально-оперативні підрозділи для ліквідації пожежі? Передовсім – 

безпечні умови перевезення: при транспортуванні хімічних речовин не 

можна допускати ушкоджень або глухого закриття запобіжних клапа-

нів, а також аварійного стану інших частин ємності, наявність яких 
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було встановлено під час експертизи причин аварії. Не менш важли-

вим є дотримання правил завантаження та перевезення фосфору у разі 

високої температури повітря (у літніх умовах) – має бути відповідної 

висоти шар води над небезпечною речовиною.  

Важливою є інформація щодо фізико-хімічних властивостей речо-

вини та її впливу на організм людини: білий фосфор є займистим за 

температури 40
0
С (тобто за температури повітря у літній період), здат-

ний до самозаймання, під час горіння виділяє білий їдкий дим, що 

подразнює слизові оболонки очей та органів дихання. Пил білого фос-

фору, що попав на шкіру, здатний самозайматися, а опіки й рани, 

отримані від його впливу, довго не заживають.  

Тепер звернемо увагу на засоби гасіння фосфорної пожежі. Серед 

таких зазначено повітряно-механічну піну, порошки, розчини сульфа-

ту міді (мідного купоросу), двоокису вуглецю, розчин CuSO4, пісок і 

воду, але у великих кількостях – «для зниження температури осередку 

загорання» [2]. Ліквідація пожежі має здійснюватися зі значної відста-

ні і тільки з навітряного боку. Необхідно охолоджувати ємності з фос-

фором, які ще не горять, для попередження їхнього самозаймання і не 

гасити їх доти, доки не буде усунено витікання.  

Для ліквідації наслідків аварії з цією речовиною або її сполуками 

необхідно використовувати такі засоби захисту працівників аварійно-

рятувальних підрозділів та населення: 

– населення має використовувати для захисту органів дихання ват-

но-марлеві пов’язки, змочені 2%-им розчином питної соди або водою; 

– аварійні підрозділи мають бути забезпечені ізолюючими захис-

ними костюмами КІХ-5, ІК-АУ, КІ-АЖ «Іней», а також ізолюючими 

протигазами УІП-12 або ІП-4М; 

–  у разі виникнення займання або пожежі аварійно-рятувальні під-

розділи мають бути оснащені вогнезахисними костюмами зразку ТЗК-

1Х та саморятувальником СПІ-20 або СІГ-1. У крайньому випадку їх 

може замінити захисний загальновійськовий костюм зразка Л-1 у ком-

плекті з протигазом промислового призначення та патронами марки М, 

БКФ, Е, а також гумовими чоботами та рукавицями.  

Однак хочемо звернути увагу на ту інформацію, що подається в інфор-

мативному матеріалі щодо білого фосфору на прикладі довідника експрес-

інформації у символах «Небезпечні хімічні речовини у природі, промисло-

вості і побуті». – К. : Чорнобильінтерформ. – 1998. Під редакцією 

О. В. Гайдука. Виходячи з того, що міститься у картці небезпечних хіміка-

тів, дізнаємося, що це тверда речовина, важча за повітря, приблизно однако-

вої густини з водою, нерозчинна у ній, горюча, отруйна, має проникну дію, 

дуже небезпечна, займиста, перебування у небезпечній зоні є припустимим 
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тільки у повністю захисному одязі і протигазі, існує небезпека займання за 

нормальних температур, небезпека вибуху за дії тепла, сильного струсу, 

удару та ін., необхідно створити зону безпеки, можна гасити водою! 

Позначення HAZ- коду означають: засіб для гасіння пожежі – во-

дяний туман!  

Необхідне забезпечення ліквідатора – захисний костюм, що повніс-

тю покриває тіло, а також незалежний від навколишнього середовища 

пристрій для захисту дихання.  

Необхідно усіма засобами уникати попадання речовини у каналіза-

цію або у відкриті водойми. Тобто: серед усієї іншої важливої і корис-

ної інформації, подається така, яка є не просто недостовірною, а навіть 

небезпечною для учасників ліквідації надзвичайної ситуації – для га-

сіння пожежі рекомендується використовувати воду або водяний ту-

ман, що неприпустимо. Про інші, більш придатні для цього засоби 

(піну й сухі засоби гасіння пожежі) навіть не згадується.  

Отже, ми вважаємо, що для зниження небезпеки як для людини, так і 

для навколишнього середовища, необхідно забезпечити оперативно-

рятувальні підрозділи змістовним довідниковим матеріалом (на час 

виникнення надзвичайної ситуації, а не після неї), що дасть змогу у разі 

відсутності повної супроводжувальної інформації про вантаж діяти са-

мостійно на основі даних, отриманих зі своєї перевіреної бази даних, 

створеної за допомогою провідних вчених й науковців. Тому розробка 

такої інформаційної бази є важливим і актуальним завданням.  
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УДК 54 

Віктор СЕНЬКІВ 
 

ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД  

З ВИКОРИСТАННЯМ sbr-РЕАКТОРА 
 

Описано нову технологію очистки стічних вод, яка може використовува-

тись для створення локальних очисних споруд, – SBR-реактор. Показано пере-

ваги та недоліки систем очистки на основі SBR-реактора. Вказано перспек-

тивні напрями застосування цієї технології у Дрогобицькому районі.  

Ключові слова: SBR-реактор, локальні очисні споруди, Дрогобицька урбо-

агломерація.  

 

New wastewater treatment technology, where sequencing batch reactor is used 

for creation of local sewage purification facilities, is described. Advantages and 

disadvantages of SBR reactor are showed. Prospective ways of SBR systems usage 

in Drohobych region are specified.  

Keywords: sequencing batch reactor, local sewage purification facilities, 

Drohobych urboagglomeration.  

 

Останнім часом зростання будівництва на околицях міст створює 

багато проблем, у тому числі і екологічних. Значна частина пов’язана 

із забрудненням водного середовища. У багатьох районах околиці міст 

не має каналізації (рис. 1). Не має систем очистки і значна частина 

населених пунктів у сільській місцевості.  

 

Рис. 1. Забруднене стоками Тустановецьке озеро 
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З іншого боку, прокладання багатокілометрових каналізаційних ко-

лекторів до невеликих селищ є не тільки невигідним, але й небезпеч-

ним для довкілля. Часто ця дорога процедура дає зовсім протилежний 

ефект. Потрапляння стічних вод у ґрунти (внаслідок біокорозії матері-

алу каналізаційних труб, переміщень ґрунтів тощо), витік біогазу в 

атмосферу, а також розвиток у каналізаційних трубах хвороботворних 

бактерій і гельмінтів призводить до забруднень ґрунтів, підземних вод 

і атмосфери [1, 2].  

У цій ситуації виходом може стати очищення стічних вод безпосе-

редньо поблизу житлових будинків або селищ. Розвиток останнім ча-

сом очисних систем малого об’єму на базі SBR-реакторів (sequencing 

batch reactor – аеробні реактори з активністю, що циклічно перерива-

ється) дає змогу не тільки зменшити завдану природі шкоду, але й 

поліпшити якість довкілля. Ступінь очищення стічних вод, який дося-

гається кращими системами на базі SBR, не тільки не погіршуватиме, а 

навіть поліпшуватиме якість води, яка скидається в річки й озера [3, 4, 

5]. Якість очистки стічних вод з використанням цієї технології також 

дає змогу після відповідної доочистки використовувати воду в систе-

мах оборотного водопостачання. Крім цього, відпрацьований активний 

мул, який є побічним продуктом водоочистки, може використовува-

тись як добриво або сировина для отримання біогазу (джерела тепла та 

електроенергії).  

Технологія очистки стічних вод у SBR-реакторі. На відміну від 

традиційних методів, під час використання яких вода протікає через 

декілька ємностей різного призначення, у SBR-реакторах або реакто-

рах змінної дії всі етапи очищення відбуваються послідовно в одній 

ємності – біореакторі. При цьому споруди можуть мати різну конфігу-

рацію. Найпростішим варіантом є комбінація з одного біореактора і 

попереднього нагромаджувального резервуара, необхідного для при-

йому стоків на той момент, коли в реактор не можна подавати неочи-

щену воду, тобто під час відстоювання і зливу очищеної води [3 –7]. 

Біореактор є резервуаром, обладнаним аераційною системою, мі-

шалкою, пристроєм видалення плаваючого активного мулу, деканта-

тором для зливу очищеної води, насосом видалення надлишкового 

мулу і рядом вимірювальних приладів. У реакторі є постійний об’єм 

активного мулу.  

Під час роботи реактора у ньому послідовно чергуються п’ять ос-

новних стадій: заповнення реактора, аерація, відстоювання, відкачу-

вання очищеної води, відкачування надлишкового активного мулу. 

Оскільки усі стадії відбуваються послідовно в одному апараті, ця тех-

нологія не вимагає значних витрат на закупілю обладнання. Крім цьо-
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го, очистка води не потребує постійної аерації, що значно скорочує 

енерговитрати [4 – 9].  

  

 

Рис. 2. Принципова схема SBR-реактора 

 SBR-реактор можна використовувати як основний елемент у бага-

тоступінчатих системах очистки. Схема таких очисних споруд пред-

ставлена на рис. 2. Робота таких споруд дає можливість забезпечити 

глибоку очистку стічних вод. Завдяки високій продуктивності та неве-

ликим розмірам установки можна використовувати для водовідведення 

у невеликих населених пунктах [9 – 11].  

Загалом перевагами цього методу очистки є [9 – 13]:  

– високий ступінь очистки (понад 95%). SBR-системи можна засто-

совувати як екологічно замкнуту систему: ступінь очистки стоків дає 

змогу використовувати очищену воду для поливу, а активний мул, що 

утворюється в аеротенку, є цінним добривом;  

– відсутність запахів під час роботи установки;  

– скидання очищеної води у водні об’єкти рибогосподарського 

призначення; 

– абсолютна водонепроникність корпусу установки та висока меха-

нічна міцність; 
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– простота в обслуговуванні;  

– зручність транспортування і монтажу. Зважаючи на невеликі роз-

міри, обладнання не потребує спецтехніки та додаткового бетонування 

під час встановлення апарату;  

– низька вартість монтажу;  

– тривале збереження біомаси без надходження стоків, що є корис-

ним для умов періодичної експлуатації з перервами до трьох місяців;  

– значний термін експлуатації (понад 50 років) [9 – 13].  

Рис. 3. Блок-схема очисних споруд 

з використанням SBR-реактора 

Однак спеціалісти зазначили і недоліки у подібних системах очист-

ки. Передовсім слабкою ланкою вважається необхідність у безперебій-

ному електропостачанні. Компресори повинні працювати без перерви, 

«відпочиваючи» не більше двох годин на добу. Тривале відключення 

установки може призвести до загибелі унікальної мікрофлори, що 

перебуває в ній. На відновлення мікробіоценозу затрачається приблиз-

но місяць. До того ж такі системи повністю автоматизовані і вихід з 

ладу одного з її елементів може призвести до повної зупинки комплек-

су очисних споруд [10].  

 Проте чутливість і висока залежність цих апаратів від надійності 

енергопостачання є суперечливим питанням. У режимі відключення 

електроенергії апарат працює як звичайний септик, у якому відбува-
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ється анаеробне знешкодження стічних вод. Що ж стосується унікаль-

ної мікрофлори, то для її відновлення можуть бути використані спеці-

алізовані препарати або ж заселення мікроорганізмів відбувається зі 

стічною водою [12].  

Можливості використання SBR-систем у Дрогобицькому райо-

ні. Підвищення вимог до комфорту, а також до якості послуг водопо-

стачання та водовідведення вже сьогодні створює попит на ефективні 

локальні системи водоочистки. Саме у таких умовах SBR-технологія 

може знайти застосування як у сільській місцевості, так і у містах Дро-

гобицької урбоагломерації. Перспективним є використання SBR-

реакторів для невеликих сіл та околиць міст. Приклад розташування 

локальних очисних споруд у м. Борислав представлено на рис. 4.  

 

Рис. 4. Перспективне розташування локальних очисних споруд на 

прикладі м. Борислав 

 

Оскільки об’єм стічних вод, що може очищатись у подібних уста-

новках, становить від 10 до 1000 м
3
/добу, то їх можна застосовувати як 
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для 1 – 2 будинків, так і для району міста або невеликого селища. Вра-

ховуючи зростання вимог водоочистки у сфері відпочинку, такими 

спорудами також можуть облаштовуватись і новозбудовані відпочин-

кові комплекси або об’єкти зеленого туризму.  

Стримуючим фактором в облаштуванні споруд подібного типу є 

здебільшого нестача фінансування та відсутність жорсткого контролю 

за станом водних об’єктів. Подолання цих факторів дало б змогу шир-

ше впроваджувати локальні очисні споруди і, відповідно, поліпшувати 

стан довкілля у межах Дрогобицької агломерації та району загалом.  

Маючи ряд переваг, SBR-технологія використовується для облаш-

тування локальних очисних споруд у сільській місцевості та для райо-

нів міст, що без каналізації. Основними перевагами таких систем є 

простота монтажу, нижча енергоємність, порівняно з традиційними 

апаратами біологічної очистки, можливість розміщення на відносно 

невеликих площах, а також високий ступінь очистки стічних вод. Ши-

рокий вибір апаратів дає змогу організувати ефективну систему очист-

ки для різних груп типів споживачів.  

У межах Дрогобицького району такі споруди можна використову-

вати для каналізування невеликих селищ, районів, новобудов у містах, 

а також для створення систем очистки на об’єктах відпочинку або 

зеленого туризму.  
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УДК 5(477.83) 

Людмила СЛОБОДЯН 

 

РІДКІСНА ФЛОРА ТЕХНОГЕННИХ ЕКОТОПІВ  

ДРОГОБИЦЬКО-БОРИСЛАВСЬКОГО  

УРБОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 

У цій статті представлені рідкісні види рослин техногенних екотопів Бо-

рислава, Дрогобича та Стебника. Наведена їхня характеристика та особли-

вості умов проростання на цих ділянках. Це види родини Orchidaceae: 

Epipactis palustris (L.) Crantz, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Gymnadenia 

conopsea (L.) R. Br., Dactylorchiza sambucina (L.) Soo, Dactylorchiza fuchsii 

(Druce) Soo.  

Ключові слова: техногенні екотопи, Дрогобицько-Бориславський урбопро-

мисловий комплекс, рідкісні види рослин, флора.  

 

Rare plant species on the territory of technogenic ecotopes of Boryslav, 

Drohobych and Stebnyk are presented in the article. Its characteristics and 

distinctive features of growth at these areas are also given. The most of species 

belong to the family Orchidaceae: Epipactis palustris (L.) Crantz, Epipactis 

helleborine (L.) Crantz, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Dactylorchiza sambucina 

(L.) Soo, Dactylorchiza fuchsia (Druce) Soo.  

Key words: technogenic ecotopes, Drohobych-Boryslav urboindustrial complex, 

rare plant species, flora.  

 

Об’єкти, на яких проводилися дослідження, сформувалися внаслідок 

діяльності промислових підприємств. Це відвали, що залишилися після 

добування озокериту в м. Борислав, відвали після розробок нафтових 

шурфів у м. Борислав, хвостосховища та проммайданчики на території 

м. Стебник. Вказані об’єкти мало вивчені у флористичному та фітосозо-
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логічному аспектах, тому актуальним є дослідження процесу відновлен-

ня рослинного покриву, зокрема поширення видів рідкісних рослин, які 

разом з рудералами формують первинну стадію заростання.  

Польове флористичне дослідження та геоботанічні описи рідкісних 

видів проводились за загальноприйнятими методиками. Латинські 

назви наведено згідно з С. К. Черепановою.  

Коручка болотна – Epipactis palustris (L.) Crantz 

Коручка болотна – багаторічна довгокореневищна рослина, серед 

болотно-лучної рослинності формує розгалужені куртини з дочірніх 

особин вегетативного походження. Кореневище повзуче з довгими між-

вузлями й двома-трьома ниткоподібними коренями біля кожного вузла, 

а іноді й у міжвузлі. Від розгалуженого кореневища відходить кілька 

прямостоячих стебел, утворюючи клонову систему. Надземне стебло 20 

– 60 см заввишки, округле або трохи гранчасте, вгорі або від середини 

короткозалозисто-опушене. Листки 4 – 8 довші за міжвузля, голі й шор-

сткі, з дугоподібними, випнутими жилками зісподу; нижні довгасто-

яйцеподібні або довгасті, 11 – 17 см завдовжки, 4 – 6 см завширшки, 

верхні – дрібніші, ланцетні, довго загострені [1]. Суцвіття китицеподіб-

не, до цвітіння поникле, потім пряме, негусте, 6 – 13-квіткове; приквітки 

ланцетні або яйцеподібно-ланцетні, гострі, всі коротші від квіток, нижні 

трохи довші від них. Квітки звислі, без запаху.  

Коручка болотна – євроазійський вид. В Україні поширена здебі-

льшого на Поліссі, досить рідко – в північній частині лісостепу, а ще 

рідше – на півдні лісостепу. У зоні степу відома поблизу річок Дніпро 

та Донець, в Херсонській області. У Карпатах трапляється зрідка на 

Чорногорі, в Горганах, Східних Бескидах та в Прикарпатті. Дуже рідко 

– на Південному березі Криму.  

Росте на торф’яних болотах кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, боло-

тистих луках і фітоценотично тісно пов’язана з осоково-гіпновими й 

осоково-сфагновими рослинними угрупованнями, а також із злаково-

різнотравними болотними луками кл. Phragmiti-Magnocaricetea, союзів 

кл. Molinio-Arrhenatheretea та гігрофільних чагарників кл. Alnetea 

glutinosae[4].  

Природоохоронний статус виду: вразливий.  

Причинами зміни чисельності є надмірне осушення біотопів, рек-

реаційне навантаження, знищення при забудові територій.  

 Охороняється у Карпатському та Дунайському біосферних запові-

дниках, у національних природних парках: Карпатському, Шацькому, 

«Вижницькому», Ужанському, «Синевир» та «Подільські Товтри» [4].  

Epipactis palustris (L.) Crantz на території відвалів озокеритовидобу-

тку в місті Борислав формує угруповання, де домінантами є 
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Calamagrostis epigeios Roth. – 10%, Rhinantos minor L. – 20%, Tussilago 

farfara L. – 10%, Daucus carota L. – 5%. У цьому угрупованні компоне-

нтом є також Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Воно займає нижні час-

тини схилів, де можна помітити значний вихід солей на поверхню 

субстрату.  

На ділянках біля хвостосховищ, що на території м. Стебник, 

Epipactis palustris (L.) Crantz також формує угруповання з проективним 

покриттям травостою 100%. Воно займає пд.-зх. схил над однією з 

фракцій хвостосховища. Види, що його утворюють, складають два 

під’яруси: перший – Calamagrostis epigeios Roth. (20%), Festuca 

orientalis V. Krecz. et Bobr. (5%), Stenactis annua Nees (5%), Vicia cracca 

L. (5 – 10%); другий під’ярус – Equisetum arvense L. (5%), Lysimachia 

vulgaris L. (5 – 10%), Medicago lupulina L. (5 – 10%), Centaurium 

erythraea Rafn (2 – 5%).  

Коручка чемерникоподібна (широколиста) – Epipactis 

helleborine (L.) Crantz.  
Багаторічна трав’яна рослина 30 – 100 см заввишки. Кореневище 

коротке. Листки (4 – 10) від яйцеподібних до ланцетних. Квітки (12 – 

50) зеленкувато-пурпурові, у густій китиці. Приквітки ланцетні. Зов-

нішні листочки оцвітини яйцеподібно-ланцетні, 10 – 13 мм завдовжки, 

внутрішні – коротші та ширші. Губа коротша від інших листочків оц-

вітини. Зав’язь слабко опушена. Цвіте у червні – вересні. Плодоносить 

у липні – жовтні [3]. Розмножується насінням і кореневищем.  

Поліморфний євразійський вид із диз’юнктивним ареалом, широ-

кою еколого-ценотичною амплітудою [2].  

В Україні популяції цього виду поширені у Карпатах, лісовій, лісо-

степовій, степовій (у лісах долин великих річок) зонах, на території 

гірського Криму.   

Причинами зміни чисельності є порушення екотопів (суцільні ви-

рубки, надмірна рекреація). Вид добре витримує помірний вплив ан-

тропогенних навантажень.  

Коручка чемерникоподібна поширена у хвойних, мішаних та широ-

колистяних лісах, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea robori-

petraeae, Quercetea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Erico-Pinetea, 

зрідка – на узліссі (кл. Trifolio-Geranietea), на бідних і багатих ґрунтах 

різної вологості й кислотності, переважно багатих на вапно.  

Охороняється у Карпатському біосферному заповіднику, у націона-

льних природних парках: Ужанському, Шацькому, «Деснянсько-

Старогутському», «Мезинському», Вижницькому, «Синевир», «По-

дільські Товтри», «Святі гори», «Сколівські Бескиди» та «Гомільшан-

ські ліси» [4].  
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Epipactis helleborine (L.) Crantz входить у склад угруповань, що ро-

стуть на території відвалів озокеритовидобутку в м. Борислав. Проек-

тивне покриття травостою 50 – 70%. Формуються два під’яруси: пер-

ший – Equisetum telmateia Ehrh (20 – 25%), Juncus effuses L. (10 – 15%), 

Juncus articulatus L. (5%), Daucus carota L. (2 – 5%); другий під’ярус – 

Carex distans L. (15 – 20%), Plantago media L. (5%), Plantago lanceolata 

L. (5%), Polygala comosa Schkuhr (2 – 5%). Цей тип угруповань пророс-

тає на пд.-зх. cхилі відвалів і займає середню його частину.  

Билинець довгорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  

Багаторічна трав’яна рослина до 65 см заввишки. Бульби 4 – 6-ло-

патеві, пальчасто поділені, сплющені. Листки лінійно-ланцетні, жолоб-

часті. Суцвіття колосоподібне, з численних невеликих рожевих квіток 

6 – 15 см завдовжки. Приквітки яйцеподібно-ланцетні, видовжено-

загострені, бічні зовнішні листочки оцвітини еліптичні, відхилені на-

бік, середній зовнішній листочок і бічні внутрішнього кола сходяться 

шоломом. Губа ромбоподібна, 5 – 6 мм завдовжки, неглибоко-

трилопатева, з тупими лопатями. Шпорка догори спрямована, нитко-

подібна, у 1,5 – 2 рази довша від зав’язі [1]. Цвіте з кінця травня до 

липня. Плодоносить у серпні – жовтні. Розмножується переважно на-

сінням, дуже рідко бульбами.  

Природоохоронний статус виду – вразливий.  

В Україні росте в Карпатах, Поліссі, Розточчі, Опіллі, Лісостепу, 

гірському Криму.  

Цей вид росте на луках, серед чагарників, у світлих лісах, на галя-

винах, узліссях, по краях боліт. Належить до угруповань кл. Festuco-

Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, 

Trifolio-Geranietea sanguinea, у Карпатах – на відслоненнях вапнякових 

порід кл. Elyno-Seslerietea, та по берегах холодних гірських джерел і 

потоків кл. Montio-Cardaminetea [4].  

Причинами зникнення з типових місцезростань є сильватизація 

екотопів, викопування бульб як лікарської сировини.  

Охороняється в Карпатському біосферному заповіднику, у націона-

льних природних парках: Вижницькому, Ужанському, «Синевир» та 

«Сколівські Бескиди» [4].  

На відвалах від розробки нафтових шурфів Gymnadenia conopsea (L.) 

R. Br. утворює угруповання, проективне покриття травостою якого 90 – 

100%. Травостій диференційований на під’яруси. Перший під’ярус скла-

дений з Calamagrostis epigeios Roth (10 – 15%), Centaurea jacea L. (10 – 

15%), Cichorium intybus L. (5 – 10%). Другий під’ярус формує Achillea 

millefolium L. (10%), Prunella vulgaris L. (5%), Trifolium pretense L. (15 – 

20%), Plantago major L. та Plantago lanceolata L. (5 – 10%).  
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Зозульки (пальчатокорінник) Фукса – Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 

Багаторічна трав’яниста рослина з дуже поділеними бульбами. Ви-

сотою від 20 до 60 см, листки 5 – 6 з темними плямами. Нижні 2 – 3 

листки великі, верхні – малі. Суцвіття колосоподібне, багатоквіткове. 

Квіти блідо-рожеві з темно-фіолетовим рисунком у вигляді ліній і 

штрих-пунктирів. Цвіте з другої половини червня до кінця липня [3].  

В Україні цей вид поширений в Карпатах, Передкарпатті, Розточчі, 

Опіллі, Поліссі, пн. частині лісостепу, степу.  

Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo росте на заплавних луках, різних 

типах боліт, у сирих і мішаних лісах, на узліссях заболочених лісів, 

вологих лісових галявинах, чагарниках, по краю боліт або озер, на 

бідних, іноді помірно багатих ґрунтах. У Карпатах росте в угрупован-

нях союзів Molinion, Galio-Abietion.  

Причинами зміни чисельності є: викошування, випас худоби, зміна 

водного режиму місцезростань внаслідок меліорації, знищення рослин 

на букети.  

Охороняється у Карпатському біосферному заповіднику, у національ-

них природних парках: Карпатському, Шацькому, «Синевир», Вижниць-

кий, «Деснянсько-Старогутський», «Сколівські Бескиди», Ужанському. 

Потребує режимів заповідності та заказності, постійного контролю за 

станом популяцій, особливо в сх. районах лісостепу. Заборонено прове-

дення меліоративних робіт, випас, викошування та зривання рослин [4].  

Dactylorchiza fuchii (Druce) Soo бере участь у формуванні угрупо-

вань з проективним покриттям травостою 50 – 60%. Угруповання є на 

території відвалів озокеритовидобутку і належить до середньої части-

ни кам’янистого пологого схилу пн.-сх. експозиції. Його формують 

такі види: Calamagrostis epigeios Roth – 15 – 20%, Carex distans L. – 

10%, Daucus carota L. – 10%, Polygala vulgaris L. та Polygala comosa 

Schkuhr – по 5%, Crepis mollis (Jacq) Aschers – 10%.  

Зозульки бузинові (пальчатокорінник бузиновий) – Dactylorhiza 

sambucina (L.) Soo 

Багаторічна рослина з циліндричними бульбами з яскраво-зеленими 

листками без плямок. Нижні листки довжиною 6 – 12 см, спрямовані вго-

ру. Суцвіття колосоподібне, велике, до 10 см довжиною. Квіти жовті або 

рожеві з пурпуровими цятками. Рослина має запах бузини. Цвіте від кінця 

квітня до червня. Розмножується насінням [3].  

В Україні вид поширений в Карпатах та на Поліссі.  

У рівнинній зоні росте переважно на справжніх післялісових запла-

вних та позазаплавних луках на дерново-підзолистих ґрунтах, що ма-

ють кислу реакцію (угруповання союзу Cynosurion cristati). У Карпатах 
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поширений до висоти 1200 м н. р. м., де приурочений до лучних угру-

повань на місці зведених букових і смерекових лісів (ас. Festucetum 

rubrae, союз Nardion). Виявлений також у складі угруповань союзу 

Quercion robori-petraeae, але загалом трапляється у досить широкому 

діапазоні рослинних угруповань.  

Охороняється на територіях Карпатського біосферного заповідника 

та Карпатського, Вижницького, «Сколівські Бескиди», Ужанського 

національних природних парків [4].  

Dactylorchiza sambucina (L.) Soo формує угруповання разом із Dactylis 

glomerata L. – 25%, Melilotus albus Medik – 5% – перший ярус. Другий 

ярус складають види: Trifolium pretense L. – 10-15%, Lotus corniculatus L. – 

10%, Galium mollugo L. – 5%, Polygala vulgaris L. – 5%, Vicia cracca L. – 

5%. Проективне покриття травостою 100%. Це угруповання характерне 

для відвалів від розробок нафтових шурфів у м. Борислав.  

Кожен з цих видів родини Orchidaceae трапляється з різною часто-

тою на техногенних об’єктах Дрогобицько-Бориславського урбопро-

мислового комплексу. Співвідношення зазначених видів можна зобра-

зити діаграмою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – Epipactis palustris, росте на трьох об’єктах; 

B – Dactylorchiza sambucina – на двох об’єктах; 

C – Epipactis helleborine росте на одному; 

D – Dactylorchiza fuchsia – на одному; 

E – Gymnadenia conopsea – на одному.  
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Проаналізувавши формування угруповань на техногенних екотопах 

Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу за участю 

видів з родини Orchidaceae, можна зробити певне узагальнення про зна-

чення антропогенного впливу для формування рослинності реґіону. 

Антропогенна трансформація екотопів одночасно зумовлює як збіднен-

ня реґіональної флори внаслідок зміни ґрунтового покриву, водного 

режиму, а отже, і втрати типових місцезростань рослин, так і збагачення 

флори реґіону – через появу нових нетипових для цієї місцевості видів, 

як правило, видів патієнтів. У нашому дослідженні такими видами є: 

Epipactis palustris (L.) Crantz, Gymnadenia conopsea Richter, Dactylorchiza 

sambucina (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Dactylorchiza fuchsii 

(Druce) Soo. Вони добре себе почувають в умовах надлишку солей та 

заболочення і не підлягають впливу тих факторів, які стали причиною 

їхнього винищення, зумовили надання статусу охоронних видів (осу-

шення біотопів, зривання рослин для використання з лікарською метою, 

рекреаційне навантаження, забудова територій).  
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УДК 378 

Віталій ФІЛЬ  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

СТУДЕНТІВ У ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ 
 

У статті наведено результати вивчення розумової працездатності сту-

дентів першого курсу факультету фізичного виховання Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету імені Івана Франка впродовж першого 

семестру навчання; простежено виражений вплив навчальної діяльності у 

вищих навчальних закладах на ефективність розумової працездатності сту-

дентів.  

Доведено, що рівень тижневої динаміки розумової працездатності студе-

нтів у вересні значно вищий, ніж у грудні; у кінці семестру розумова працез-

датність постійно перебуває на низькому рівні, а змінюється протягом ти-
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жня за класичним типом – стабільно утримується у першій половині тижня і 

значно знижується у другій.  

Ключові слова: студенти, розумова працездатність, коефіцієнт розумо-

вої продуктивності, швидкість переробки інформації.  

 

The results of the study of mental health first-year students the Faculty of 

Physical Education Drohobych State Pedagogical University named after Ivan 

Franko during the first semester, traced a pronounced effect of training activities in 

higher education on the effectiveness of mental health of students.  

It is proved that the level of weekly speakers mental performance of students in 

September, significantly higher than in December, at the end of the semester 

students are constantly mental capacity is low and varies within a week of classical 

type – held steady in the first half of the week and is significantly reduced in the 

second part of it.  

Keywords: students, mental capacity, mental capacity ratio, speed of 

information processing.  

 

Проблема працездатності є центральною у фізіології і психології 

праці, оскільки ефективна трудова діяльність може бути забезпечена 

лише на основі врахування фізіологічних і психологічних закономір-

ностей функціонування людського фактора. Працездатність людини є 

фізіологічною основою продуктивності праці. Саме завдяки розумовій 

працездатності можна реалізувати набуті знання та уміння.  

Відомо, що тривале перебування студентів у режимі інтенсивного 

навчального процесу негативно позначається на їхній працездатності і 

функціональному стані організму. Подібні зміни функціонального 

характеру найчастіше є основою морфологічних порушень в організмі, 

тобто формування хвороби [3, 5, 6, 7].  

Розумова працездатність (РП) тих, хто навчається, виступає як ін-

тегральний показник, який дає змогу вчасно діагностувати втому і 

ранні порушення здоров’я, а також визначати критичні моменти на-

вчального процесу. Закономірності динаміки працездатності створю-

ють умови для того, щоб оптимізувати різні складові навчального про-

цесу як фактора розумового навантаження студентів [2, 4, 6, 7].  

Сьогодні багато навчальних закладів переходять у більш інтенсив-

ний режим, відповідно у цих умовах на студентів має істотний вплив 

ряд негативних факторів (надмірні навчальні навантаження, малорух-

ливий спосіб життя, неправильний режим дня та ін.), які, можливо, 

несприятливо впливають на організм [1].  

Розумова праця, сповнена психічного й морального напруження, 

належить до надто складних і відповідальних видів діяльності людини, 

характеризується значним інтелектуальним навантаженням і має в собі 

елементи творчості. Відрізняючись від фізичної праці низкою суттєвих 
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особливостей, розумова тісніше і безпосередніше пов’язана з вищою 

нервовою діяльністю людини. Мислення, свідомість, інтелект, що є 

проявами вищої нервової діяльності, – це функції складної і високоор-

ганізованої структури, якою є головний мозок.  

Об’єктом дослідження були студенти першого курсу факультету 

фізичного виховання в кількості 65 осіб. Дослідження проводились 

протягом І семестру на першій та четвертій парах (у вересні та грудні 

2010 року).  

Для дослідження використовували методику визначення розумової 

працездатності за допомогою коректурних таблиць Анфімова. Її суть 

полягає в тому, що студенти отримували таблиці літер Анфімова і 

завдання: протягом двох хвилин з максимально можливою для них 

швидкістю проглядали ряд літер, закреслюючи одну з них.  

За допомогою формул розраховували такі показники: коефіцієнт 

точності виконаного завдання (А), коефіцієнт розумової продуктивно-

сті (Р), об’єм зорової інформації (Q) та швидкість переробки зорової 

інформації (W).  

При правильному виконанні завдання (n=0), коли кількість викрес-

лених літер дорівнює їхній кількості у таблиці, швидкість переробки 

інформації буде становити – 5,13 біт/с.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ  

Аналіз роботи проводився у двох напрямах: оцінювались якісний і 

кількісний аспекти уваги за однаковий проміжок часу. При обробці 

даних підраховували загальну кількість проглянутих знаків, які харак-

теризують об’єм і швидкість виконаного завдання, кількість викресле-

них знаків (заданої букви), які є в загальній кількості проглянутих 

знаків, кількість допущених помилок (пропущених букв) – коефіцієнт 

точності виконаного завдання (табл. 1).  

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика показників РП першокурсників протя-

гом першого семестру 

 Дні тижня  Коефіцієнт 

точ-ності 

виконаного 

завдання (А) 

Коефіцієнт 

розу-мової 

продуктив-

ності (Р) 

Швидкість 

пе-реробки 

інфор-мації 

(W) 

n=65 n=65 n=65 

І 
п

ар
а 

 

П
о

ч
ат

о
к
 

се
м

ес
тр

у
 

Понеділок 
0,91 0,11 94,41 11,74 5,02 0,62 

Середа 0,94 0,12 96,10 12,12 5,04 0,63 

П’ятниця 
0,89 0,11 93,47 11,59 5,01 0,63 
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Рис. 1. Динаміка розумової працездатності за 

семестр
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 Понеділок 0,89 0,11 93,00 11,53 4,99 0,61 

Середа 0,90 0,12 94,36 11,83 5,01 0,63 

П’ятниця 0,87 0,10 91,39 11,33 4,96 0,60 

ІV
 п

ар
а 

П
о

ч
ат

о
к
 

се
м

ес
тр

у
 Понеділок 

0,90 0,11 93,79 11,63 4,94 0,59 

Середа 0,92 0,11 96,10 11,92 5,01 0,61 

П’ятниця 0,89 0,11 93,47 11,60 4,89 0,59 

К
ін

е
ц

ь
 с

е-

м
ес

тр
у
 

Понеділок 0,82 0,10 90,06 10,41 4,88 0,58 

Середа 0,89 0,10 91,41 11,31 4,97 0,60 

П’ятниця 
0,85 0,09 90,34 11,21 4,95 0,59 

Глибина зниження розумової працездатності до кінця навчального 

дня залежить від періоду навчального року і початкового функціона-

льного стану організму перед навчальними заняттями. Найзначніші 

зниження розумової працездатності до кінця навчальних занять заува-

жено наприкінці І семестру, порівняно з вихідними показниками на 

початку року. Так, у понеділок розумова працездатність студентів 

після навчальних занять наприкінці І семестру складає 4,99 0,61 біт/с 

(вихідні показники на початку року – 5,02 0,62 біт/с), у середу – 

5,01 0,63 біт/с (вихідні показники – 5,04 0,63 біт/с), у п’ятницю – 

4,96 0,60 біт/с (вихідні показники 5,01  0,63 біт/с) (рис. 1).  
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Рис. 2. Тижнева динаміка розумової працездатності
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Рівень тижневої динаміки розумової працездатності студентів у ве-

ресні значно вищий, ніж у грудні. Це вказує на те, що функціональний 

стан організму, незважаючи на виражене стомлення до кінця дня і 

тижня, залишається стабільним протягом усього першого півріччя.  

Однак розумова працездатність студентів у першій половині тижня 

в кінці семестру знижується більше, ніж на початку семестру. Подібна 

динаміка свідчить про менш виражене стомлення студентів у другій 

половині навчального тижня, що може зумовлюватися як нижчими 

обсягами навчального навантаження, так і меншою складністю навча-

льного процесу в цій частині робочого тижня.  

У кінці семестру має місце різке зниження рівня і зміна характеру ти-

жневої динаміки розумової працездатності студентів. У цей період розу-

мова працездатність студентів постійно перебуває на низькому рівні, а 

змінюється протягом тижня за класичним типом – стабільно утримується 

в першій половині тижня і значно знижується в другій її частині. Подібна 

особливість тижневої динаміки розумової працездатності студентів у кінці 

семестру вказує на наявність явища розумової перевтоми.  

Вихідні рівні розумової працездатності студентів прогресивно й 

виражено знижуються по днях тижня – з 5,02 0,62 біт/с у понеділок 

до 5,01 0,61 біт/с у п’ятницю. Щобільше, ранкові рівні розумової 

працездатності істотно погіршуються до кінця І семестру у всі дні 

тижня: у понеділок – з 5,02 0,62 до 4,94 0,59 біт/с; у середу – з 

5,04 0,63 біт/с до 5,01  0,61 біт/с (тенденція); у п’ятницю – з 

5,01 0,63 біт/с до 4,89 0,59 біт/с (рис. 2).  
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Зазначені закономірності прямо свідчать про розвиток значної вто-

ми студентів протягом навчальних занять. Вона досить глибока і не 

зникає до ранку наступного дня, що призводить до прогресивного 

зниження протягом тижня вихідних показників розумової працездат-

ності, тобто не відбувається повного відновлення функціонального 

стану організму до початку навчальних занять наступного дня.  

На основі якісних показників студенти розподіляються за рівнем 

працездатності на 3 групи: з високою, середньою і низькою працездат-

ністю. Високий рівень розумової працездатності мають 65% студентів, 

вони виконують коректурні проби тільки з добрими (56,2%) і відмін-

ними показниками (8,8%). Досить велика питома вага студентів, які 

демонструють середній рівень розумової працездатності (31,0%). Ці 

студенти можуть виконувати основні завдання тільки на «задовільно». 

Низький рівень розумової працездатності характерний для 4,0% студе-

нтів. Вони виконують коректурні завдання тільки на «незадовільно» 

(табл. 2).  

Таблиця 2.  

Розподіл студентів за рівнем розумової працездатності (%)  

Рівень розумової 

працездатності 

Якість виконання коректу-

рного завдання 

І курс навчання 

(%) 

високий 
відмінно 56,2 

добре 8,8 

середній задовільно 31 

низький незадовільно 4 

 

Чіткіше розкривається процес несприятливих змін в організмі у 

зв’язку з активним нагромадженням втоми під час навчального проце-

су, динамікою якісних показників розумової працездатності. Як бачи-

мо з рис. 2, якісні показники розумової працездатності студентів змі-

нюються протягом тижня за класичною схемою – поліпшуються до 

середини тижня і активно погіршуються у другій її частині. Однак 

характер тижневої динаміки якісних показників розумової працездат-

ності поступово змінюється протягом семестру в гірший бік. Найспри-

ятливіша динаміка якісних показників розумової працездатності сту-

дентів – на початку семестру (реєструються найвищі вихідні показни-

ки). У кінці семестру відбувається незначне погіршення.  

У кінці семестру відбувається погіршення якості тижневої динамі-

ки розумової працездатності за всіма параметрами – знижений почат-

ковий рівень якісних показників, не спостерігається суттєвого поліп-

шення до середини навчального тижня і відбувається зниження якості 

розумової працездатності в другій половині тижня.  
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1. Розумова працездатність студентів істотно знижується до кінця 

навчального дня в усі дні тижня, особливо в понеділок та дещо менше 

у п’ятницю. Глибина зниження розумової працездатності залежить від 

періоду року і вихідного функціонального стану організму. Вихідні 

рівні розумової працездатності (ранкові) прогресивно погіршуються за 

днями тижня.  

2. У процесі денних навчальних занять, особливо у другій половині 

тижня, у студентів формується виражена втома, що призводить до 

прогресивного зниження протягом тижня вихідних показників розумо-

вої працездатності, та спостерігаються ознаки розумової перевтоми 

студентів.  

3. Рівень тижневої динаміки розумової працездатності студентів у 

вересні значно вищий, ніж у грудні. У кінці семестру розумова працез-

датність студентів постійно перебуває на низькому рівні, а змінюється 

протягом тижня за класичним типом – стабільно утримується в першій 

половині тижня і значно знижується у другій її частині.  
 

Література 

1.  Агарков В. И. Закономерности умственной работоспособности студен-

тов в процессе обучения в средних медицинских учебных заведениях /  

В. И. Агарков, О. В. Швыдкий // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2001. – 

Том 5. – ғ 2. – С. 212 – 215.  

2.  Адамович Э. А. Оценка физического развития студентов гуманитар-

ных и технических вузов / Э. А. Адамович, В. И. Листочин // Теор. и практ. 

физич. культ. – 1996. – ғ 5. – 51 – 56 с.  

3.  Бенедь В. П. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працезда-

тність людини / В. П. Бенедь, Н. М. Ковальчук, В. І. Завацький. – Луцьк : Над-

стир’я, 1996. – 101 с.  

4.  Булич Э. Г. Как повысить умственную работоспособность студентов / 

Э. Г. Булич. – К. : Вища школа,1989. – 56 с.  

5.  Виленский М. Я. Проблемы оптимального соотношения умственной и 

физической деятельности студентов / М. Я. Виленский, Р. С. Рафик // Пробле-

мы умственного труда. – 1989. – ғ 6. – С.79 – 85.  

6.  Кузнецова О. Т. Методика підвищення розумової і фізичної працезда-

тності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : методичний 

посібник / О. Т. Кузнецова, О. С. Куц. – Л. : НВФ «Українські технології», 

2005. – 175 с.  

7.  Магльований А. В. Розподіл тижневого часу і розумового навантажен-

ня як фізіологічний резерв покращення успішності студентів / А. В. Магльова-

ний // Валеологія, 1997. – 21 – 28 с.  

 



495 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ  
ТА ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

УДК 5 

Олеся ДАНЬКІВ,  

Олег КУЗИК
 

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ЕЛЕКТРОНІВ  

У ГЕТЕРОСИСТЕМІ З НАНОКЛАСТЕРАМИ  

ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ 
 

У межах методу деформаційного потенціалу отримано рівняння, які да-

ють змогу розрахувати енергетичний спектр електрона в тришаровій гете-

росистемі, що містить кластер точкових дефектів у квантовій ямі. Дослі-

джено залежність різниці енергій електрона в першому збудженому та осно-

вному станах від середньої концентрації точкових дефектів виду центру 

розтягу при різних значеннях ефективної маси електрона в матеріалі нанок-

ластера.  

Ключові слова:деформаційний потенціал, енергетичний спектр, квантова 

яма, кластер. 

 

In the basis of the deformation potential equations were obtained which gives 

possibilities to calculate the electron energy spectrum in the three-layers 

heterosystem with the cluster of points defects in the quantum well.The dependence 

of electron energy difference in the first exited and the ground state on the average 

concentration of point defects for different values of effective electron masses in the 

nanocluster materials was studied.  

Keywords:deformation potential, energy spectrum, quantum well, cluster. 

 

1. Вступ 

Останнім часом широко використовуються у мікроелектронних 

приладах гетероструктури як з напруженими границями, так і без них. 

Відомо, що оптичні та електричні властивості напівпровідникових 

приладів на основі квантових ям значно залежать від деформації ґрат-

ки й просторового розподілу точкових дефектів. Такі дефекти можуть 

проникати ззовні або виникати в процесі росту. Також у технології 

виготовлення оптоелектронних приладів відіграють важливу роль 

дифузійні процеси, пов’язані з введенням домішок у напівпровіднико-

ву структуру. Додаткові дефекти генеруються під впливом зовнішніх 

факторів, а саме: нагрівання, деформації, опромінення частинками та 

ін. Вказаний вплив може здійснюватися цілеспрямовано на певних 

етапах технологічного циклу створення напівпровідникового приладу 
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(опромінення [1, 2], уведення домішкових атомів [3]), або бути неба-

жаним, наприклад, при роботі в умовах підвищеної радіації. Взаємодія 

точкових дефектів із самоузгодженим полем деформації, яке може 

виникати як через наявність цих дефектів, так і через неоднорідність 

кристалічної системи (наприклад, гетеромежа), призводить до просто-

рового перерозподілу дефектів і (при певних умовах) до утворення 

самоорганізованих дефектно-деформаційних структур [4, 5] (кластерів 

та періодичних структур).  

Неоднорідна деформація, зумовлена наявністю кластерів дефектів у 

гетероструктурах, внаслідок самоузгодженого електрон-деформаційного 

зв’язку призводить до локальної зміни ширини забороненої зони і, від-

повідно, до зміни потенціальної енергії носіїв струму.  

У цій роботі встановлено закономірності перебудови локалізованих 

електронних рівнів у тришарових гетеросистемах під впливом деформа-

ції, спричиненої наявністю кластера точкових дефектів у квантовій ямі.  

 

2. Модель 

У роботах [4, 5] показано, що у гетероструктурах з точковими де-

фектами, середня концентрація 0dN  яких перевищує певне критичне 

значення, можуть формуватися дефектно-деформаційні структури. 

Зокрема, при концентрації дефектів у діапазоні dcddc NNN  01  

утворюється кластер, в околі якого деформація  xU  описується фор-

мулами [4, 5]: 
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;   – густина 

середовища; lc  – поздовжня швидкість звуку;  Ad K  – потенці-

ал деформації;   зміна об’єму кристалу одним дефектом; КА – 

всебічна константа пружності; dl  та 0l  характеристична довжина 

взаємодії дефектів з атомами кристалу та атомів один з одним, відпо-

відно; , – константи пружного ангармонізму, T – температура, k – 

стала Больцмана. 

При середній концентрації дефектів Nd0 > Ndcу гетеросистемі фор-

муються періодичні дефектно-деформаційні структури [5]. 

Неоднорідна деформація, що виникає в околі кластера, призводить 

до зміщення дна зони провідності на величину )()( xUaxW c , де 

ас < 0 – константа гідростатичного деформаційного потенціалу зони 

провідності.  

Розглянемо тришарову гетероструктуру (наприклад, 

GaAs/InAs/GaAs), що містить кластер дефектів у квантовій ямі. Потенці-

альна енергія електрона у такій структурі описується співвідношенням: 










,),(

,
)(

bxxUa

bxE
xW

c

c
    

  (3) 

де 
cE  – розрив зон провідності матеріалів гетеросистеми, що кон-

тактують; 2b – ширина квантової ями (внутрішнього шару гетеро-

структури). 

На рис.1 графічно представлена координатна залежність потенціа-

льної енергії електрона (суцільна лінія) та її апроксимація прямокут-

ним потенціалом (пунктирна лінія) у тришаровій гетероструктурі з 

нанокластером точкових дефектів виду центрів розтягу (d > 0, 

рис.1, а) та виду центрів стиску (d < 0, рис.1, б). Енергія відраховуєть-

ся від дна зони провідності недеформованого матеріалу внутрішнього 

шару гетероструктури. Електрон-деформаційна взаємодія призводить 

до того, що потенціальна яма набуває складної форми з додатковою 

впадиною (додатковим бар’єром) при наявності кластера точкових 

дефектів, в околі якого виникає неоднорідна деформація розтягу (стис-

ку).  
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Рис.1. Координатна залежність потенціальної енергії електрона  

у гетеросистемі з кластером дефектів 

а) d > 0;б) d < 0. 

 

Для конкретнішого опису потенціальну енергію електрона в околі 

кластера замінимо прямокутним потенціалом з умовою рівності кіль-

кості дефектів у реальній та модельній потенціальних ямах [6]. Потен-

ціал (3) можна апроксимувати функцією: 
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NW   – енергетична глибина додат-

кової ями (висота додаткового бар’єру), яка збігається з максимальною 

глибиною реальної потенціальної ями (висотою потенціального 

бар’єру); )(2 0dNd  – ширина додаткової ями (додаткового бар’єру), 

яка визначається з умови рівності кількості дефектів у реальній та 

модельній потенціальних ямах. Враховуючи (2), а також те, що у лі-

нійному наближенні концентрацію дефектів можна представити у 

вигляді )()( xU
K

xN
d

A
d


  [4], ширину додаткової потенціальної 

ями можна визначити з умови: 
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Випадок, який зображено на рис.1, б, може бути реалізований тіль-

ки при значних концентраціях дефектів (~ 10
22

 см
-3

). Це пов’язано з 

тим, що деформаційний потенціал d для дефектів виду центрів стиску 

(вакансій, домішок заміщення з іонним радіусом меншим, ніж іонний 

радіус атомів матриці) є значно меншим від деформаційного потенціа-

лу міжвузлових атомів, які є центрами розтягу [7]. І, відповідно, кри-

тична концентрація Ndc2, при якій можливе утворення кластерів, є зна-

чно більшою, ніж для дефектів виду центрів розтягу. Тому надалі об-

межимося тільки першим випадком (рис.1, а), що відповідає існуван-

ню кластера дефектів виду центрів розтягу в квантовій ямі. Потенціа-

льна яма з таким профілем використовується у резонансно-тунельних 

діодах [8, 9]. У роботах [8, 9] показано, що вольт-амперні характерис-

тики (ВАХ) такого резонансно-тунельного діода є більш контрастними 

(відношення струму у максимумі до струму у мінімумі є більшим), ніж 

відповідні характеристики резонансно-тунельного діода з простою 

ямою.  

Енергетичний спектр та хвильові функції електрона в досліджува-

ній системі знаходимо з розв’язку рівняння Шредінгера: 

 EH ˆ        (5) 

з гамільтоніаном: 

  W
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 – ефективна маса електрона у зовнішніх шарах гетерострук-

тури (і = 1), у широкій ямі (і = 2) та у вузькій ямі (і = 3).  

Оскільки потенціал є інваріантним відносно інверсії W(-x) = W(x), 

то розв’язки рівняння (5) повинні бути парними або непарними. 

Парні розв’язки ( )()( xx   ) в області 0x  можна записати 

у вигляді: 
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У розв’язку (6) забезпечено регулярність хвильової функції при 

x . Окрім цього, повинні виконуватися умови неперервності 

хвильових функцій і густини потоку ймовірності у точках x = b та 

x = d: 
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 (9) 

Система рівнянь (9) має нетривіальний розв’язок для Е > 0 при 

умові:  
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та для Е < 0 при умові: 
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з яких можна визначити енергію основного стану електрона, що за-

лежить від концентрації дефектів та пружних сталих матеріалу.  

Непарні розв’язки ( )()( xx   ) в області 0x  можна запи-

сати у вигляді: 
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dxxkBx  0.sin)( 343  

  (14) 

У цьому випадку система рівнянь (9) має нетривіальний розв’язок 

для Е > 0 при умові:  

          023

31

2

2

2

231
3

32

23

12

21
2  dbktgdktg

kkm

kmm
dktg

km

km

km

km
dbktg

 (15) 

та для Е < 0 при умові: 
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 (16) 

з яких можна визначити енергію першого збудженого стану елект-

рона.  

3. Результати розрахунків та обговорення 

З використанням співвідношень (10), (11), (15) та (16) були розра-

ховані енергія електрона в основному стані Е0, енергія електрона у 

першому збудженому стані Е1 та різниця між ними Е = Е1 – Е0. Різ-

ниця енергій електрона у першому збудженому та основному станах є 

важливим параметром для ВАХ резонансно-тунельних діодів [9]. А 

саме, величина Е визначає значення сили струму у мінімумі ВАХ. 

Збільшення величини Е призводить до зменшення сили струму у 

мінімумі і, відповідно, до збільшення контрастності ВАХ резонансно-

тунельних структур. Розрахунки проводилися для гетеросистеми 

GaAs/InAs/GaAs при наступних значеннях параметрів: Ес = 0,83 еВ; 

08.5ca еВ; 
01 065.0 mm  ; 

02 057.0 mm  ; b = 40 ?; l0 = 5 ?, 

ld = 16?. 

На рис. 2 наведена залежність різниці енергій електрона у першому 

збудженому та основному станах Е у гетерострукутрі GaAs/InAs/GaAs 

з нанокластером у квантовій ямі InAs від середньої концентрації дефек-

тів при різних значеннях ефективної маси електрона у матеріалі класте-

ра m3. Така залежність має немонотонний характер з максимумом в 

околі точки Nd0  0,5Ndc. При концентрації точкових дефектів 

Nd0 ~ 0,1Ndc розмір кластера є малим (d  0) і величина Е дорівнює 

відповідному значенню для гетероструктури без кластера дефектів, яке 

при цих параметрах становить 0,2 еВ. При збільшенні концентрації де-

фектів до значення Nd0 = 0,56Ndc (рис. 2, крива 1) збільшується розмір 

нанокластера і, відповідно, ширина додаткової потенціальної ями для 

електронів, що призводить до пониження основного й підвищення 
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першого збудженого енергетичних рівнів та збільшення різниці Е. 

При подальшому збільшенні концентрації дефектів зростає розмір 

кластера, але зменшується глибина додаткової потенціальної ями W0, 

що виникає при наявності нанокластера, і при Nd0  Ndc глибина поте-

нціальної ями W0 прямує до нуля. Це призводить до збільшення енергії 

електрона в основному та першому збудженому станах. Однак підви-

щення першого збудженого електронного рівня є незначним і величи-

на Е зменшується.  

Як бачимо, наявність кластера дефектів виду центрів розтягу приз-

водить до збільшення величини Е на 80% при Nd0 = 0,56Ndc, що по-

винно відобразитися на ВАХ резонансно-тунельних діодів у зменшен-

ні мінімального значення сили струму. 

 

Рис. 2. Залежність різниці енергій Е електрона у першому збудже-

ному та основному станах у гетерострукутрі GaAs/InAs/GaAs з нанок-

ластером у квантовій ямі InAs від середньої концентрації дефектів: 

1–m3 = 0,03m0,2–m3 = 0,07m0,3–m3 = 0,09m0 

 

Ефект зміни різниці енергій електрона в першому збудженому та ос-

новному станах суттєво залежить від ефективної маси електрона  

(рис. 2). А саме: збільшення величини Е суттєво проявляється тільки 

при малих значеннях ефективної маси електрона в матеріалі наноклас-

тера. У випадку, коли ефективна маса електрона в матеріалі нанокласте-
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ра є більшою від ефективної маси електрона в матеріалі основної ями 

(InAs), збільшення Е є незначним, а при Nd0 > 0,7Ndc різниця енергій 

електрона в першому збудженому та основному станах є меншою від 

відповідного значення для цієї структури без кластера дефектів. Цей 

ефект пояснюється тим, що в досліджуваній структурі зміна енергії 

електрона визначається двома факторами: 1) зміною потенціальної енер-

гії електрона, спричиненою деформаційними ефектами при наявності 

кластера; 2) зміною кінетичної енергії при відмінності ефективних мас. 

У першому випадку (ефективна маса електрона в матеріалі нанокластера 

є меншою від відповідного значення в основній ямі) обидва фактори є 

причиною збільшення величини Е. У протилежному випадку (ефекти-

вна маса електрона в матеріалі нанокластера є більшою від відповідного 

значення в основній ямі) ці фактори конкуруюють, а саме, збільшення 

ефективної маси є причиною зменшення різниці енергій електрона Е в 

першому збудженому та основному станах.  

1. Показано, що наявність нанокластера точкових дефектів виду 

центрів розтягу у внутрішньому шарі тришарової гетероструктури 

призводить до утворення додаткової потенціальної ями, а дефектів 

виду центрів стиску – потенціального бар’єру.  

2. Отримано дисперсійні рівняння, що дають змогу розрахувати 

енергетичний спектр електрона у тришаровій гетероструктурі, який 

містить кластер точкових дефектів у квантовій ямі. 

3. Досліджено залежність різниці енергій електрона у першому 

збудженому та основному станах від середньої концентрації точкових 

дефектів при різних значеннях ефективної маси електрона у матеріалі 

нанокластера. Показано, що різниця енергій електрона в першому 

збудженому та основному станах у гетероструктурі з нанокластером є 

більшою за відповідне значення у структурі, що не містить кластера 

дефектів, якщо ефективна маса електрона в нанокластері є меншою від 

ефективної маси електрона в квантовій ямі.  
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УДК 5 

Роман ЛЕШКО,  

Леся ТУРЯНСЬКА 

 

ДИСКРЕТНИЙ СПЕКТР ВОДНЕВОПОДІБНОЇ  

ДОМІШКИ У ДВОШАРОВІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ 

ТОЧЦІ ВІДКРИТОГО ТИПУ 
 

У роботі на основі точного розв’язку рівняння Пуассона для двошарової 

квантової точки з позитивно зарядженим іоном донора у її центрі визначено 

потенціальну енергію взаємодії іона домішки з електроном з урахуванням 

різних відомих значень діелектричних проникностей Si  та 2SiO
. Використо-

вуючи знайдену потенціальну енергію, точно розв’язано рівняння Шредінгера 

для водневоподібної домішки у цій системі, досліджено вплив зовнішнього й 

внутрішнього радіусів на спектр електрона.  

Ключові слова: водневоподібна домішка, потенціальна енергія, двошарова 

квантова точка. 
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In the work on the basis of the exact solution of the Poisson equation for a two-

layer quantum dot with positively charged ion of the donor in its centre the potential 

energy of the interaction of an impurity ion with the electron taking into account 

different known values of dielectric permittivity ofSi and SiO2 is defined.Using the 

found potential energy, the Schr?dinger equation for the hydrogenic impurity in this 

system is solved exactly.The influence of external and internal radiuses on the 

electron spectrum is investigated.  

Keywords: hydrogenic impurity, potential energy, two-layer quantum dot. 

 

1.Вступ 

Останнім часом проведено багато досліджень домішкових станів у 

різних обмежених системах, зокрема у квантових точках (КТ). Значна 

частина теоретичних робіт присвячена вивченню одношарових сфери-

чних КТ у межах континуальної моделі, на основі якої отримують 

добре узгодження з експериментальними даними. У роботах [1 – 5] 

проведено перші теоретичні дослідження домішкових станів у КТ, 

отримано точні розв’язки рівняння Шредінгера з кулонівською потен-

ціальною взаємодією між частинками. Ґрунтуючись на точних 

розв’язках, визначено також енергетичні стани донора, розташованого 

не в центрі сферичної КТ. Результати показали розщеплення та зміну 

порядку рівнів залежно від радіуса КТ, розташування донора і висоти 

ями. Причиною розщеплення та зміни порядку рівнів є порушення 

симетрії системи та конкурування кулонівської взаємодії і просторово-

го обмеження.  

Сучасні експериментальні технології та методи дають змогу ство-

рювати багатошарові сферично-симетричні наногетеросистеми. На-

приклад, у роботах [6 – 7] описано метод іонного заміщення під тис-

ком, за допомогою якого створено сферичні наногетеросистеми 

2/ /CdS HgS H O    та 2/ / /CdS HgS CdS H O     .                      

У роботі [8] для сферичної наногетеросистеми 

/ /HgS CdS HgS    
 теоретично знайдено та проаналізовано 

положення енергетичних рівнів залежно від розмірів шарів гетеросис-

теми.  

 Перші спроби вивчення домішки у багатошаровій КТ проведено у 

роботі [9], де варіаційним методом визначено основний стан донора. А 

у роботі [10] на основі точного розв’язку рівняння Шредінгера визна-

чено спектр водневоподібного донора у двошаровій КТ залежно від 

внутрішнього та повного радіусів КТ і величин потенціальної ями та 

потенціального бар’єра. Також визначено енергію зв’язку донора.  

Однак у цих роботах з метою спрощення обчислень використову-

валося наближення, що діелектричні проникності середовищ однакові 
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і дорівнюють середньому значенню. Такий підхід має очевидні недолі-

ки. Особливо для гетеросистем, у яких існує велика відмінність між 

діелектричними проникностями. У роботі [5] враховано різницю між 

значеннями діелектричної проникності. Однак вибрана потенціальна 

енергія взаємодії іона домішки з електроном містить розрив на по-

верхні гетеросистеми. Урахування діелектричних проникностей КТ і 

матриці, а також поляризаційних зарядів, що виникають на межах 

гетеросистеми, можуть значно змінювати величину ефективної потен-

ціальної ями [11].  

Зважаючи на це все, у запропонованій роботі на основі точного 

розв’язку рівняння Пуассона для двошарової КТ з позитивно зарядже-

ним іоном домішки у її центрі визначено потенціальну енергію взає-

модії іона домішки з електроном, враховуючи різні значення діелект-

ричних проникностей різних шарів КТ і матриці. Використовуючи 

знайдену потенціальну енергію, точно розв’язано рівняння Шредінгера 

для водневоподібної домішки у цій системі. Визначено вплив величи-

ни внутрішнього і зовнішнього радіусів КТ на енергетичний спектр 

електрона. Конкретні обчислення проведено для сферичної наногете-

росистеми 2/ /Si SiO Si .  

2. Теорія 

2.1. Потенціал позитивно зарядженої частинки у центрі двоша-

рової сферичної КТ 

Розглядається тришарова сферична наногетеросистема (двошарова 

КТ), модель якої зображено на рис. 1. У центрі такої системи розміще-

ний позитивний заряд 
q

. Радіус внутрішнього шару – a , зовнішнього 

– b , тому a b . Внутрішній шар (область 1) має діелектричну прони-

кність 1 , зовнішній шар КТ (область 2) має діелектричну проникність 

2 , а діелектрична проникність матриці (область 3) дорівнює 3 .  

Для того, щоб визначити потенціал, створений зарядом 
,q
 необхід-

но розв’язати рівняння Пуассона у трьох областях, яке внаслідок сфе-

ричної симетрії задачі має вигляд: 

 

 (1) 
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Відповідні розв’язки цих рівнянь запишуться так: 

 

 

 

2
1 1

2
2 1

2
3 1

, ,

, ,

, .

A
r A r a

r

B
r B a r b

r

C
r C r b

r

   

    

   
    

  (2) 

Невідомі коефіцієнти визначено з умов рівності потенціалу нулю 

на нескінченності, неперервності потенціалу та нормальної складової 

вектора індукції електричного поля на межах середовищ і теореми 

Гауса: 

 

 

1 2 3 3 1 2

1 2 1

1 2 3 1

2 3

1 2 2

2 3 2 3

( ) ( )
, , 0,

, , .

q a b q
A A C

ab

q q q
B B C

b

     

   

 

   

  
  


  

  (3) 

Визначивши всі невідомі коефіцієнти, знайдено потенціал, який 

створює заряд 
q

у центрі КТ.  

 

2. 2. Водневоподібна домішка у центрі двошарової сферичної 

КТ 

Нехай у центрі тришарової сферичної наногетероструктури 

2/ /Si SiO Si  розміщений позитивно заряджений іон водневоподібної 

домішки (
q e

). Потенціальна енергія, що зумовлена розривом зон, 

набере вигляду: 

 
0

0

0

, ,

0, , 0.

, ,

U r a

U r a r b U

U r b

 


   
     

 (4) 

Потенціальна енергія взаємодії електрона з іоном домішки, що оде-

ржана на основі розв’язку рівняння Пуассона (1), зобразиться форму-

лою: 
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 (5) 

Тут враховано, що 3 1 
. 

Електрон буде наводити поляризаційні заряди на границі поділу 

середовищ. Відповідну енергію взаємодії електрона з цими зарядами 

можна визначити за формулами [11 – 14]: 
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.  

 2 1 , , ;F a b c x
 – узагальнена гіпергеометрична функція.  

Потенціал 
 W r

 для двох наборів розмірів КТ графічно зображено 

на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Потенціальна енергія взаємодії електрона з наведе-

ними зарядами 
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(1–

o o

10A, 20A,a b 
 2–

o o

14A, 16Aa b 
) 

 

Якщо додати вирази (4), (5) і (6), то одержимо повну потенціальну 

енергію електрона у двошаровій КТ: 
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  (7) 

де введено ефективні потенціальні ями: 

 
2 2
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  (8) 

З (8) бачимо, що ефективні потенціальні ями залежать від розмірів 

гетеросистеми та діелектричних проникностей. Оператор повної енер-

гії системи запишеться так: 
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    (9) 

де 
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m r b

 


  


     
 (10) 

Рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (9) розв’язується точно, як-

що знехтувати доданком 
 W r

, вплив якого буде враховано у першо-

му порядку теорії збурень [11 – 14]. З рис. 1 бачимо, що на гетероме-
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жах потенціали мають різні знаки і сильно відрізняються, однак при 

інтегруванні протилежні значення «компенсуються» і вплив залиша-

ється незначним. 

Враховуючи сферичну симетрію задачі, хвильову функцію, що є 

розв’язком рівняння Шредінгера, можна подати у вигляді добутку 

радіальної та кутової складової: 

     , , ,m

lr R r Y    
,    

 (11) 

де 
 ,m

l i iY  
 – сферичні функції. Тоді можна записати радіальне 

рівняння Шредінгера для 3-х областей.  

1. Область r a . Радіальне рівняння Шредінгера має вигляд: 

   
2 2 2 2

*

1 12* 2 *
1 11

2 ( 1)
, 0

2 2

d d l l e
U a b E R r

m dr r dr rm r 

    
        
   

   (12) 

У цій області можуть існувати стани з енергією як меншою, так і 

більшою за 
 *

1 ,U a b
. Тому рівняння (12) розглядається у цих двох 

діапазонах енергій. Нехай 
 *

1 ,E U a b 
. Якщо ввести безрозмірні 

величини за формулами: 

        2 * * 2 * 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 8 , / , 2 ,a a ar m E U a b m e R              
 

і здійснити нескладні перетворення, то рівняння (12) зведеться до та-

кого: 

   
 

2

1 1
12 2

11
0

4

l l  
 

  

  
     

       
 (13) 

Отримали рівняння Віттекера, яке має два лінійно незалежні 

розв’язки. Якщо врахувати умову скінченності хвильової функції у 

початку координат, то розв’язком рівняння (13) буде функція: 

   12
1 11 11 ,2 2,lC e F l l



    


   
,   

 (14) 

де ( , , )F a b x  – гіпергеометрична функція 1-го роду.  

Розглянемо іншу область енергій: 
 *

1 0,U a b E U   
. Увівши на-

ступні позначення: 
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        2 * * 2 * 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 2 , / , ,b b br m E U a b m e R              
 

рівняння (13) одержано у вигляді: 

   
 

2

1 1
12 2

12
1 0

l l  
 

  

  
    

   .    (15) 

Це рівняння Кулона. Розв’язок такого рівняння, що задовольняє 

умови скінченності хвильової функції, можна зобразити за допомогою 

гіпергеометричної функції. Тому розв’язок рівняння (15) у цьому діа-

пазоні енергій запишеться так: 
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 (16) 

де Ž(z) – гамма-функція Ейлера.  

2. Область a r b   Радіальне рівняння Шредінгера: 

   
2 2 2 2

*

2 22* 2 *
2 22

2 ( 1)
0

2 2

d d l l e
U b E R r

m dr r dr rm r 

    
        
     

  (17) 

після введення безрозмірних величин та інших параметрів: 

        2 * * 2 * 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2; 8 / , 2 ,r m E U b m e R              
 

перетвориться у рівняння Віттекера: 

   
 

2

2 2
22 2

11
0

4

l l  
 

  

  
     

       
 (18) 

Розв’язком цього рівняння є дві функції лінійно незалежні функції. 

Тому 

     12 2
2 21 2 22 21 ,2 2, , 2 ,l lC e F l l C e l l

 

       
 

         

 (19) 

де 
 , ,a b x

 – вироджена гіпергеометрична функція 2-го роду.  

3. Область r b  Радіальне рівняння у цій області записано 

так: 

 
2 2 2 2

0 32* 2 *
1 11

2 ( 1)
0

2 2

d d l l e
U E R r

m dr r dr rm r 

    
        
      

 (20) 
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Визначаючи безрозмірні величини: 

       2 * 2 * 2 2 1

3 3 1 0 3 1 1 3 3 3; 8 / , 2 ,r m E U m e R              
 

 

рівняння (20) перетворюємо у рівняння Віттекера: 
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3 3
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l l  
 

  

  
     

   .   

 (21) 

Тоді рівняння (21) має вигляд: 

   2
3 31 3, 2 ,lC e l l



    


    
.   

  (22) 

Функцію 3( ) 
можні записати і в інтегральному зображенні: 
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У випадку 

 
2

*

2

1

e
E U b

b
  

 енергетичний спектр стає непере-

рвним, а при 

 
2

*

0 2

1

e
U E U b

b
    

 існують квазістаціонарні ста-

ни. 

Надалі розглядається дискретний спектр. Хвильова функція та по-

тік густини ймовірності мають бути неперервними на межах гетерост-

руктури. З цих умов, а також умови нормування можна визначити 

власні значення та власні функції водневоподібної домішки у двоша-

ровій КТ. Поляризаційний доданок (6) можна врахувати в першому 

порядку теорії збурень [11-14] 

     * .polE dr r W r r       
 (23) 

Таким способом можна визначити повну енергію електрона у дво-

шаровій КТ.  
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3. Результати обчислень та їхній аналіз 

Розрахунок дискретного енергетичного спектра для електрона про-

ведено для гетеросистеми, параметри якої такі: 
*
1 0.25,m  *

2 0.5m 
, 

1 11.7,  2 2.4,  0 3.2eVU  . Одержані розв’язки добре узгоджують-

ся з розв’язками роботи [10], якщо в отримані формули замість 1  та 

2 підставити середнє значення діелектричної проникності, бо 

 *
1 0,U a b U

. Структура розв’язків та порядок слідування енергетич-

них рівнів збігається з обчисленими у попередніх роботах. Однак ура-

хування наведеного розв’язку рівняння Пуассона якісно вплине на 

поведінку енергетичних станів при зміні розмірів гетероструктури. 

На рис. 2 представлено залежність основного стану донора від вну-

трішнього радіуса КТ (зовнішній радіус 

o

180Ab  ). Якщо в обчислен-

нях вважати, що значення діелектричної проникності для всіх шарів 

гетероструктури однакове за умови 22 1 SiO   
, то залежність енер-

гії від радіуса матиме вигляд 1. Коли ж припустити, що 2 1 Si    , 

то  E a
 описується кривою 2, а якщо вважати, що 

 
22 1 / 2SiO Si     

, то енергія основного стану, як функція a  

зобразиться кривою 3. Усі ці три функції мають однакову структуру. 

Для великого радіуса КТ, коли a b , вплив шару 2SiO  зменшується, 

тому енергетичні рівні гетеросистеми прямують до відповідних енер-

гій водневоподібної домішки у масивному кристалі Si , що зменшені 

на величину потенціальної ями 0U  (глибину потенціальної ями). Як-

що 0a a b   (

o o

025A 50Aa  ), то зменшення внутрішнього радіуса 

КТ спричинює зростання енергії системи через просторове обмеження. 

Подальше зменшення радіуса 
 0a a

 веде до того, що збільшення 

кінетичної енергії компенсується потенціальною енергією притягання 

електрона до іона домішки. Тому у цьому діапазоні енергія практично 

не залежить від внутрішнього радіуса КТ.  

Врахування того, що діелектричні проникності шарів гетерострук-

тури різні на основі точного розв’язку рівняння Пуассона та Шредін-

гера, одержано функцію  E E a
, яка має немонотонний характер 
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(крива 4). В області a b , енергія визначається SiE E , тому криві 2 

і 4 для великих радіусів a збігаються одна з одною. Зменшення внут-

рішнього радіуса КТ веде спочатку до зменшення енергії електрона, а 

далі – до її зростання. Пониження енергетичного рівня при зменшенні 

радіуса a  зумовлено зростанням ефективної глибини потенціальної 

ями  *
1 ,U a b

, а зростання енергії викликано просторовим обмеженням. 

Подальше зменшення радіуса веде до того, що домішка починає вести 

себе як водневоподібний атом у масивному кристалі кремнію. У цьому 

діапазоні відсутня різка зміна енергії і криві 2 та 4 знову наближаються 

одна до одної. Якщо врахувати доданок (6), то функція 
 E E a

 буде 

описуватися кривою 5. Як бачимо з рисунка, потенціал самодії (6) дає 

невеликий внесок в енергію основного стану електрона донора. На-

приклад, для

o

40 A,a 
o

180 A,b  =0.07032eVpolE
, а для 

o

100 A,a 
o

180 A,b  =0.02813 eV.polE
 Тому надалі в обчисленнях 

вплив доданку (6) не буде враховуватися. 

Рисунок 2. Залежність енергії основного стану донора у двошаровій 

КТ від внутрішнього радіуса КТ 
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Крім основного стану, визначено також і збуджені стани. Енерге-

тичні рівні задаються радіальними та орбітальними квантовими чис-

лами ,rn l . На рис. 3 показано залежність rn lE
 від внутрішнього радіу-

са КТ при сталому зовнішньому радіусі. 

 

Рисунок 3. Залежність енергії водневоподібної домішки у дво-

шаровій КТ від внутрішнього радіуса КТ. Зовнішній радіус 
o

200Ab   (зліва), 

o

150Ab   (справа) 

 

Бачимо, що при зростанні товщини потенціального бар’єра (змен-

шення внутрішнього радіуса при сталому зовнішньому) до певної ве-

личини (

o

25Aa 
, якщо 

o

200Ab 
) 2s та 1p енергетичні стани, які 

вироджені у вільному водневоподібному атомі, розщеплюються.  

На рис. 4 зображено графічно залежність rn lE
 від зовнішнього ра-

діуса КТ при фіксованому внутрішньому 

o

80Aa 
. Як бачимо з рису-

нка, зменшення зовнішнього радіуса b  КТ спричинює зростання енер-

гії системи. Це зумовлено зменшенням глибини ефективної потенціа-

льної ями 
 *

1 ,U a b
 і збільшенням висоти бар’єру 

 *
2U b

. 
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Рисунок 4. Залежність енергетичних рівнів водневоподібної 

домішки від зовнішнього радіуса КТ 
 

Отже, у роботі одержано точний розв’язок рівняння Пуассона для 

позитивно зарядженого іона домішки у центрі тришарової сферичної 

наногетероструктури (двошарової КТ), що дало можливість записати 

повну потенціальну енергію електрона через ефективні потенціальні 

ями для електрона у гетероструктурі. З визначеною потенціальною 

енергією точно розв’язано рівняння Шредінгера для дискретного спек-

тра водневоподібної домішки. Обчислення показали, що врахування 

різних значень діелектричних проникностей гетеросистеми значно 

змінюють енергетичний спектр водневоподібної домішки у тришаро-

вій сферичній наногетероструктурі. Отримано залежність квадрата 

матричного елементу дипольного моменту міжрівневих переходів, 

побудованого на хвильових функціях 1s та 1p станів, від розмірів на-

ногетероструктури.  
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УДК 339 

Адріана БУРДА 

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ  

В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянуто особливості формування стратегії управління людським капі-

талом у контексті розвитку інноваційних процесів в Україні. Розкривається 

зміст категорій «людський капітал», «управління людськими ресурсами». 

Пропонується модель управління людськими ресурсами на вітчизняних підпри-

ємствах.  

Ключові слова: людський капітал, компетенції персоналу, система управ-

ління, компенсаційний пакет, управління людськими ресурсами.  

 

In the article the peculiarities of the human capital development in the context of 

the innovative processes in Ukraine are considered. The content is defined the 

categories «human capital», «management of human resources». The model of the 

human resources strategy of the using by domestic enterprises is proposed here.  

Key words: human capital, competence of personnel management system, 

management of human resources, compensation package, model of the human 

resources strategy.  

 

Розвиток інформаційних технологій, зростання вагомості знань, 

умінь і творчих здібностей працівників зумовили появу концепції 

людського розвитку, яка стала важливим здобутком людської цивілі-

зації ще в 60 – 70-х роках ХХ століття.  

В умовах постіндустріального суспільства впровадження інформа-

ційних технологій, інновацій спричинило комплексний підхід до мо-

дернізації організаційних структур управління, зміни його стилів та 

методів, підвищення ролі творчої праці, розширення участі персоналу 

в управлінні, активізацію всіх працівників організації, одержання си-

нергетичного ефекту від їхньої діяльності. Справжнім активом підпри-

ємства стає людський капітал, ефективне використання якого створює 

стійкі конкурентні переваги підприємства.  

На сьогодні ця обставина зумовила виняткове значення ефективно-

го управління людським капіталом у забезпеченні сталого розвитку 

підприємства. Нова парадигма управління в постіндустріальній еконо-

міці, яка спрямована на управління людським капіталом, має недоста-

тньо розвинуту теоретичну базу. Її формування є нагальною науковою 

проблемою, що потребує якнайскорішого розв’язання на основі удо-

сконалення науково-теоретичного та методичного забезпечення.  
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Дослідженню проблем людського капіталу присвятили наукові 

праці такі відомі вчені минулого та сучасності, як Г. Беккер, Ф. Ліст, 

Дж. Мілль, Н. Сеніор, Т. Шульц, С. Апенько, Д. Богиня, О. Грішнова, 

Г. Дмитренко, М. Дороніна, Г. Євтушенко, А. Кібанов, М. Критський, 

В. Куценко, В. Пономаренко, Е. Прушківська, А. Переверзєва, О. Пу-

шкар та інші.  

Мета статті – з’ясування базових компонентів підходу до управлін-

ня людськими ресурсами.  

Управління людськими ресурсами як нова стадія розвитку людсь-

ких ресурсів виникає тоді, коли діяльність підприємства спрямована на 

забезпечення стійкої конкурентоспроможності в умовах швидких змін 

зовнішнього оточення, причому вирішальною перевагою стають уні-

кальні компетенції персоналу, здатного задовольняти потреби спожи-

вачів, не порушуючи соціально-етичних норм ведення бізнесу.  

Вихідним моментом управління людськими ресурсами є визначен-

ня поняття «людський капітал». Прибічниками теорії людського капі-

талу він розглядається як спроможність людини до праці, що форму-

ється шляхом визначення витрат на загальноосвітню і професійну 

підготовку найманого працівника (затрати живої і матеріалізованої 

праці). Російський дослідник С. Дятлов розкрив «людський капітал» як 

сформований у результаті інвестицій і нагромаджений людиною пев-

ний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивації, який цілесп-

рямовано використовується у тому чи іншому суспільному виробницт-

ві, сприяє зростанню продуктивності праці і у результаті впливає на 

зростання доходів (прибутків) підприємства [1].  

А. В. Кудлай вважає, що людський капітал підприємства – це сис-

тема продуктивних і комунікативних властивостей, здібностей, сил, 

функцій та ролей людини, залучених до системи соціально-

орієнтованої економіки змішаного типу, сформованих і розвинутих у 

результаті інвестицій, що є власністю носія капіталу, і які використо-

вуються в економічній діяльності, сприяють зростанню ефективності 

праці й доходів свого власника, підвищують додану вартість підпри-

ємства та моральне задоволення людини [5].  

Отже, людський капітал – це якісні характеристики людини, що на-

громаджуються нею протягом життя, можуть приносити їй дохід, якщо 

вона продовжуватиме розвиватися, самовдосконалюватися, здобуваю-

чи нові знання, навички, вміння, компетенції та досвід, підвищуючи 

якість освіти шляхом безперервного навчання [4].  

Функціонування людського капіталу в соціально-економічній сис-

темі проходить фази відтворення: формування, розподілення, викорис-

тання та розвитку. Цикли відтворення пов’язані із витратами на нагро-
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мадження знань, збереження здоров’я та профілактику захворювань, 

формування духовного складу особистості, набуття необхідного підп-

риємству спеціального професійного знання, пошуку та запрошення 

фахівців на роботу, інвестування батьків в освіту, здоров’я і духов-

ність дітей, використання сучасних засобів зв’язку, набуття ділових 

зв’язків, відрядження, відвідування концертів, виставок. Особлива 

риса людського капіталу – невіддільність його від свого носія. Ця осо-

бливість має важливі теоретичні та практичні наслідки. Так, для «зви-

чайного» капіталу на ринку є два види цін: по-перше, на його активи і, 

по-друге, на потоки послуг, які він надає (устаткування або будівлю 

можна купити, а можна й орендувати). Людський капітал можна тільки 

орендувати (найнявши працівника), сама людина не може бути пред-

метом купівлі – продажу. У результаті є тільки одна ціна – заробітна 

плата за «оренду» людського капіталу особистості. У всьому іншому 

людський капітал подібний до фізичного, який є благом довготривало-

го використання, але з обмеженим терміном служби, піддається фізич-

ному та моральному зносу і потребує витрат або інвестицій на віднов-

лення ринкової вартості та зростання соціальної цінності у соціально-

трудових відносинах [3].  

Загалом людський капітал – це сформований у результаті інвестицій 

і нагромаджений людиною певний запас здоров’я, знань, навичок, здіб-

ностей, мотивації, які використовуються в тій чи іншій сфері суспільно-

го відтворення, що сприяє росту продуктивності праці і виробництва і 

тим самим впливає на зростання прибутків (заробітків) певної людини.  

Сучасна концепція філософії управління людськими ресурсами є 

сукупністю методологічних підходів і елементів, що, з одного боку, є 

результатом різних теоретичних уявлень, а з іншого – продуктом істо-

рично складеної практики управління.  

Зміст управління людськими ресурсами можна визначити як ком-

плексний підхід до стратегічного управління підприємством у перспе-

ктиві, спрямований на розвиток та реалізацію компетенцій, необхідних 

для забезпечення стійких конкурентних переваг організації та досяг-

нення її стратегічних цілей в умовах динамічного та непередбачувано-

го зовнішнього середовища. У рамках сучасних підходів управління 

людськими ресурсами обґрунтовується створенням умов для доброві-

льної інтенсифікації праці і потенціалу співробітників в інтересах ор-

ганізації. На основі численних програм розвитку персоналу організація 

забезпечує співробітникам задоволення багатьох потреб в розвитку і 

підвищенні професійного й загальноосвітнього рівня. Специфіка цієї 

сфери управління визначається такими властивостями персоналу, як: 

• системність як окремого працівника, так і групи, спільноти; 
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Схема учасників формування та визначення вартості людського капіталу на 

підприємствах 

Прийняття рішень І рівень 

ІІ рівень 

ІІІ рівень 

ІV рівень 

Виконання завдань 

Спрямування напрямів інвестицій 

Результат нагромадження ринкової вартості людського капіталу 

Соціальний пакет Компенсаційний 
пакет 

Зростання прибутковос-
ті підприємства 

Зростання конкуренто-

спроможності 

Інвестиційна привабли-
вість 

Зростання продукти-

вності праці 

• сполучення в персоналі ознак як об’єкта, так і суб’єкта управління; 

• залежність поведінки і властивостей персоналу від ситуації і її 

суб’єктивної оцінки; 

• залежність результатів діяльності від організації праці і комуніка-

цій; необхідність спеціальних управлінських знань для управління 

людьми; вплив, який діяльність персоналу здійснює на результати 

організації загалом; 

• недосконалість методів виявлення закономірностей групової по-

ведінки; 

• будь-який управлінський вплив на персонал – це взаємодія, що 

викликає активність; 

• схильність до впливу не тільки виробничих умов, але зовнішніх і 

внутрішніх факторів; 

• схильність до утворення інших систем, груп, що ведуть до появи 

нових факторів поведінки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формування та визначення вартості людського 

капіталу на підприємствах 
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Управління людським капіталом на підприємствах здійснюється у 

чотири етапи (рис.1). 

 I рівень – прийняття рішень щодо розробки й удосконалення на-

прямів управління, визначення відповідних завдань, побудова «дерева 

цілей»;  

 II рівень – реалізація поставлених завдань щодо вдосконалення 

системи управління людським капіталом; 

 III рівень – спрямування інвестиційних ресурсів у визначених 

напрямах розвитку людського капіталу; 

 IV рівень – оцінка отриманого результату від обраної кадрової 

політики, спрямованої на удосконалення системи управління персона-

лом та від інвестицій, спрямованих у людський капітал, а саме: в осві-

ту, здоров’я, культуру, мобільність, інформаційний розвиток.  

Ці етапи дають змогу нагромаджувати людський капітал на підпри-

ємствах, забезпечуючи тим самим комплексне інвестування в усі аспе-

кти розвитку особистості.  

У системі підвищення ефективності управління людським капіта-

лом на вітчизняних підприємствах доцільно також розробити та засто-

совувати стандарти відповідності працівників посаді й створити про-

граму оцінки спеціалістів, яка містила б такі положення: 

а) обсяг людського капіталу фахівця; 

б) обсяг людського капіталу фахівця, що відповідає стандартам  

відповідної посади; 

в) наявні знання, вміння, навички, компетенції; 

г) знання, вміння, навички, компетенції, що відповідають стандар-

там; 

д) бачення напрямів підвищення фахового рівня.  

Особливий акцент при формуванні стандартів відповідності пра-

цівників до посади слід робити на їхніх компетенціях. Саме тому сут-

ність управління людськими ресурсами полягає в подоланні розриву 

між наявними компетенціями персоналу і компетенціями, бажаними 

для реалізації організаційної стратегії. Компетенції є інтегрованою 

моделлю трудової поведінки працівників і включають знання, навич-

ки, вміння, мотиви та цінності, необхідні для досягнення стратегічних 

цілей організації. Особливу цінність для реалізації стратегії мають так 

звані корпоративні компетенції персоналу, які охоплюють не тільки 

професійно-технологічні, а й соціальні аспекти. Саме їхня специфіч-

ність утворює фундамент неповторної конкурентної переваги органі-

зації. При цьому професійно-технологічні компетенції торкаються 

унікальних знань, навичок, умінь, прийомів, методів, технологій робо-
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Діагностика теперішнього 

стану: 

наявні компетенції персоналу, 

оцінені за їхніми видами та 

рівнями 

бажані майбутні компетен-
ції за видами та рівнями, 

що відповідають стратегіч-

ним цілям та завданням 

Управління переходом із першого стану в другий, що перед-

бачає: 

- визначення напрямів необхідних змін; 

- здійснення необхідних змін; 

- закріплення та оцінка змін у компетенціях персоналу 

ти, яка виконується у компанії, тоді як соціальні компетенції включа-

ють культурні цінності, міжособистісні зв’язки, відданість організації.  

Звідси випливає, що такі компетенції, по-перше, є провідним ін-

струментом реалізації стратегії управління людськими ресурсами, по-

друге, є безпосереднім результатом участі персоналу у бізнес-

процесах, по-третє, є стрижневим компонентом корпоративної культу-

ри. У зв’язку з цим, можна процес управління персоналом представити 

за допомогою моделі організаційного розвитку, адаптованої до управ-

ління, що базується на компетенціях (рис. 2) [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема управління персоналом,  

заснованого на компетенціях 

 

Для підвищення ефективності управління людським капіталом на 

підприємствах та запобігання його втрати, доцільно розробити ком-

плекс заходів, що складається із системи юридичних, психологічних, 

фінансових та екологічних норм. До комплексу юридичних заходів 

входить пошук та запрошення фахівців з цінним людським капіталом 

на підприємство (хед-хантерство), створення юридичних важелів захи-

сту (підписання контракту). Комплекс фінансових заходів базується на 

систематичному аналізі динаміки вартості людського капіталу та від-

повідності рівня заробітної плати працівників до рівня їхнього людсь-

кого капіталу. До комплексу психологічних заходів зі збереження 

людського капіталу на підприємствах належать, зокрема, такі види 

роботи з персоналом, як індивідуальна і групова бесіди, опитування, 

анкетування. Системне впровадження цих заходів дасть змогу мінімі-

зувати втрати людського капіталу на підприємстві та створить умови 
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для його акумуляції з метою виживання підприємств у жорстких умо-

вах конкуренції.  

З метою підвищення якості людського капіталу та підвищення кон-

курентоспроможності підприємства, забезпечення розвитку його по-

тенціалу, необхідно: вдосконалювати управління людським потенціа-

лом (підвищувати вимоги до відбору персоналу, підсилювати мотива-

цію персоналу, стимулювати бажання підвищувати кваліфікацію, по-

ліпшувати соціально-трудові відносини та ін.); розробляти пакет захо-

дів розвитку та збереження людського капіталу на підприємстві; фор-

мувати стратегії розвитку персоналу на різні часові перспективи.  

Управління людськими ресурсами організації дає змогу виважено 

підходити до розв’язання проблем та суперечностей формування, ви-

користання та розвитку людського потенціалу в довгостроковій перс-

пективі. Окрім того, збереження і примноження людського капіталу 

має бути основним завданням функціонування кожного підприємства. 

Адже, саме він є генератором нових ідей, технологій, проектів, а отже 

– гарантом забезпечення конкурентоспроможності, економічної безпе-

ки й ефективності розвитку економіки.  
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УДК 37  

Юрій ВОВК 

 

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК УМОВА  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У статті розглядаються проблеми корпоративної культури в контексті 

управління знаннями організації. Проводиться аналіз її основних компонентів, 

їхньої взаємодії та залежності від системи управління знаннями.  

Ключові слова: культура організації, управління знаннями. 

 

The problems of corporate culture in the context of knowledge management of 

the organization are discussed in the article. The main its components, their 

interaction and dependence on knowledge management systems are analysised. 

Key words: corporate culture, knowledge management. 

 

За останнє десятиліття у діяльності бізнес-суспільства відбулися 

суттєві зміни. Вони були зумовлені також і появою нових технологій, 

які відкрили нові ринки для організацій і генерували велику кількість 

даних, які вимагають перетворення в інформацію, збереження та вико-

ристання як знань. Людство входить у нову інформаційну цивілізацію, 

у якій головним капіталом стає інтелект, знання, професіоналізм і мо-

ральна зрілість людини. Вивести свою продукцію чи послуги на ринок 

швидше, з меншими затратами й ефективніше, ніж ваші конкуренти, 

ви зможете, тільки володіючи експертними знаннями в галузі процесів 

проектування, виробництва, маркетингу і збуту. Тому з кожним днем 

все більше компаній починають вважати такі знання своїми нематеріа-

льними активами. Майбутнє будь-якої організації залежить від її здат-

ності віднаходити, створювати, зберігати й розповсюджувати знання. 

Знання є цінним ресурсом, який багато організацій самі створюють, 

продають і отримують. Водночас, існування знань і, особливо, бажан-

ня ними ділитися – це питання корпоративної культури, яке потребує 

детального аналізу та дослідження.  

Над проблемою управління знаннями, основними елементами,  

функціями та моделями цього процесу на сьогоднішній день працює 

велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних учених [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7]. Ними розроблено основні теоретичні положення і практичні 

рекомендації щодо планування та впровадження системи управління 

знаннями на підприємствах. Багато наукових праць присвячено і гума-

нітарній складовій процесу управління знаннями. Проте питання кор-

поративної культури в контексті управління знаннями розкриті недо-
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статньо. Це стосується і вітчизняних організацій, чия культура має 

свою специфіку і особливий характер.  

Мета статті – аналіз основних компонентів корпоративної культури 

вітчизняних підприємств як складової процесу управління знаннями.  

Серед усіх ресурсів, які є вичерпними, сучасна наука про управлін-

ня звернулася до знань тому, що лише вони є безмежними і зростають 

в процесі їхнього використання. Управління знаннями є відносно но-

вим напрямом у менеджменті. Проте на сьогоднішній день багато 

компаній зі світовою славою впровадили цю систему й отримують 

вигоду, що вимірюється мільйонами доларів.  

Управління знаннями є однією із основних концепцій управління, які 

впливають на сучасні тенденції розвитку бізнесу. Існує безліч визначень 

цього поняття, кожне з яких по-своєму правильно трактує відповідний 

процес. На нашу думку, управління знаннями – це процес, який передба-

чає нагромадження, обробку, синтез, зберігання та розповсюдження явних 

і прихованих теоретичних знань та практичного досвіду в організації як на 

мікро-, так і на макрорівні з метою отримання економічної вигоди. Прави-

льне впровадження методик управління знаннями дає змогу визначити 

стратегію, що виражається у правильній постановці потрібних задач і 

ефективному їхньому вирішенню із максимальним використанням нагро-

мадженого досвіду й сукупного інтелектуального потенціалу співробітни-

ків організації. Загальновідомо, що завдання ефективного управління 

знаннями складається із двох важливих складових: технологічної, яка 

передбачає використання сучасних інформаційних технологій, і гуманіта-

рної. Дещо хибним є твердження, що для реалізації стратегії управління 

знаннями достатньо лише створення інформаційних мереж, баз знань із 

відповідним програмним забезпеченням. Набагато більшою у цьому про-

цесі є частка гуманітарних технологій. Їхня роль полягає у тому, щоб 

створити умови, при яких ділитися знаннями в організації буде вигідно, а 

для передачі і використання знань буде сформовано корпоративну куль-

туру організації і участі у спеціальних корпоративних заходах, спрямова-

них на передачу знань, а також культуру спільного доступу до даних – 

використання корпоративних баз знань.  

Як зазначає В. Вінтонів, організаційна культура підприємств виявля-

ється у системі цінностей, принципів ведення справ, зумовлених керів-

ництвом підприємств, в етичних нормах та офіційній політиці, у підтри-

мці традицій організації, у міжособистісних відносинах, практиці конт-

ролю за роботою персоналу, у чітких установках та ставленні до праців-

ників підприємства в особливій внутрішній сфері підприємств – усе це 

соціальні сили, дія деяких із них зовсім непомітна, проте вони поєдну-

ють у собі і визначають поняття «культура організації» [2, 207]. Органі-
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Корпоративна культура в контексті управління знаннями 

мотивація довіра передача 

досвіду 

особисті 

контакти 

делегування 
навчання 

персоналу 

заційна культура тісно пов’язана із стратегією і цей зв’язок досягається 

через структурні зміни. Ці зміни вимагають нових підходів до управлін-

ня персоналом організації. Культура організації концентровано виража-

ється у способі її організації. Чим досконалішим є цей спосіб, тим біль-

ше шансів у організації на виживання. Одним із можливих поглядів на 

організацію є представлення її у вигляді системи бізнес-процесів. В 

основу цих процесів покладено знання підприємства.  

Створення ефективної культури знань передбачає усвідомлення 

важливості ролі людини як носія знань, і створення в людині зацікав-

леності в обміні знаннями. Соціальне середовище організації повинне 

відповідати вимогам управління знаннями. За умов існування корпора-

тивної культури, яка спонукає до обміну знаннями, активний обмін 

інформацією і співробітництво відбуваються самі собою. Характер цієї 

культури багато в чому залежить від стилю лідерства компанії. Скажі-

мо, якщо лідер завдячує своїм становищем винятково власній праці і 

нагромадженим знанням, то не слід чекати надто великих успіхів у 

сфері спільного використання знань. Це зовсім не означає, що в цьому 

випадку управління знаннями – безнадійна справа, але процес буде 

ускладненим, оскільки буде застосовано формальний підхід, коли не-

доліки корпоративної культури або роботи організації намагаються 

усунути за допомогою технічних вдосконалень. Одне із найважливі-

ших завдань управління знаннями полягає в тому, щоб створити такі 

умови, при яких співпрацівники ділилися б своїми знаннями та досві-

дом за власним бажанням. Реальна вигода від обміну досвідом не ви-

кликає сумніву. Проте цілеспрямована організація самого процесу 

тягне за собою певні витрати часу і засобів.  

Розглядаючи організаційну культуру в контексті управління 

знаннями, можна виділити такі її компоненти, як: мотивація, до-

віра, передача досвіду й особисті контакти.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Компоненти корпоративної культури в контексті управ-

ління знаннями 
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В організаціях, де культивується участь в обміні знаннями, система 

стимулювання не обмежується матеріальною винагородою, яка, як 

правило, використовується протягом обмеженого періоду часу для 

досягнення конкретного результату. Стимулювання працівників у 

ширшому розумінні має довгостроковий характер і направлено на 

досягнення комплексних цілей. Стимули в цьому випадку можуть 

змінюватися від перспектив кар’єрного і професіонального росту до 

можливості користуватися загальним визнанням. В організаціях, де 

має місце природна взаємодія, якість роботи оцінюється, власне, з 

позицій загального блага. Ті, хто не вміє узгоджено працювати у своє-

му колективі або не беруть участі в обміні знаннями та спільному ви-

користанні знань в рамках своєї компанії, не можуть розраховувати на 

кар’єрний ріст або навіть на продовження контракту. І навіть якщо 

працівник відмінно себе зарекомендував як кваліфікований спеціаліст, 

на думку менеджерів, продуктивність його праці обмежена досягнен-

ням приватних цілей, позаяк він нехтує масштабнішими стратегічними 

завданнями.  

Більшість співпрацівників, як правило, згідні брати участь в обміні 

знаннями при умові, що це буде приносити їм користь. Тому мотивація 

є наріжним каменем цієї проблеми. Інколи буває так, що те, що вигідне 

для організації, – абсолютно не вигідне для конкретного працівника. 

Це може обернутися великими втратами для організації. Система мо-

тивації повинна передбачати і підвищення зарплати, і просування, 

залежно від того, як людина ділиться своїми знаннями. Вона також 

повинна підтримувати бажання людини постійно вдосконалювати свої 

знання. Кожна організація, яка прагне ефективно працювати, повинна 

створити таку культуру, щоб співробітник добровільно ділився своїми 

знаннями і був зацікавлений у їхньому примноженні. У результаті 

цього можна отримати синергетичний ефект, який зростатиме.  

З метою мотивації до самостійного пошуку, формування та добро-

вільного обміну знаннями корисним буде проведення різноманітних 

змагань і конкурсів між групами працівників з вивчення тих проблем, 

які цікавлять організацію. Але під час наступних змагань необхідно 

змінювати склад тієї чи іншої групи, щоб знання поступово передава-

лися. Такі заходи розвивають творчий потенціал людей, формують в 

організації середовище автономій і демократії, при якому персонал 

може вільно висловлювати свою думку і ділитися знаннями. Необхід-

но спонукати працівників до повторного дослідження вже вивчених 

тем. Це допоможе налагодити систему обміну ідеями, забезпечить 

глибоке розуміння проблем і стимулюватиме пошук нових шляхів 
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їхнього розв’язання. Реалізація цих заходів допоможе сформувати 

потрібну культуру знань в організації.  

Водночас із теоретичними знаннями, велику цінність для організа-

ції має практичний досвід розв’язання тих чи інших завдань, що стоять 

перед її співробітниками. Система роботи з персоналом в організації є 

однією із її відмінних рис, які безпосередньо впливають на стиль робо-

ти і, в кінцевому результаті, – на успішність бізнесу. Передача досвіду 

в організаціях є головним джерелом навчання персоналу всередині 

організації, оскільки лише так можна навчити початківця. Передавати 

досвід можна по-різному, у кожній організації є свої технології для 

цього, залежно від наявної корпоративної культури. Від того, наскіль-

ки ефективно цей досвід буде передаватися і розмножуватися, зале-

жить майбутнє всього підприємства. Одним із найпоширеніших спо-

собів передачі досвіду, що використовується багатьма менеджерами, є 

делегування повноважень. Делегування – це доручення деякого за-

вдання іншій людині, передача повноважень, довіра. Деякі завдання є 

настільки об’ємними, що не можуть бути розв’язані однією людиною. 

У таких випадках необхідно розподіляти роботу, тобто, делегувати її. 

Найважливішою метою такого делегування є передача досвіду. Деле-

гування вимагає впевненості у собі і довіри до інших, до їхньої компе-

тенції і уміння вчитися. При делегуванні керівник доручає співпраців-

нику виконання завдання, звільняючи себе від безпосередньої участі у 

цій роботі. Водночас, керівник не звільняється від відповідальності за 

незадовільну якість роботи, яку виконав співпрацівник. Крім передачі 

навиків, метою делегування може бути ефективне виконання тих чи 

інших завдань, можливість керівника займатися іншими питаннями, 

що стосуються загального керівництва. Делегування часто зіштовху-

ється із низкою проблем, які можуть виникати як з боку керівника, так 

і з боку співпрацівника. Щодо керівника – це, як правило, психологічні 

бар’єри, такі, як недовіра, небажання ділитися знаннями, страх, що 

підлеглий виконає завдання краще від нього. Інколи має місце невмін-

ня делегувати: незнання того, що делегувати і кому. Щодо співпраців-

ника, як правило, проблеми виникають через нестачу досвіду і квалі-

фікації, страху взяти на себе відповідальність. Для ефективного деле-

гування необхідно: правильно вибрати людину, якій передбачається 

щось делегувати, передати завдання у повному об’ємі, забезпечити 

навчання відповідно до завдання. У процесі делегування слід контро-

лювати виконання поставленого завдання.  

 Процес делегування вимагає і відповідного рівня довіри. Спеціалі-

сти в галузі управління знаннями У. Букович і Р. Вільямс [1, 305] вва-

жають, що довіра визначає перспективу співробітників компанії. Ме-
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тоди управління знаннями створили певну напруженість між компані-

ями, які прагнуть отримати всі знання, якими володіють спеціалісти і 

співробітники, які розуміють, що, власне, завдяки своїм знанням вони 

зберігають за собою робоче місце. Найкращі програми в області 

управління знаннями приречені на провал, якщо співробітники органі-

зації не впевнені, що представлення знань, якими вони володіють, в 

дійсності збільшує, а не зменшує їхню цінність для організації. Органі-

зації, які будують відносини зі своїми співробітниками в контексті 

управління, розуміють: відвертість і чесність – найкращий спосіб 

отримати доступ до того, чим вони реально не володіють, – до індиві-

дуальних знань.  

Результати досліджень, проведених спеціалістами Harvard business 

Review [7, 102], вказують на існування двох видів довіри, що відігра-

ють ключову (вирішальну) роль у процесі обміну знаннями: віри у 

доброзичливість і віри у компетентність. Як правило, коли ми говори-

мо про довіру, йдеться про віру у доброзичливість: ми віримо, що на-

вмисно людина не завдасть нікому шкоди, навіть якщо у неї буде така 

можливість. Проте є інший вид довіри, який має важливе значення для 

розповсюдження знань, – це віра у компетентність. Тобто, ми віримо, 

що спеціаліст – носій знань – добре знає свій предмет. Довіра не зав-

жди вимагає постійного спілкування, вона виникає і за умов нерегуля-

рного спілкування. Тому, якщо людина впевнена у компетентності або 

доброзичливості свого співрозмовника, обмін знаннями відбувається 

як при «тісних», так і при «слабких» зв’язках.  

Важливим елементом культури є також особисті контакти. Саме 

вони допомагають кожному співробітнику виконувати покладені на 

нього завдання. У міру того, як виконувана робота стає складнішою, 

співпрацівник з кожним разом все менше надіється на власні сили. Як 

правило, у виконанні роботи беруть участь і інші працівники. Якщо 

співпрацівники звільняються, організація втрачає дещо більше, ніж 

знання: вона втрачає і їхні контакти. Дослідження неодноразово пока-

зували, що міжособистісні відносини є ключовим джерелом інформа-

ції. Особа, яка пропрацювала в організації десять років, не може бути 

замінена іншою, навіть якщо та такої ж кваліфікації і без розриву ме-

режі формальних і неформальних відносин. Їй потрібен час для вста-

новлення відносин із новими колегами і завоювання довіри. Тому  

звільнення ключового працівника може негативно вплинути на струк-

туру відносин і зачепити функціональні компоненти організації. 

Зв’язки між співпрацівниками організації можуть підтримуватися 

шляхом створення соціальних мереж, в основу яких покладено так 

зване «співтовариство практиків». Такі мережі виникають в організації 
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природним шляхом. Їхніх членів зближують професіональні інтереси й 

участь у робочому процесі. Вони діляться своїми знаннями, допомага-

ють один одному виконувати завдання, але, що найголовніше, – їх 

зближує відчуття причетності до своєї групи. Організації повинні різ-

ними шляхами сприяти утворенню та розвитку таких груп. Саме вони 

зберігають цінні теоретичні й практичні знання про те, як 

розв’язуються ті чи інші завдання в організації і де люди можуть 

отримати потрібну їм інформацію.  

Дослідженням особливостей формування та функціонування «спів-

товариства практиків» займалися працівники Е. Лессер і Л. Прусак [6, 

121]. Вони зазначають, що такі співтовариства – колектив однодумців, 

члени якого регулярно спілкуються з метою обміну інформацією і отри-

мання нових знань. Співтовариства практиків виникають у тому випад-

ку, коли люди із подібними інтересами відчувають потребу ділитися 

знаннями й отримувати нову інформацію. Вони формуються відповідно 

до професіональних навиків або захоплень. Поступово організації почи-

нають признавати значимість співтовариств. Вплив, який співтовариство 

здійснює на результати діяльності організації, деякою мірою пов’язаний 

з тим, що вони успішно розв’язують проблеми, характерні для тради-

ційної ієрархії, у динамічних умовах віртуальної економіки. Співтовари-

ства пропонують ефективні способи розв’язання неструктурованих про-

блем і обміну знаннями, в тому числі і за межами організації.  

Працівники повинні не лише виконувати завдання, але й вміти ставити 

запитання про те, як їх виконувати на організаційному рівні. Навчання та 

обмін знаннями мають принципове значення для організацій, які хочуть 

отримати віддачу від процесу управління знаннями. Саме собою отри-

мання і використання інформації у відриві від навчання та обміну знання-

ми між співпрацівниками призводить до появи великої кількості побічних 

продуктів, які не мають жодного корисного застосування. Навчання може 

бути поділене на дві частини: індивідуальне й організаційне. Ці дві части-

ни взаємопов’язані. Процес індивідуального навчання пришвидшується 

через обмін інформацією, знаннями і відкритість, що стимулює появу 

питань, виникнення суперечок та дискусій. Індивідуальне навчання підт-

римується і пришвидшується обміном думками в групах. Обмін думками 

в групах використовується для перевірки ідей і переконань індивідуумів, 

перш ніж вони будуть перетворені в організаційні знання в процесі орга-

нізаційного навчання. Тільки організація може створити контекст (куль-

туру, структуру і інфраструктуру), який буде як сприяти, так і стимулюва-

ти навчання індивідуумів і груп. Організаційне навчання пов’язане зі 

створенням, збереженням, розподілом, передачею і координацією знань. 

Здатність організації розробляти й вдосконалювати базу знань залежить 
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від її системи управління знаннями. Для того, щоб сприяти навчанню, 

культура організації повинна породжувати такий клімат, у якому як інди-

відуальне, так і організаційне навчання і знання ціняться дуже високо. Ця 

культура повинна спонукати людей постійно піддавати сумнівам практи-

ку, що вже існує, до пошуку нових шляхів розвитку здібностей організа-

ції. Люди повинні винагороджуватися за спроби ведення бізнесу новими 

методами.  

Процес навчання вимагає фінансових витрат і витрат часу. Окрім 

цього, навчання може бути і неефективним. У результаті можна втра-

тити стратегічну перевагу в знаннях і інноваціях, які забезпечують 

підприємству конкуренту перевагу. В. Дресвянніков [4, 227] для 

розв’язання цієї проблеми пропонує такі чотири підходи. Перший – 

інтеграція підприємств із навчальними закладами, налагодження дов-

гострокових зв’язків, цільова підготовка спеціалістів із урахуванням 

потреб організації. Другий підхід – організація навчання всередині 

підприємства. Цей напрям вимагає створення системи управління на-

вчанням співпрацівників, організації матеріальної бази, підготовки 

викладацьких кадрів. Перевага цього підходу полягає в максимальній 

адаптації навчання до потреб підприємства, але він вимагає значних 

витрат. Третій підхід – це поєднання першого та другого підходів, що, 

у результаті, допоможе використати переваги, зробити процес навчан-

ня більш гнучким і адаптивним. Четвертий підхід ґрунтується на коме-

рціалізації навчання, створенні спеціалізованих комерційних організа-

цій, які б надавали підприємствам і організаціям послуги з навчання.  

Водночас, культура повинна стимулювати розвиток знань. Культу-

ра навчання повинна виходити за межі організації і розповсюджувати-

ся на систему організаційної кооперації і співпраці.  

Сучасні організації повинні впроваджувати процеси й технології, 

які б сприяли розповсюдженню і спільному використанню знань. Ор-

ганізація має робити все для того, щоб пришвидшити потік інформації 

від одних людей до інших, і від окремих людей до всієї організації. 

Взаємне розповсюдження і використання персональних знань і загаль-

них сприяє появі нововведень, що складають основу конкурентної 

переваги. Для того, щоб реалізувати цей процес, необхідно змінити 

організаційну культуру.  

Ідея управління знаннями потребує подальшого розвитку та вдос-

коналення. Особливого аналізу вимагає методика оцінки знань персо-

налу, що і зумовлює актуальність майбутніх наукових досліджень.  
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УДК 5 

Юрій ХОМОШ 

 

СУЧАСНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА  

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті представлена модель компетенцій менеджера природоохорон-

ної діяльності з погляду екологічної культури, як сучасного підходу до управ-

ління природоохоронною діяльністю.  

Ключові слова: компетенції, система компетенцій, модель компетенцій, 

менеджер природоохоронної діяльності, екологічна культура.  

 

 In the article the presented model of competenses of manager of nature 

protection activity is from the point of view of ecological culture, as a modern going 

near a management nature protection activity.  

Keywords: competenses, system of competenses, model of competenses, 

manager of nature protection activity, ecological culture.  

 

Процеси розв’язання екологічних проблем людства, які вже давно 

характеризуються глобальним характером, вимагають нових підходів. 

Як зазначається у науковій літературі, розв’язати це завдання можна 

шляхом впровадження або поліпшення природоохоронних заходів на 

підприємствах, що є першочерговим джерелом екологічних проблем. 

Однак існує група науковців, які стверджують, що впровадження еко-

логічно чистих та ресурсозберігаючих технологій не є достатнім захо-

дом, оскільки без змін в управлінських технологіях, зокрема без запро-

вадження менеджменту природоохоронної діяльності, усі попередні 
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заходи будуть неефективними. Інші говорять про необхідність гумані-

зації екологічного розвитку економіки. Йдеться про дослідження дос-

татньо нового феномену та механізму еколого-економічної трансфор-

мації – екологічної культури. Проте усі ці підходи об’єднує те, що усі 

вони базуються на кадровому забезпеченні, на необхідності в існуванні 

персоналу, що володіє потрібними знаннями та вміє їх застосовувати.  

У зв’язку з особливостями екологічних проблем, що виникають і 

зумовлені тісним зв’язком і переплетінням з економічними, соціаль-

ними, технічними проблемами, й, водночас, з неможливістю сучасного 

персоналу розв’язати зростаюче коло завдань, виникає потреба в під-

готовці принципово нових кадрів. Підготовка нових кадрів, підвищен-

ня рівня кваліфікації вже існуючих фахівців має ґрунтуватися на но-

вому комплексному підході до розв’язання соціально-екологічних і 

економічних проблем підприємства і суспільства, має бути спрямована 

на формування принципово нової моделі сучасного фахівця.  

Аналізуючи наукові публікації цього напряму можна з упевненістю 

сказати про активізацію процесів розв’язання проблем екології, зокре-

ма, актуалізацію питань, пов’язаних з поняттям екологічного менедж-

менту. Відомі праці таких науковців, як О. Лопатін, С. Харічкова,  

Т. Галушкіна, І. Карагодова, В. Аніщенко, Н. Новальська, О. Камбур та 

інші. Ці науковці вивчають процеси формування системи екологічного 

менеджменту як складової соціально-економічного розвитку. Компе-

тенціями фахівців системи екологічного менеджменту займається не 

так вже багато науковців, серед них найвідоміші прізвища: 

С. Рибніков, М. Картавих, Е. Гірусов та інші. Однак, на нашу думку, 

модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності слід 

переглянути з погляду екологічної культури, як сучасного підходу до 

управління природоохоронною діяльністю.  

Мета статті полягає в аналізі моделі компетенцій менеджера при-

родоохоронної діяльності з погляду екологічної культури як сучасного 

підходу до управління природоохоронною діяльністю.  

Підготовка сучасного фахівця для розв’язання природоохоронних 

проблем машинобудівних підприємств, формування їхньої екологічної 

культури на засадах конкурентного підходу навчання і рівня підготовки, 

на жаль, не повною мірою відповідає вимогам і потребам підприємств. 

Модель підготовки сучасного менеджера з природоохоронної діяльності 

вимагає нових знань у сфері екологічного менеджменту та соціально-

економічних процесів, які є основою якості знань і кваліфікації сучасного 

фахівця, здатного забезпечити дієздатність механізму формування еколо-

гічної культури підприємства. Кожний сучасний менеджер має синтезува-

ти в собі і постійно розвивати спеціальні знання з екології і базові знання 
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менеджера. До сфери використання спеціальних знань слід зарахувати 

знання, уміння і навички менеджера, що дають йому змогу грамотно ви-

значати стратегію розвитку підприємства, спираючись на наявні ключові 

ресурси. Також до сфери використання спеціальних знань менеджера 

належить вміння обґрунтовувати й ухвалювати рішення в ситуаціях з 

високою динамічністю і невизначеністю.  

Сучасний менеджер з природоохоронної діяльності повинен бути 

добре поінформований у питаннях розвитку галузі, в якій працює його 

підприємство: стан досліджень, технологій, екологічних норм і вимог, 

конкуренції, динаміки попиту на продукцію, екологічні вимоги спожи-

вача. Він має бути ознайомлений з досвідом управління природоохо-

ронною діяльністю на інших підприємствах і в галузях. І, звісно ж, 

уміти використовувати сучасні інформаційні технології, засоби зв’язку 

і комунікацій, які забезпечують ефективне управління і стратегічний 

розвиток підприємству, спираючись на компоненти управлінської 

системи, дієздатність якої забезпечується вивченням низки дисциплін.  

Важливою групою знань сучасного менеджера є базові знання. До цієї 

групи знань належать особисті властивості менеджера в природоохорон-

ній сфері: інтелектуальні, вольові, емоційні, етичні, комунікативні. Сучас-

ний менеджер повинен мати риси, які посилюють довіру і повагу з боку 

співробітників. Слід також особливо зазначити окремі базові знання су-

часного менеджера, які насправді є фундаментом усієї управлінської дія-

льності менеджера. Ці знання водночас з особистими властивостями є 

особливою силою самого менеджера і містять декілька складових (рис. 1).  

Рис. 1. Особисті властивості сучасного менеджера  

з природоохоронної діяльності 
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Модель сучасного менеджера з природоохоронної діяльності є 

складною, багатогранною і вимагає ресурсів підприємства на її реалі-

зацію. Впровадити модель менеджера з природоохоронної діяльності 

підприємству самостійно дуже складно.  

Формування і розвиток моделі сучасного менеджера з природоохорон-

ної діяльності вимагає вивчення і викладання багатьох дисциплін як вузько-

го, так і міждисциплінарного, і трансдисциплінарного характеру. Тому 

важлива роль у цьому випадку відводиться вищому навчальному закладу.  

Діяльність вищого навчального закладу як цілісної системи навчаль-

ного, наукового й виховного процесів спрямована на формування та 

розвиток освітніх і культурних цінностей менеджера з природоохорон-

ної діяльності. Підготовка у сфері екологічної освіти передбачає все 

більше академічної свободи, коли вибудовуються власні стратегії на 

ринку освітніх послуг, на інноваційній основі створюються освітні про-

грами, оптимізується ресурсне забезпечення. Розглядаючи підготовку 

екологічного менеджера як формування творчої особистості, сучасна 

педагогічна інженерія пропонує декілька моделей, у т. ч. змістовну, 

структурну й компетентісну, які при загальному підході спрямовані на 

розвиток функціональної і змістовної складової розумової діяльності 

майбутнього фахівця і відповідну методичну базу функціонування. Мо-

дель формування менеджера з природоохоронної діяльності передбачає 

взаємозв’язок змістовної, творчої і розвивальної складових діяльності 

мислення, які наповнюються відповідними освітніми методиками, тех-

нологіями. Загальна модель створення менеджера з природоохоронної 

діяльності як творчої особистості, може бути представлена як логічна 

наступність рівнів формування та їхнього взаємозв’язку (рис. 2).  

Змістовна й функціональна структура менеджера з природоохорон-

ної діяльності наповнюється у процесі реалізації освітніх програм 

вищого навчального закладу. Під освітніми програмами розуміємо 

комплекс освітніх послуг, спрямований на зміну освітнього і культур-

ного рівня професійної підготовки майбутнього фахівця згідно з роз-

робленою моделлю, та забезпечений відповідними ресурсами закладу.  

Структуру моделі сучасного менеджера з природоохоронної діяль-

ності можна зобразити за такою схемою (рис. 3). Ключові компетенції 

менеджера з природоохоронної діяльності мають подвійну природу. З 

одного боку, вони не є професіонально зумовленими. Такими компе-

тенціями повинні володіти всі сучасні фахівці незалежно від сфери 

їхньої діяльності. З іншого, ключові компетенції професіонально зна-

чущі, оскільки вони складають основу, базу для професійних компе-

тенцій, дають їм можливість більш повноцінно реалізовуватися. 
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Pис. 2. Змістовна та функціональна структура моделі сучасного 

фахівця 

 

 Отже, ключовими компетенціями менеджера з природоохоронної 

діяльності назвемо такі: інформаційна, комунікативна, самовдоскона-

лення, соціальна і правова.  

 Інформаційна компетентність – це здатність орієнтуватися в 

інформаційному потоці: уміння знаходити й систематизувати різні 

джерела інформації за певними критеріями; використовувати раціона-

льні способи отримання, систематизації і зберігання інформації, актуа-

лізувати її в необхідних ситуаціях інтелектуально-пізнавальної діяль-

ності, спрямованої на формування екологічної культури. 

 Комунікативна компетентність – це готовність вступити в 

спілкування з пізнавальних, ділових, особистих мотивів; знання особ-

ливостей формального й неформального спілкування; розуміння цін-

ності стосунків співробітництва, дружби, довіри між персоналом; 

знання і дотримання традицій, ритуалу, етикету, який доцільно вико-

ристати в процесі формування екологічної культури; уміння вступати в 

конструктивне спілкування і підтримувати його оптимальний час; 

уміння вести цивілізований діалог, спрямований на розробку програм 

із захисту природного середовища; знання конструктивних способів 

подолання конфлікту і виправлення порушених відносин із природним 

середовищем і суспільством щодо впливу на НПС. 

 Компетенція самовдосконалення – це потреба в саморозвит-

ку, яка полягає в такому: уміння вибудовувати персональну життєву 

стратегію, орієнтовану на зменшення антропогенного впливу; тісна 
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єдність інтелектуального розвитку з формуванням особи, здатність 

справлятися з суперечностями й невизначеністю життєвого досвіду; 

здатність самостійно контролювати хід свого інтелектуального розвит-

ку і досягати висот професійної майстерності і творчості; структуриза-

ція знань, ситуативно-адекватна актуалізація знань, розширення, на-

громадження знань, спрямованих на заощадження ресурсів, екологічну 

безпеку; адекватна оцінка досягнутих у саморозвитку результатів і 

постановка нових перспективних завдань з розвитку екологічних знань 

і технологій управління.  

Рис. 3. Структура моделі сучасного менеджера з природоохо-

ронної діяльності 

 

 Соціальна й правова компетенція – це розуміння значення 

своїх соціальних функцій як громадянина своєї країни та члена суспі-

льства, стійке позитивне відношення до своїх суспільних обов’язків з 

охорони навколишнього природного середовища; уміння співвідноси-

ти свої інтереси з екологічними інтересами суспільства; націленість на 

вдосконалення суспільства на принципах стійкого розвитку, екологіч-

ної безпеки; досвід суспільно-корисної цивільної діяльності; наявність 

певної життєвої позиції і внутрішньої готовності до її реалізації; здат-



540 

 

ність брати на себе відповідальність, брати участь у функціонуванні і 

поліпшенні природного середовища.  

 Компетенція діяльності – це орієнтація у професійну діяль-

ність; знання, засоби і способи виконання професійних обов’язків і 

завдань; досвід здійснення різних видів діяльності: пізнавальної, на-

вчальної, дослідницької; уміння побачити і сформулювати проблему, 

запропонувати її розв’язання; готовність прийняти відповідальність за 

свій вибір.  

Отже, сучасна структура моделі сучасного менеджера з природоо-

хоронної діяльності на підприємстві ґрунтується на розвитку його 

компетенцій і складається з інформаційної, комунікативної, соціаль-

ної, правової та інших груп компетенцій. Система компетенцій сучас-

ного менеджера з природоохоронної діяльності дає чітке визначення 

професійних і поведінкових вимог, що пред’являються до працівників 

на певних посадах, залежно від їхнього керівного рівня, рівня ухвален-

ня рішень, професії, посади й виконуваних завдань у сфері охорони 

природи й формування екологічної культури підприємства. Ця система 

компетенцій забезпечує взаємозв’язок стратегічних завдань підприєм-

ства і вимог до персоналу; формує чітке уявлення про вимоги до пер-

соналу; містить критерії для оцінки підлеглих.  

Запропонована модель компетенцій менеджера з природоохоронної 

діяльності має, передовсім, гуманістичне спрямування, тому що орієн-

тується на визначення персоналу як вищої цінності, реалізацію розк-

риття його здібностей, особистісних властивостей.  
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