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THE PRINCIPLE OF POLYSTYLISTICS OF FRANK ANGELIS  
(ON THE EXAMPLE OF THE “B. B. (BREL – BACH)” SUIT)

The purpose of this work is to analyze one of the repertoire works of the famous French performer, composer, teacher 
Frank Angelis – Suite “B. B. (Brel – Bach)” for accordion in the context of identifying the specifics of the composer's 
interpretation of the genre and the principle of polystylistics. Analysis of research on the genre parameters of accordion 
art (A. Ya. Stashevsky, Ya. V. Oleksiv) indicates that this principle is a characteristic feature of the work of modern authors. 
The analyzed work in the domestic musicology has not yet become the material of research, as well as the work of an 
outstanding artist. This determines the scientific novelty of the proposed article. Among the basic research methods – 
historical-theoretical, genre, style. The structural-analytical method of research was of great importance in the process of 
organizing the material of the work and approving the conclusions of the said work. The results of studying the work of the 
suite genre were also formed using a comparative method. In the course of scientific exploration, a performance analysis 
of this composition was also used. A comprehensive analysis of the work suggests that in the composer's interpretation of 
the genre the author relies on the principles of polystylistics. The three-part suite absorbed the characteristic emotional 
mood and textured structure of masterpieces of musical culture of different historical and national styles. So the first part is 
based on the famous material of French chanson, which in the middle section is laid out in the Bach style. In the second part 
you can feel the breath of impressionism due to the textured organization, as if the piano, pedal, deep background sound 
was reproduced. In the lightning finale, the theme with the characteristic features of Asian music (among the intonation 
elements of which is pentatonic) is intertwined with allusions to the well-known jazz standards of the twentieth century. 
(In its middle section there are motifs of jazz compositions by D. Brubek “Take Five”, H. Tizol – D. Ellington “Caravan”). 

Key words: F. Angelis, accordion art of the present, accordion suite, polystylistics, repertoire.
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ПРИНЦИП ПОЛІСТИЛІСТИКИ ФРАНКА АНЖЕЛІСА  
(НА ПРИКЛАДІ СЮЇТИ «Б. Б. (БРЕЛЬ – БАХ)»)

Метою роботи є аналіз одного з репертуарних творів французького видатного виконавця, композитора, 
викладача Франка Анжеліса – сюїти «Б. Б. (Брель – Бах)» для баяна – у контексті виявлення специфіки 
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композиторської трактовки жанру та принципу полістилістики. Аналіз досліджень, присвячених жанровим 
параметрам баянного мистецтва (А. Я. Сташевський, Я. В. Олексів), указує, що цей принцип є характерною 
рисою творчості сучасних авторів. Аналізований твір у вітчизняному музикознавстві ще не поставав матеріалом 
дослідження, як і творчість видатного митця. Це визначає наукову новизну пропонованої статті. Серед базових 
методів дослідження – історико-теоретичний, жанровий, стильовий. Вагоме значення в процесі упорядкування 
матеріалу роботи й утвердження висновків означеної праці мав структурно-аналітичний метод дослідження. 
Результати вивчення твору жанру сюїти формувалися також із застосуванням порівняльного методу. У ході 
наукової розвідки використовувався й виконавський аналіз означеної композиції. Комплексний аналіз твору дає 
змогу стверджувати, що в композиторській трактовці жанру автор спирається на принципи полістилістики. 
Тричастинна сюїта ввібрала характерний емоційний настрій і фактурну будову шедеврів музичної культури 
різних історичних і національних стилів. Так, перша частина побудована на відомому матеріалі французького 
шансону, який у середньому розділі викладено в бахівському стилі. У другій частині відчувається подих 
імпресіонізму завдяки фактурній організації, ніби відтворено фортепіанне, педальне, глибоке фонове звучання. 
У блискавичному фіналі тема з характерними рисами азіатської музики (серед інтонаційних елементів якої є 
пентатоніка) переплітається з алюзіями відомих джазових стандартів ХХ ст. (у її середньому розділі наявні 
мотиви джазових композицій Д. Брубека “Take Five”, Х. Тізола – Д. Еллінгтона «Караван»). 

Ключові слова: Ф. Анжеліс, баянно-акордеоне мистецтво сучасності, баянна сюїта, полістилістика, 
репертуар.

Formulation of the problem. A number of the 
latest technical methods of performance and innova-
tive trends in both compositional language and genres 
and forms, accordion and accordion art in the modern 
period demonstrates the actualization of the scientific 
approach to understanding the original concert reper-
toire, which was formed in a relatively short period of 
time (from the 30s of the XX century). 

The works of the French artist (outstanding per-
former, composer, teacher) Frank Angelis are widely 
popular among modern Ukrainian and foreign accor-
dionists (Angelis, 2003: 2). The author's composi-
tions are original, in which you can hear the combi-
nation of music of different eras and weaving of folk 
motifs with elements of jazz music and a response 
to the stylistic pluralism of the world around. These 
composer's findings testify to the developed musical 
culture and rich creative imagination of the composer, 
and that the creator of such musical sketches has a 
broad outlook, performance experience and great tal-
ent (Angelis, 2003: 2). However, from the scientific 
point of view (in domestic musicology) his work has 
not yet been studied, and in particular from the stand-
point of identifying the specifics of the application of 
the principle of polystylistics. 

Frank Angelis skillfully, highly artistically and 
ingeniously applies the polystylistic principle in his 
accordion. A number of his large-scale accordion 
works demonstrate vivid and perfect examples of the 
composition of the musical whole with the use of var-
ious styles of musical-linguistic systems. One of them 
is the suite “B. B. (Brel – Bach)”, which is one of the 
repertoire of the composer. 

Research analysis. Well-known Ukrainian 
bayanists and musicologists A. Ya. Stashevsky and 
Ya. V. Oleksiv, who consider the specifics of the 
development of cyclical forms of accordion art and in 
particular the genre of suites, note that the rebirth of 

the genre into new technical ones was a characteristic 
feature of original artistic processes, sound-express-
ing, timbre layers (Oleksiv, 2012: 63). And the princi-
ple of polystylistics, with its diversity, attracts atten-
tion as a way of organizing the integrity of a musical 
work and is characteristic of the accordion suite (Sta-
shevsky, 2007, 2012). According to K. E. Yaskov, the 
process of compositional creativity within polystylis-
tics involves the creation of the structure of the work 
from the interaction of two or more stylistic models 
(Yaskov, 2011: 59). 

The purpose of the article – analysis of the Suite 
“B. B. (Brel – Bach)” for Frank Angelis accordion 
in the context of revealing the specifics of the com-
poser's interpretation of the genre and the principle of 
polystylistics.

Presenting main material. Bayan Suite “B. B. 
(Brel – Bach)” by Frank Angelis – a striking phenom-
enon in the evolution of accordion art, because it con-
tains innovations in the field of performing arts. This 
also applies to the interpretation of the part of the left 
hand as independent and full-fledged (it is especially 
evident in parts I and II of the suite, where the com-
poser writes it on two notes, due to the complexity 
and volume). 

It is also interesting for the author to use the tim-
bre colors of the accordion. The following patterns 
can be seen in the registration: lyrical themes are 
written in the middle registers using warm soft tim-
bres of a musical instrument (“fagott bassoon”, “flote 
clarinet”, “bandoneon”, “violin”); strong-willed, 
resolute – in low and medium texture, intonations of 
doubt and uncertainty are transferred to registers with 
octave combination (“bandoneon”); exalted, dreamy 
themes are mostly performed on “fagott bassoon” an 
octave higher, “concertino”, “organ” and “tutti”. 

Separate genre-functional and figurative levels 
are contained in the structure of three parts and form 
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semantic subdivisions of the suite cycle and have 
dedications. The first part is devoted to Marie Fran-
coise Chabanne; the second part is dedicated to Lau-
rence Dubreuil, a French pianist, director and teacher 
at the Conservatoire Musiques En Seine, a regular 
member of the Amalgame duo; and the third to the 
French composer, melodist and music producer Paul 
de Sineau. 

Regarding the peculiarities of the formation and 
the principles of deployment of the musical material 
of the Suite “B. B. (Brel – Bach)” by F. Angelis for 
accordion corresponds to the characteristic, for the 
genre of the suite, pictorial imagery. 

The first part, entitled “B. B. (Brel – Bach)”, con-
sists of three semantic subdivisions marked by tempo 
remarks (Allegro, Rubato, Piu Lento, Moderato and 
Lento), written in a complex three-part form. Its 
title emphasizes the improvisational and polyphonic 
basis of the work, created on two themes. The first is 
the lyrical-dramatic melody of the Belgian French-
speaking singer, poet, composer, director, actor and 
author-performer Jacques Brel, the theme of the song 
“Ne me quitte pas”, and the second is the theme of the 
same song, but as it would be processed by the Ger-
man genius of Baroque culture J. S. Bach.

In the construction of the first part, the three-phase 
presentation is revealed: the initial intonation impulse, 
its development and generalization are clearly distin-
guished from the general flow of the musical presen-
tation. With the development of the composer adds a 
harmonious chord texture in the upper register, pro-
viding a powerful organ sound imitation. The middle 
section has the form of a 3-voice simple fugue, where 
in the middle voice there is a wavy movement of 
shallow durations, which grows into rapid passages, 
then the accompaniment changes and acquires synco-
pic development – this emphasizes the imitation of 
Bach's improvisation. In the vertical, these thematic 
elements are intertwined. Using a variety of game 
techniques and tempo notation emphasizes the nature 
of insecurity and suffering. 

Thus, the conceptual solution of the first part is a 
symbiosis of traditions of modern (French chanson) 
and Baroque cultures, which is expressed in the title 
of the work, which contains the names of famous 
artists. 

The second part of the suite cycle – “Soliloque”, 
one-part, written in the genre of nocturne and devoted 

to the realm of dreaminess, lyrics, has a calm, pen-
sive and sad character (Andantino tempo), three-part 
meter (size 12/8). 

Semantically, it is monolithic, one-affect (which is 
typical of the traditions of Baroque culture), and tex-
tured presentation and harmonization create the illu-
sion of piano, pedal, deep background sound, reminis-
cent of musical sketches of Impressionism (it seems 
to embody the performing art of the addressee). The 
melodic line of the initial two-bar is emphasized by 
two voices, thanks to which the tonal comparisons 
and phases of the thematics are felt more relief. 

The third part is a moving, bravura, brilliant finale 
of the entire cycle called “Asia-Flashes”. At the heart 
of its formation is the principle of three parts – in the 
end the main thematic material is repeated, while 
preserving its structural structure, and in the reprise 
used inherent in the author's style of Angelis means 
of tonal comparison of thematic conductions. The 
middle section has a variational character, its phases 
are delimited by the introduction of allusions to well-
known jazz standards – Dave Brubeck “Take Five” 
(used a characteristic rhythmic pattern of accompani-
ment), H. Tizol – D. Ellington “Caravan” (there is a 
final cadence descending intonation of the theme). In 
the middle of the finale, there is a seven-bar fragment 
that refers to the figurative sphere of the second part. 
This creates the integrity of the suite cycle. 

Conclusions. Comprehensive analysis of one of 
the popular works of F. Angelis – Suite “B. B. (Brel – 
Bach)” suggests that in the composer's interpretation 
of the genre the author relies on the principles of 
polystylistics. The three-part suite has absorbed the 
characteristic emotional mood and textured structure 
of masterpieces of musical culture of different his-
torical and national styles. So the first part is based 
on the famous material of French chanson, which in 
the middle section is laid out in the Bach style. In 
the second part you can feel the breath of impression-
ism due to the textured organization, as if the piano, 
pedal, deep background sound was reproduced. In the 
lightning finale, the theme with the characteristic fea-
tures of Asian music (among the intonation elements 
of which is pentatonic) is intertwined with allusions 
to the well-known jazz standards of the twentieth cen-
tury. (In its middle section there are motifs of jazz 
compositions by D. Brubek “Take Five”, H. Tizol – 
D. Ellington “Caravan”).
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МИСТЕЦЬКА ПОСТАТЬ ОЛЕКСАНДРА ВЕРЕЩИНСЬКОГО  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА ДРОГОБИЧЧИНИ 

(ЮВІЛЕЙНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ)

У статті висвітлюється творча, педагогічна та громадська діяльність професійного бандуриста, виклада-
ча-методиста, кобзарознавця, суспільно-громадського діяча Олександра Верещинського (1940 р. н.) у контексті 
становлення й розвитку бандурного мистецтва Дрогобиччини. Розглядається життєвий шлях митця, етапи 
становлення його як професійного бандуриста. Детально висвітлюється праця О. Верещинського на педаго-
гічній ниві та зазначається, що за десятки років високопрофесійної педагогічної діяльності викладач виховав 
більше ніж сотню фахівців-бандуристів, серед яких – непересічні музиканти, педагоги та науковці. Приділяєть-
ся увага роботі митця в напрямі вдосконалення й розширення виконавського та педагогічного репертуару бан-
дуристів. Зазначається, що О. Верещинський є упорядником, а також автором низки аранжувань і перекладів 
творів для бандури, що вміщені в дванадцяти збірниках, адресованих як зовсім юним, так і зрілим виконавцям. 
Детально розглядається збірка «Мальви» («Яничари») за Р. Іваничуком, де в перекладі для бандури О. Верещин-
ським представлені вокальні й інструментальні композиції авторства заслуженого діяча мистецтв України 
Миколи Ластовецького (1947 р. н.). У дослідженні акцентується на суспільно-громадській діяльності О. Вере-
щинського. Зазначається, що популяризація бандурного мистецтва стала важливою ланкою його просвітниць-
кої роботи. Згадуються напрацювання митця у сфері дослідження та збереження українського музичного фоль-
клору, а також його функція у відродженні й збереженні пам’яті про непересічних бандуристів, зокрема Євгена 
Адамцевича (1904–1972) та Олесю Левадну (1905–1988). Відзначається, що вагомий внесок О. Верещинського як 
бандуриста, педагога й активного громадського діяча в розвиток бандурного мистецтва Дрогобиччини є неза-
перечним, адже впродовж 60 років невтомної праці на творчій кобзарській ниві митець доклав чимало зусиль 
для становлення, розвитку й процвітання виконавства на бандурі в окресленому регіоні, яке стало невід’ємним 
складником мистецтва бандуристів як в Україні, так і за кордоном.

Ключові слова: Олександр Верещинський, бандурист, педагог, педагогічна діяльність, бандурне мистецтво, 
Дрогобич.
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THE CREATIVE FIGURE OF OLEKSANDR VERESHCHYNSKYI  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE MUSICAL ART  

OF PLAYING THE BANDURA IN THE COUNTY OF DROHOBYCH  
(A SUMMARISATION ON THE OCCASION OF THE ARTIST’S JUBILEE)

The article examines artistic, educational, and civil society activities pursued by Oleksandr Vereshchynskyi (born in 
1940) as a professional bandura player, a method-based educator, and a connoisseur of the musical art of kobza playing 
in the context of establishment and development of the art of playing the bandura in the County of Drohobych. We have 
examined his life’s journey and experience, stage-by-stage, as he grew to become a proficient bandura player. We have 
conducted an in-depth study into Oleksandr Vereshchynskyi’s work in the realm of education and training and have 
highlighted the fact that, throughout the decades of his highly professional work as an educator, Oleksandr Vereshchynskyi 
has trained over a hundred of professional bandura players, including extraordinary musicians, teachers, and academic 
researchers. We have focused on the artist’s work in the area of expansion and enhancement of performanship repertoire 
and training repertoire of bandura players. It has been noted that Oleksandr Vereshchynskyi is the organiser and author 
of a number of arrangements and musical translations/adaptations of works for bandura that are put together in twelve 
collections created for both young performers to the seasoned ones. We have also conducted an in-depth examination of 
a collection entitled Malvy (aka Yanychary/Janissaries) inspired by the eponymous novel by Roman Ivanychuk wherein 
Oleksandr Vereshchynskyi presents the translated vocal and instrumental compositions authored by the Honoured Artist 
of Ukraine, Mykola Lastovetskyi (born in 1947). The research work focuses on the civic and social activities of Oleksandr 
Vereshchynskyi, noting that the popularisation of the art of bandura has become an important element of his efforts 
towards the cause of enlightenment. We have noted the artist’s achievements in the realm of research into Ukrainian 
musical folk lore as well as the role he has played in the retrieval and preservation of the heritage of exemplary bandura 
players, including Yevhen Adamtsevych (1904–1972) and Olesia Levadna (1905–1988). We have likewise emphasised 
that the valuable contribution of Oleksandr Vereshchynskyi as a bandura player, an educator, and an active civic leader 
in the area of development of the art of bandura in the County of Drohobych is an irrefutable fact, as in the sixty years 
of his tireless work in the creative area of kobza music, the artist has put plenty of effort into the cause of establishment, 
development, and the boom of bandura performanship in his region–which became an integral part of the artistic heritage 
of bandura players, both in Ukraine and overseas.

Key words: Oleksandr Vereshchynskyi, bandura player, educator, teaching activity, bandura musical art, Drohobych.

Постановка проблеми. Яскравим здобутком 
традиційної української культури є виконавська 
творчість бандуристів, у якій утілена національна 
самобутність українців з притаманним їй духо-
вним і морально-етичним складниками. Розпо-
всюджене в усіх регіонах України та за кордоном, 
бандурне мистецтво стало популярним завдяки 
непересічним творчим особистостям, які творили 
й пропагували його протягом століть. Одним із 
палких популяризаторів і подвижників бандури 
на Дрогобиччині став Олександр Верещинський 
(Кир’ян, 1940 р. н.), який доклав чимало зусиль 
для становлення й розвитку виконавства на наці-
ональному інструменті в окресленому регіоні. 
Професійний бандурист, викладач-методист, коб-
зарознавець, суспільно-громадський діяч, він нео-
дноразово доводив свій патріотизм і відданість 
бандурному мистецтву. З нагоди 80-літнього юві-
лею митця актуальним видається звернення до 
його творчої особистості й мистецької діяльності, 
які є невід’ємним складником у процесі розвитку 
виконавства на бандурі.

Аналіз досліджень. На сучасному етапі 
вивченню бандурного мистецтва як соціокультур-
ного феномена присвячена чимала кількість науко-
вих розвідок. Поряд із дослідженням історичних, 
теоретичних і практичних аспектів як сольного, 

так й ансамблевого бандурного виконавства значна 
частина наукових розвідок присвячена вивченню 
та висвітленню мистецького доробку окремих пер-
соналій, які зробили вагомий внесок в утвердження 
й розвиток мистецтва бандуристів. Праці Л. Кия-
новської, В. Дутчак, Н. Супрун, К. Черемського, 
Л. Мандзюк, О. Ваврик, М. Євгеньєвої, І. Пана-
сюка, О. Бобечко та багатьох інших дослідників 
і науковців всебічно розкривають творчі постаті 
непересічних бандуристів і бандуристок. Однак, 
попри значну кількість таких розвідок, залиша-
ється низка представників бандурного мистецтва, 
які вражають широким діапазоном творчих здо-
бутків, а їхні напрацювання потребують ґрунтов-
ного дослідження. Одним із таких митців є творча 
постать бандуриста з Дрогобича Олександр Вере-
щинський. Внесок митця в розвиток бандурного 
мистецтва на Дрогобиччині вартує поглибленого 
вивчення, адже, окрім дописів на сторінках регіо-
нальних періодичних видань і фрагментарних зга-
док Б. Жеплинського, Б. Пица, М. Ластовецького, 
залишається не висвітленим у мистецтвознавчих і 
культурологічних дослідженнях.

Мета статті полягає у висвітленні творчої, 
педагогічної та громадської діяльності О. Вере-
щинського в контексті становлення й розвитку 
бандурного мистецтва Дрогобиччини.
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Виклад основного матеріалу. Народився 
митець 23 травня 1940 року в місті Ромни, що на 
Сумщині, у сім’ї музично обдарованих людей, 
які, маючи неабиякий музичний хист, володіли 
грою на декількох музичних інструментах і були 
постійними учасниками церковного хору. Вони 
зуміли прищепити синові любов до музики, яка 
згодом стала справою всього його життя.

Завдяки знаному кобзарю Євгену Адамцевичу 
(1904–1972) у шестирічному віці хлопець позна-
йомився з бандурою, а впродовж 1956–1959 років 
Олександр навчався гри на інструменті в Григо-
рія Спиці (1911–1971). Після закінчення школи за 
порадою своєї сестри Валентини Койдик він всту-
пив до Львівського музичного училища, де про-
довжив навчання на бандурі, а також додатково 
опанував контрабас. Спершу талановитий юнак 
навчався в класі репресованого бандуриста Юрія 
Барташевського (1900–1961), одного з колишніх 
керівників оркестрової групи хору імені Григорія 
Верьовки. Згодом, на старших курсах училища, а 
потім і у Львівській консерваторії імені Миколи 
Лисенка, куди О. Верещинський вступив 1963 року, 
він продовжив вивчати фах уже під керівництвом 
засновника львівської академічної школи виконав-
ства на бандурі, заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни, професора Львівської національної музичної 
академії імені М. Лисенка, знаного конструктора 
бандур Василя Герасименка (1927–2015).

Відзначимо, що від 1961 року О. Верещин-
ський уже постійно займався на бандурі конструк-
ції В. Герасименка, активно провадив концертну 
діяльність як соліст-бандурист. Окрім чималої 
кількості обов’язкових для вивчення програмних 
творів, у його репертуарі були думи «Буря на Чор-
ному морі», «Про козака Голоту», «Невільницький 
плач»; народні пісні «Ой чого ти, дубе…», «Чорна 
рілля ізорана», «20 синів і 20 дочок», «Хома та 
Ярема», «Про Хортицю» у власному опрацюванні; 
авторські композиції «Гей, літа орел» (М. Лисенко 
до слів Т. Шевченка), «Віє вітер, віє буйний» 
(музика народна до слів І. Котляревського) тощо. 
Концертував талановитий бандурист у Львівській, 
Івано-Франківській, Херсонській, Миколаївській 
та Одеській областях.

Ще навчаючись у виші, О. Верещинський роз-
почав свою педагогічну діяльність. Упродовж 
1960–1968 років керував ансамблем народних 
інструментів і капелою бандуристів, які функці-
онували при будинку вчителя Львівського облас-
ного відділення хорового музичного товариства 
України, а також викладав у Львівській музичній 
школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької 
(1964–1965).

1968 року О. Верещинський отримав скеру-
вання та переїхав до Дрогобича, де продовжив 
педагогічну діяльність як викладач класу бандури 
в місцевому музичному училищі. Спершу в нього 
навчалися шість дівчат. Педагог зумів організу-
вати невеличкий ансамбль, який не лише концер-
тував у регіоні, а й неодноразово успішно висту-
пав у Києві. 1970 року бандуристки мали честь 
представляти дрогобицький музичний заклад 
на Всеукраїнському звіті творчих колективів, де 
брали участь виконавці з 33 музичних училищ. 
З-поміж учасників мистецького заходу ансамбль 
був визнаний одним із кращих (Соха, 1970: 37). 
Варто зауважити, що в означений період О. Вере-
щинський разом із колегою по роботі та творчим 
побратимом заслуженим діячем мистецтв Укра-
їни О. Цигиликом, який на той час був художнім 
керівником училищного хору, зуміли організувати 
низку концертів, у яких очолювані митцями колек-
тиви на високому фаховому рівні представляли 
хорове та бандурне мистецтво Дрогобиччини.

1969 року О. Верещинського запрошено до 
Дрогобицького державного педагогічного інсти-
туту імені Івана Франка (сьогодні Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана 
Франка), де він започаткував на музично-педаго-
гічному факультеті клас бандури. З метою забез-
печення безперервності навчального процесу 
цього ж року педагог розпочав навчання юних 
бандуристів і в дитячій музичній школі № 1 міста 
Дрогобича, де також створив ансамбль. 1969 року 
згаданий дитячий колектив став лауреатом облас-
ного конкурсу (II премія), що проходив у Львові.

За понад шістдесят років невтомної та висо-
копрофесійної педагогічної діяльності О. Вере-
щинський виховав більше ніж сотню фахівців-
бандуристів, серед яких – непересічні музиканти, 
педагоги й науковці. Гордістю педагога стали 
М. Сорока (Будник) – заслужена артистка Укра-
їни, лауреат премії імені С. Людкевича в галузі 
музичного мистецтва (2006), нагороджена орде-
ном княгині Ольги ІІІ ступеня (2018), засно-
вниця тріо бандуристок «Червона калина», лау-
реат всеукраїнських і міжнародних конкурсів; 
М. Мошик – заслужений діяч мистецтв Укра-
їни, Н. Лемішка (Панчишин) – народна артистка 
України, доцент Тернопільського національного 
педагогічного університету імені В. Гнатюка, 
солістка Тернопільської обласної філармонії й 
Тернопільського академічного обласного україн-
ського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка; 
О. Дуляба – заслужений працівник культури Укра-
їни; О. Бобечко (Шаманова) – кандидат мисте-
цтвознавства, доцент Дрогобицького державного 
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педагогічного університету імені Івана Франка; 
О. Перець (Семиліт) – кандидат педагогічних наук 
Кримського гуманітарного університету; Н. Дуб 
(Строїч) – солістка дуету «Ярослав-На»; Л. Під-
ківка (Величкович) – викладач-методист Вели-
колюбінської дитячої школи мистецтв; О. Голод 
(викладач Самбірського коледжу культури і мис-
тецтв), а також численні лауреати міжнародних і 
всеукраїнських конкурсів: Н. Ватаманюк (Худак), 
Н. Євенко (Сковрон), З. Лужецька (Гжибовська), 
І. Шміло, О. Рибак та інші. Варто додати, що педа-
гога часто запрошують як члена журі різноманіт-
них мистецьких оглядів і конкурсів, у яких беруть 
участь молоді талановиті виконавці.

Як досвідчений викладач, О. Верещинський 
постійно приділяє велику увагу виконавському 
та педагогічному репертуару бандуристів, 
невтомно й продуктивно працює над його попо-
вненням і вдосконаленням. Він є упорядником, 
а також автором низки аранжувань і перекладів 
творів для бандури, що вміщені в дванадцяти 
збірниках, адресованих як зовсім юним, так і 
зрілим виконавцям, серед них – збірник старо-
винних сонат у перекладі для бандури (2000) 
Д. Чімароза; Сонати в перекладі для бандури; 
збірники № 1 та № 2 (2000), С. Геллер; Етюди 
в перекладі для бандури (2001); Поліфонічні 
твори зарубіжних композиторів (2001); «Повій, 
вітре»; Пісні в супроводі бандури з власною гар-
монізацією (2004), М. Ластовецький; Вибрані 
вокальні та інструментальні номери з музики до 
драми «Мальви» («Яничари») за Р. Іваничуком 
(2005); Поліфонічні твори зарубіжних компози-
торів епохи Бароко (2008); Альбом юного бан-
дуриста; Поліфонічні твори (2015); Поліфонічні 
твори західноєвропейських композиторів епохи 
бароко в перекладенні для бандури (2015); «Зер-
нятко»; П’єси для бандури в перекладі О. Вере-
щинського для музичної школи, музичного від-
ділення мистецької школи» (2018); «Розмай»; 
Твори українських і зарубіжних композиторів 
в перекладенні для бандури» (2018). Кожне 
видання педагога вирізняється професійністю 
в підборі й опрацюванні музичного матеріалу. 
«Найголовніша риса перекладань О. Верещин-
ського – намагання найповніше передати автор-
ський задум можливостями бандури, водно-
час транскриптор ураховує вікові особливості 
виконавців, рівень опанування інструментом, 
пропонує увесь спектр новітніх виконавських 
бандурних штрихів і прийомів» (Пиц, 2018: 3), – 
зауважив Б. Пиц. Збірники перекладів музич-
них творів у впорядкуванні О. Верещинського 
користуються популярністю серед бандуристів і 

суттєво доповнюють репертуар виконавців якіс-
ними музичними зразками.

У цьому контексті особливою видається збірка 
«Мальви» («Яничари») за Р. Іваничуком, де в 
перекладі для бандури представлені вокальні та 
інструментальні композиції авторства заслуже-
ного діяча мистецтв України, члена Національної 
спілки композиторів України, члена Національної 
спілки театральних діячів України Миколи Лас-
товецького (1947 р. н.). Зауважимо, що творчість 
композитора охоплює важливі для українського 
музичного мистецтва теми, образи, форми та 
жанри, продовжуючи передусім надбання галиць-
кої композиторської школи. З допомогою новітніх 
засобів музичної виразовості композитор тонко 
поєднує в музиці різноманітні образно-емоційні 
стани, змальовує ліричні почуття й переживання, 
майстерно відтворює історико-епічні та героїчні 
події. Творчий доробок М. Ластовецького станов-
лять твори для хору, симфонічного і струнного 
оркестрів, вокально-симфонічні, камерно-інстру-
ментальні композиції, а також музика на релігійну 
тематику й до драматичних спектаклів.

Потрібно відзначити, що твори композитора, 
які ввійшли до збірки «Мальви», набули особли-
вого звучання в супроводі бандури як інструмента, 
що найкраще передає глибоко-національний і 
патріотичний настрій народу в боротьбі з понево-
лювачами. Це видається важливим, з огляду на те 
що однією з основних тем вистави є насамперед 
тема визвольної боротьби українського народу за 
свою державну незалежність, яка втілена в образі 
Богдана Хмельницького. Саме цей період україн-
ської історії чи не найкраще оспіваний кобзарями 
в історичних піснях і думах. Особливої актуаль-
ності, на думку автора, збірці додає ще й той факт, 
що «проблеми, які стояли перед українським сус-
пільством у середині XVII століття, як не дивно, 
є актуальними і тепер…» (Ластовецький, 2005: 4). 
Пропоновані композиції в перекладі для бандури 
О. Верещинським найкраще повертають слухача 
в епоху запорізьких козаків, де народні виконавці 
були популярними співцями, які піднімали націо-
нальну свідомість і вселяли віру у світле майбутнє 
свого народу.

Поряд із педагогічною та навчально-методич-
ною роботою О. Верещинський активно займа-
ється суспільно-громадською діяльністю. Попу-
ляризація бандурного мистецтва стала важливою 
ланкою його просвітницької роботи. Ще 1968 року, 
надихнувшись приїздом кобзаря Є. Адамцевича в 
Дрогобич, митець разом із дружиною Данутою 
Верещинською (1950–2017) створили домашню 
студію з красномовною назвою «Кобзарська світ-
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лиця». Свого часу в стінах світлиці регулярно 
проводилися зустрічі з видатними кобзарями, 
поетами та письменниками, серед яких – Воло-
димир Антоненко, Володимир Горбатюк, брати 
Роман і Богдан Жеплинські, Лайош Молнар, 
Микола Мошик, Олексій Нирко, Ігор Рачок, Гри-
горій Спиця, Павло Супрун, Мирослав Цуприк, 
Йосип Яницький, Антоніна Листопад, Іван Гна-
тюк та інші. Свого часу в помешканні Верещин-
ських проводилися виїзні засідання Народного 
університету українознавства, який функціонував 
при Дрогобицькому товаристві української мови 
(ТУМ). Мистецькі акції, які часто відбувалися 
в «Кобзарській світлиці», супроводжували учні 
О. Верещинського, серед яких – дует бандуристок 
«Кобзарівна» у складі Ірини Мельник та Ольги 
Голод. Відзначимо, що митцю належить ініціа-
тива створення Дрогобицького регіонального осе-
редку Всеукраїнської спілки кобзарів (сьогодні 
Національна спілка кобзарів України), який він 
очолив 1999 року.

Певний час О. Верещинський активно 
займався дослідженням і збереженням україн-
ського музичного фольклору. Плідними в цьому 
аспекті стали фольклорні експедиції митця впро-
довж 1964–1990 років на Чернігівщину (с. Лавір-
кове) і Сумщину (м. Ромни). Саме тоді йому вда-
лося здійснити записи кобзаря І. Рачка (у тому 
числі народний варіант гімну України), а також 
дуету в складі Г. Спиці та Є. Адамцевича, які, 
з-поміж іншого, виконали славнозвісний «Запо-
різький марш». Усі ці унікальні записи зберіга-
ються в домашньому архіві О. Верещинського та 
потребують ретельного опрацювання фахівцями 
в галузі етномузикології з метою ґрунтовного 
дослідження й популяризації зразків традиційної 
народної музики.

Відзначимо, що О. Верещинський доклав 
чимало зусиль для збереження пам’яті про 
Є. Адамцевича. 1968 року в стінах Дрогобицького 
педагогічного інституту імені І. Франка (зараз 
Дрогобицький державний педагогічний універси-
тет імені І. Франка) він організував єдиний у Дро-
гобичі концерт кобзаря, де присутні мали можли-
вість не лише насолодитися кобзарською музикою, 
а й поставити виконавцеві запитання. Уже після 
смерті Є. Адамцевича, у січні 1994 року, О. Вере-
щинський узяв участь у Всеукраїнській науковій 
конференції, яка відбулася в Ромнах і була присвя-
чена 90-річчю від дня народження кобзаря. У рам-
ках заходу митець із Дрогобича виголосив допо-
відь «Мої спогади про кобзаря Є. Адамцевича» та 
представив дослідження «Авторство Запорізького 
маршу». Згадані матеріали він подарував краєз-

навчому музею міста Ромни (Фонди Роменського 
краєзнавчого музею. ФН-17. № 1. 1997).

2004 року, напередодні сторічного ювілею 
Є. Адамцевича, подружжя Верещинських орга-
нізувало та провело в дрогобицькій Кобзарській 
світлиці оригінальний вечір спогадів, присвя-
чений кобзареві. Слухачами й учасниками дій-
ства були бандуристи, учні філологічної студії 
«Молоді пера», члени Дрогобицької «Просвіти». 
Присутні мали можливість ознайомитися з коб-
зарським архівом О. Верещинського та послу-
хати «живий» голос Є. Адамцевича, а також його 
інтерв’ю-розповідь про самого себе. На честь 
непересічного кобзаря присутні бандуристи вико-
нали низку композицій, серед яких – авторський 
твір Є. Адамцевича «На смерть дружини», слав-
нозвісний «Запорізький марш» та інші твори.

Мистецьку цінність становить епістолярій 
О. Верещинського з видатними кобзарями, який 
також зберігається в його домашньому архіві. 
Зокрема, цікавим і пізнавальним є листування 
сімей Верещинських та Адамцевичів, яке вияв-
ляє спільне бачення обох родин проблеми збе-
реження та пропагування бандурного мистецтва 
й висвітлює їхні думки, плани та переживання. 
Наприклад, в одному з листів до творчих побра-
тимів із Дрогобича, що датований 20 грудня 
1968 року, Лідія Адамцевич черговий раз писала 
про концертну діяльність кобзаря: «… В Києві 
ми пробули два тижні. Євген Олександрович 
виступав в університеті, консерваторії, видав-
ництвах «Дніпро», «Наукова думка», «Молодь», 
«Мистецтво», «Веселка», клубі трамвайників, а 
також на радіо записали 10 пісень у фонд, потім 
будуть пускать в ефір і за кордон, обіцяли також 
зробить платівки. Виступи пройшли з великим 
успіхом. Також Олександрович грав у відомого 
скульптора Івана Гончара, який виліпив потім 
бюст…» (Лист, 1987: 62).

Стараннями О. Верещинського відроджено 
ім’я однієї з перших жінок-бандуристок України – 
Олесі Левадної (1905–1988). «Чимало зусиль для 
того, щоб ім’я Олесі Левадної не вкрилося поро-
хом забуття, доклало знане і шановане в Дрого-
бичі подружжя Верещинських – Данута і Олек-
сандр… Саме вони розшукали Олесю Левадну та 
отримали цінні відомості від учениці Гната Хотке-
вича» (Бобечко, 2014: 37), – зауважила О. Бобечко. 
1948 року бандуристка оселилася в Дрогобичі та 
продовжила свою творчо-виконавську діяльність 
у Заслуженому прикарпатському ансамблі пісні 
та танцю «Верховина» (тоді ще «Прикарпаття»). 
Після переїзду О. Левадна провадила досить від-
сторонений спосіб життя. Довгий час вона нікому 
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й нічого не розповідала про себе. Причиною стало 
те, що бандуристка дуже боялася переслідувань, 
яких зазнали чимало кобзарів і представників 
патріотично налаштованої української інтеліген-
ції згаданого періоду. Завдяки подружжю Вере-
щинських 1999 року на стіні будинку (Дрогобич, 
Площа Ринок, 15), де проживала бандуристка, 
установлено меморіальну дошку на її честь.

Зазначимо, що за великі здобутки на творчій і 
педагогічній ниві О. Верещинський неодноразово 
нагороджений численними грамотами, подяками 
й нагородами. Почесна грамота Міністерства 
культури України (2006), якої митець удостоєний 
за вагомий особистий внесок у створенні духо-
вних цінностей і високу професійну майстерність, 
посідає в цьому переліку особливе місце.

10 червня 2010 року в актовому залі Дрого-
бицького державного, тоді ще музичного, учи-
лища імені В. Барвінського відбувся грандіоз-
ний концерт-вітання з нагоди 70-річчя від дня 
народження та 50-річчя педагогічної і творчої 

діяльності О. Верещинського. У концерті взяли 
участь колишні учні педагога (М. Сорока (Буд-
ник), Н. Ватаманюк (Худак), О. Рибак, І. Шміло, 
Н. Євенко (Сковрон), І. Євсенко, ансамбль 
«Царівна», дуети «Скерцо» та «Ярослав-На» 
(Ярослав і Наталія Дуб), а також гості (Х. Вівчар), 
студенти О. Верещинського та його випускники 
2010 року (Т. Білокур, Л. Войтів, Н. Кончаківська, 
О. Семеліт)), які подарували незабутнє свято не 
лише ювіляру, а й усім шанувальникам бандур-
ного мистецтва.

Висновки. Підсумовуючи, варто відзначити, 
що вагомий внесок О. Верещинського як банду-
риста, педагога й активного громадського діяча в 
розвиток бандурного мистецтва Дрогобиччини є 
незаперечним. Упродовж 60 років невтомної праці 
на творчій кобзарській ниві митець доклав чимало 
зусиль для становлення, розвитку та процвітання 
виконавства на бандурі в окресленому регіоні, яке 
стало невід’ємним складником мистецтва банду-
ристів як в Україні, так і за кордоном.
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ПОЛІСТИЛІСТИКА ЯК ПРОЕКТНИЙ МЕТОД У СЕРЕДОВИЩНОМУ  
ДИЗАЙНІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Межа XX–XXI століть характеризується розмаїттям стилістичних течій, суперечливих тенденцій, 
шукань та експериментів у мистецтві, архітектурі й дизайні. Зміни, що відбулися у світовій проектній куль-
турі, відбито й в особливостях формування дизайну середовищних об’єктів на теренах України. У вирі цих 
процесів і перебуває таке місто, як Харків, – один із головних економічних, промислових, наукових і культур-
них центрів України. Загалом постмодернізм як естетичне явище своєрідно приживався на пострадянському 
ґрунті, зокрема й у Харкові. Дизайнери почали експериментувати, не обмежуючи себе рамками певного стилю, 
застосовуючи полістилістику як метод у проектній практиці. Дизайн сучасних інтер’єрів, що представлені в 
Харкові, позначений посиленням уваги до образної виразності їх формотворення, до метафоричності передачі 
художнього образу. 

Об’єктом вивчення є полістилістика як один із сучасних методів проектної діяльності, що виступає як про-
цес переосмислення історичних стилів минулого. Аналіз наведених прикладів свідчить, що цей творчий метод 
досить широко застосовується в практиці харківських дизайнерів. Оперуючи змістовими константами стилів 
і напрямів, він дає змогу вільно інтерпретувати їх матеріальне втілення, наповнюючи новим функціональним 
значенням інтер’єрні рішення. Цьому сприяє система вироблених роками традицій, які частіше за все зрозумілі 
замовникам, а також набір певних знакових орієнтирів, що їх застосовує дизайнер і які відкривають широкі 
можливості для інтелектуальної гри. 

Аналіз сучасних інтер’єрів допоміг установити персоналії майстрів, які найчастіше звертаються 
до полістилістики як проектного методу. Це такі дизайнери, як В. Бондаренко, О. Кудінова, Д. Фомен-
ко, В. Погорельчук, О. Кулішова, С. Охматенко. Установлено, що в сучасних інтерпретаціях харківських 
дизайнерів простежуються ознаки вікторіанського стилю, класицизму, ар-деко, конструктивізму, поп-арту 
тощо. Доведено, що частіше за все полістилістика використовується в проектуванні житлових об’єктів і 
готельних закладів.

Ключові слова: дизайн, інтер’єр, середовище, полістилістика, постмодернізм.
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POLYSTYLISTICS AS A DESIGN METHOD IN THE ENVIRONMENTAL DESIGN 
OF UKRAINE (KHARKIV REGION EXPERIENCE)

The turn of the XX–XXI centuries is characterized by a variety of stylistic trends, contradictory trends, searches and 
experiments in art, architecture and design. The changes that have taken place in the world design culture have been 
reflected in the peculiarities of the formation of environmental design in Ukraine. At the epicenter of these processes is 
Kharkiv – one of the main economic, industrial, scientific and cultural centers of Ukraine. In general, postmodernism, 
as an aesthetic phenomenon, was especially formed on post-Soviet soil, in particular, in Kharkiv. Designers began to 
experiment, not limiting themselves to a certain style, using polystylistics as a method in their design practice. 

Design of modern interiors presented in Kharkiv is marked by increased attention to expressiveness of their formation 
and metaphorical transfer of the artistic image. The specific objective of the present study is polystylistics as one of 
the modern methods of project activity, acting as a process of rethinking historical styles of the past. An analysis of the 
examples provided shows that this creative method is widely used in the practice of Kharkiv designers. Using meaningful 
constants of styles and movements, it allows you to interpret freely their material embodiment, filling the interior with 
new functional value. This is facilitated by a system of traditions developed over the years, which are often understood by 
customers. As well as a set of certain landmarks used by the designer, which open wide opportunities for intellectual play.

The analysis of modern interiors made it possible to establish personalities of the masters, who most often turn to 
polystylistics as a design method. These are such designers as V. Bondarenko, O. Kudinova, D. Fomenko, V. Pogorelchuk, 
O. Kulishova, S. Okhmatenko. It is established that in modern interpretations of Kharkiv designers signs of the Victorian 
style, Classicism, Art Deco, Constructivism, Pop Art are found. It is proved that most often polystylistics is used in the 
design of residential and hotel buildings.

Key words: design, interior, environment, polystylistics, postmodernism.

Постановка проблеми. Зміна естетичних орі-
єнтирів і традицій, що відбулася у світовій проек-
тній культурі наприкінці XX – на початку XXІ сто-
ліття, не могла не позначитися на особливостях 
формування дизайну середовищних об’єктів на 
теренах України. За сучасних умов глобальної 
урбанізації Харків як один із головних економіч-
них, промислових, наукових і культурних центрів 
України перебуває на етапі посиленого розвитку. 
Великого значення у формуванні нового пред-
метно-просторового середовища Харкова набуває 
діяльність харківської школи дизайну. Висвітлен-
ням процесів її формування займалися такі укра-
їнські дослідники, як В. Даниленко (Даниленко, 
2003) та В. Прусак (Прусак, 2017: 71–82).

Зусиллями багатьох професіоналів у сфері 
середовищного дизайну місто поступово набуває 
змін. Створюючи естетично та функціонально 
якісні об’єкти, дизайнери водночас створюють 
образ цілого міста, формуючи так і нове соціо-
культурне середовище.

«Однією з найважливіших рис дизайну кінця 
ХХ – початку ХХІ століть є проблема само-
рефлексії, монтажної проектності атракторного 
типу, а також конструктивно-будівної діяльності, 
орієнтованої на комунікацію, прагматику…» 
(Барна, 2016: 4). У роботах дизайнерів просте-
жується посилення уваги до образності у фор-
мотворенні, метафоричності. Цей процес від-
бувається завдяки переосмисленню історичних 
стилів минулого, використанню притаманних їм 
архітектурних і декоративних деталей, які інтер-
претуються із застосуванням сучасних матеріа-
лів і технологій. 

Актуальність позначеної теми, яка полягає 
у вивченні та систематизації інформації щодо 
досягнень харківських дизайнерів, зумовлена 
відсутністю теоретичного доробку з означеного 
питання. 

Аналіз досліджень. Художнім феноменом 
межі XX XXI століть стало розмаїття стиліс-
тичних течій, суперечливих тенденцій, шукань 
та експериментів. Багато в чому це зумовлено 
ускладненням самого світу, змінами ідеології, 
міжособистісних відносин і системи цінностей. 
У підсумку концептуально іншим стало й пред-
метно-просторове середовище, яке оточує людей 
і є продуктом їхньої проектної діяльності. Плю-
ралізм стилістичних течій та естетичних погля-
дів виражено в постмодернізмі як художньому 
напрямі (Барсукова, 2008: 37). Український 
дослідник Р. Студницький уважає, що постмодер-
нізм став стилем-реакцією на модернізм, він його 
порівнює з маньєризмом, що завершив розвиток 
Ренесансу. Цю точку зору декларували архітек-
тори – викладачі вищих навчальних закладів 
(Ч. Дженкс, Р. Вентурі, Р. Арад), які стежили за 
розвитком загальносвітових тенденцій художньої 
культури та прагнули теоретично обґрунтувати 
появу нового стилю (Студницький, 2007). У моно-
графії «Архітектура постмодернізму» дослідниця 
Л. Стародубцева робить акцент саме на особли-
вому способі мислення під час створення нових 
об’єктів (Стародубцева, 1998: 20). Проте найсуттє-
вішим здобутком постмодернізму в дизайні стало 
те, що він змінив його сутність і розширив сферу 
його діяльності (Бондаренко, 2012: 4–8). Ігровий 
підхід як один із методів проектної творчості 
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постмодернізму висвітлено в публікації доктора 
мистецтвознавства І. Кузнєцової та Д. Коржене-
вич (Кузнєцова, 2015: 12–15). Загалом постмодер-
нізм як естетичне явище своєрідно приживався 
на пострадянському ґрунті, зокрема й у Харкові. 
Дизайнери почали експериментувати, не обмеж-
уючись рамками певного стилю, застосовуючи 
полістилістику як метод у проектній практиці. 

Умовами виникнення полістилістики як проек-
тного методу виявилися, на думку Н. Барсукової, 
такі процеси сучасної культури:

– потяг до експерименту;
– пошуки універсалізму, всеохоплення;
– дискретний характер сприйняття сучасної 

людини, порушення послідовності переказу та 
раптові переключення;

– багатозначність, інформативність (висока 
швидкість обміну інформацією);

– багатовимірність і поліфонічність інформа-
ційно-візуального ряду сучасної культури (Барсу-
кова, 2008: 155).

Американський архітектор Роберт Стерн, 
позначивши три принципи постмодернізму 
(контекстуалізм, алюзіонізм, орнаменталізм), 
визначає алюзіонізм як натяк і посилання до 
історичних стилів. При цьому алюзії відрізня-
ються від прямих цитат іронічним ставленням 
до першоджерела.

Відомий архітектор і теоретик Чарльз Дженкс, 
автор книги «Мова архітектури постмодер-
нізму», увів поняття «радикальний еклектизм», 
яке передбачає рівноправне існування будь-яких 
архітектурних кодів, якщо вони органічно впи-
суються в ціле (Дженкс, 1985). Він стверджував, 
що еклектизм минулих епох значно відрізняється 
від «радикального еклектизму» постмодернізму 
й архітектори того часу «комбінували супереч-
ливий матеріал у надії уникнути важкого вибору 
або пошуків творчого вирішення через проблем-
ність». За словами Ч. Дженкса, «еклектизм XIX 
століття найчастіше більш мотивований опорту-
нізмом, ніж переконанням. … Було залучено мало 
семантичних і соціальних аргументів, тому еклек-
тизм XIX століття слабкий. На противагу цьому 
слабкому еклектизму, постмодернізм мав можли-
вість розвинути більш сильне й радикальне різно-
маніття» (Дженкс, 1985: 79).

Загалом наведені вище визначення тією чи 
іншою мірою вказують на спільність поглядів 
учених на питання звернення постмодернізму до 
стилів минулих епох у архітектурі та середовищ-
ному дизайні. Проте, на відміну від еклектики, 
яка застосовує такий прийом, як колаж (поєд-
нання прямих неопрацьованих цитат чи навмисно 

грубих, гротескних), полістилістика тонко володіє 
різними стилями і сприймається як діалог куль-
тур. Під полістилістикою як методом у сучасному 
середовищному дизайні розуміють не злам, не 
руйнування, не довільне поєднання джерел, а син-
тезування окремих художніх стилів за законами 
гармонії. Варто зазначити, що при цьому важ-
ливим є сам процес поєднання художніх стилів 
як окремих елементів – методом обміркованого 
пошуку й ретельного відбору кращих художньо-
стилістичних зразків, адекватних для вираження 
конкретної проектно-середовищної ситуації (Бар-
сукова, 2008: 158). Завдяки іронічному підходу, за 
бездоганного володіння стилем свідоме змішання 
культур формує полістилістичний за характе-
ром об’єкт. Ця гібридизація дає певну цілісність 
форми та її художню привабливість. 

Тож уведення в теорію середовищного дизайну 
терміна «полістилістика»для характеристики про-
ектних процесів у середовищному дизайні перед-
бачає конкретизацію її прийомів:

– цитування (пряме використання фрагментів 
історичного стилю або художньої системи). Але 
варто зазначити, що використання справжньої 
цитати – доволі рідкісний прийом;

– алюзія (використання окремих елементів чи 
деталей, що апелюють до історичного стилю);

– узагальнення через стиль (надання об’єкту 
образних характеристик, що притаманні історич-
ному стилю, його семантиці);

– варіації на стиль (за збереження художніх 
особливостей першоджерела зміна його окре-
мих рис);

– ремінісценції (запозичення з оригіналу 
окремих елементів з подальшими змінами);

– стилістичний синтез;
– асамбляж (вільна композиція культурних 

зразків) ((Барсукова, 2008: 160).
Схильність до цитування історико-архітектур-

них мотивів додає постмодерністичній архітек-
турі й дизайну наративності, інформативності. 
Так, головна властивість такого середовищного 
дизайну полягає в активній взаємодії різноманіт-
них художніх систем. Звернення до історичних 
стилів минулого семантично ускладнюють і зба-
гачують середовищні композиції, насичують їх 
комунікативними функціями.

Ситуація полістилістики на сучасному етапі 
постмодернізму передбачає вільне оперування 
категоріями стилів. Такий динамічний процес 
стилеутворення постмодернізму стає самостій-
ним завданням середовищного дизайну. Зі збіль-
шенням темпу засвоєння інформації сприйняття 
людини має дискретний характер. Отже, зміна 
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сучасними дизайнерами тактики формування 
середовища, організація таких дискретних про-
сторів реалізуються саме в полістилістичному 
підході (Барсукова, 2008: 159).

У дизайнерських проектах полістилістика про-
являється в широкому різноманітті стилістичних 
виявів, відродженні історичних архітектурних 
систем і декору всіх видів: широко використову-
ється декоративна кладка, оздоблення, рельєф, 
орнамент, розписи.

Метою статті є характеристика полістилістики 
як проектного методу в середовищному дизайні й 
систематизація її втілення в проектній практиці 
дизайнерів, які працюють у Харківському регіоні.

Виклад основного матеріалу. Варто зазна-
чити, що полістилістика як метод проектної діяль-
ності в середовищному дизайні Харкова досить 
часто використовується професіоналами як осно-
вний вектор роботи. Цей метод дає змогу:

– підкреслити єдність архітектурно-худож-
нього рішення об’єкта, що створюється, з уже 
наявною проектною ситуацією; 

– надати об’єкту проектування певної статус-
ності;

– створити простір, що є заздалегідь пов’язаним 
із певним соціокультурним контекстом. 

Ці причини також визначають доцільність 
обраних у процесі роботи прийомів проектування, 
таких як алюзії, узагальнення через стиль, варіа-
ції на стиль, ремінісценції тощо. Один із найбільш 
показових прикладів застосування полістилістики 
в практиці харківської школи дизайну – готель 
«Чічіков», авторами якого є проектне бюро «Arte» 
(В. Бондаренко, О. Кудінова, Д. Фоменко). Примі-
щення розташовано в історичному центрі Харкова 
по вулиці М. Гоголя. Завдяки місцезнаходженню й 
обрана назва закладу – за іменем героя відомого 
твору письменника. Указані передумови визна-
чили й характер інтер’єрів готелю, що демонстру-
ють вдале використання стилістичного синтезу як 
одного з прийомів полістилістики. Алюзії на кла-
сицизм в інтер’єрах вестибюлю, холів і ресторану 
готелю можна простежити в елементах видозмі-
неної ордерної системи. Декоративно-тектонічні 
ордерні композиції на поверхні стіни чи в поєд-
нанні з нею використовуються з метою втілити 
певні образно-емоційні якості архітектурного 
простору – урочистість і парадність. За задумом 
авторів, геометрична пластика стелі й обрисів 
обладнання, а також використання таких матеріа-
лів, як дерево, метал, скло, створюють певні алю-
зії на стиль ар-деко. Варіації на цей стиль також 
простежуються в дизайні меблів і текстильному 
оформленні інтер’єрів.

Ще одним прикладом використання прийому 
стилістичного синтезу в інтер’єрі є гольф-клуб, що 
спроектований фірмою «Otel – E Design» (дизай-
нер М. Гресь). Замовником установлено завдання – 
створити інтер’єр, який відповідав би елітарності 
самого спорту. Так з’явився проект, який поєднує 
алюзії на різноманітні стилі минулого. Активна 
ортогональна графіка підлоги й текстилю натякає 
на стиль ар-деко, для якого характерно викорис-
тання шахового контрасту чорного і білого. Гвин-
тові сходи – характерний елемент готичної, а зго-
дом і вікторіанської архітектури. Наявність алюзій 
на вікторіанський стиль можна помітити й у формі 
крісел у приміщенні ресторану. У формотворенні 
м’яких меблів простежуються ремінісценції на 
стиль ампір, а в деяких аксесуарах навіть натяки 
на бароко (наприклад, рама дзеркала в холі). 
Характерним є також те, що в інтер’єрі наявні 
антикварні об’єкти меблів, що вказують на прийом 
прямої цитати-звернення до стилів минулих епох. 
Незважаючи на досить активне поєднання стилів, 
приміщення мають цілісний образ, створюючи 
атмосферу добротності й урочистості.

Стилістикою ар-деко для створення статус-
ного інтер’єру скористалися харківські дизай-
нери Олена Кулішова та Сергій Охматенко під 
час проектування ресторану «Holiday». За основу 
дизайн-концепції закладу автори взяли історію 
про американську джазову співачку Біллі Холідей 
(Кулішова, 2009). Натхненні її творчістю, вони 
оформили інтер’єр у стилістиці «золотого сто-
ліття Голівуду» (1930-х років) з використанням 
ремінісценцій ар-деко. Імовірно, саме «золотий 
вік Голівуду» (більшою мірою ніж будь-що інше) є 
еталоном вишуканості й розкоші, що якнайкраще 
відображає специфіку закладу. Увесь простір рес-
торану спроектовано так, щоб він нагадував сце-
нічні декорації. Стилістика ар-деко відчувається 
в пластиці стійки бару, окремих елементів облад-
нання та загальному колористичному рішенні 
приміщення. Як пряме цитування об’єктів тих 
часів в інтер’єрі використано фотографії відомих 
артистів 30-х років ХХ сторіччя. 

Досить виразно полістилістичні прийоми 
проявляються й у дизайні інтер’єрів житлових 
приміщень. Так, наприклад, цікавим є інтер’єр 
харківської квартири, спроектованої архітектур-
ним бюро «Artе» (В. Бондаренко, О. Кудінова, 
Д. Фоменко). Стилістичний синтез, що використа-
ний у цьому об’єкті, створює атмосферу всепри-
сутності в часі і просторі, поєднуючи елементи 
англійської класики, ар-деко й несподівані мотиви 
шинуазрі. Ремінісценції на англійську класику, а 
точніше, на георгіанський стиль прочитуються в 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 202018

Мистецтвознавство

оздобленні стін дерев’яними панелями та шпа-
лерами з характерним рослинним і графічним 
малюнком. Стиль ар-деко проявився в конструк-
ції меблів із заокругленими кутами й суворими 
ритмічно-метричними членуваннями, а також у 
різноманітному декоративному оздобленні. Домі-
нантою інтер’єру став екзотичний «китайський 
сервант» у вітальні, авторська розробка дизай-
нера В. Бондаренка. Крім суто меблевих функцій, 
незвичайна конструкція розділяє зони їдальні й 
вітальні. Художньо-образне рішення квартири не 
має випадкових посилань, воно будується на гли-
бокому розумінні взаємозв’язків стилів у контек-
сті їх історичного розвитку.

Гарним прикладом полістилістичного під-
ходу у формуванні дизайну інтер’єрів житло-
вого будинку є ще одна робота архітектурного 
бюро «Artе». Варіації на стиль вікторіанської 
Англії можна побачити в оформленні приміщень 
вітальні та бібліотеки, де провідне місце в ком-
позиції інтер’єру посідає камін, а стіни обшиті 
дерев’яними панелями, що характерно для 
інтер’єрів того часу. Також до вікторіанської 
епохи апелює форма прикамінного крісла та 
гвинтові сходи, що поєднують два рівні будинку. 
Формотворення дверних порталів і проходів між 
кімнатами включає елементи ордерної системи 
класицизму. Алюзією на цей стиль є також кесо-
нована конструкція стелі з досить стриманим ліп-
ним декором. Водночас форма меблів і світиль-
ників з обрисами у вигляді трапеції, контрастне 
шахове оздоблення підлоги біло-чорною плиткою 
нагадує епоху ар-деко. Незважаючи на викорис-
тання елементів різних стилів в одному інтер’єрі, 
композиційне рішення не має характеру фрагмен-
тарного, а скоріше є вираженням діалогічності 
полістилістичного методу проектування.

Вдало продемонстрував стилістичний синтез 
і В. Погорельчук у оформленні інтер’єру при-
ватного будинку в Харкові. Просторове рішення 
об’єкта апелює до традицій конструктивізму. 
Воно засноване на принципі максимальної від-
критості інтер’єру: великі панорамні вікна 
вітальні впускають багато сонця, усі приміщення 
першого поверху (вітальня, їдальня, кухня й біблі-
отека) об’єднані в студію, двері приватних при-
міщень другого поверху також виходять у цен-
тральний хол. У формотворенні поверхонь стін і 
стелі використовується чітка ортогональна плас-
тика на основі модульної сітки. Контраст м’яких 
та агресивних фактур – улюблений прийом кон-
структивістів, і тут він неодноразово застосову-
ється дизайнером. Пом’якшує аскетичність фор-
мотворення використання у великій кількості 

таких натуральних оздоблювальних матеріалів, 
як дерево, скло, шкіра, мармур. Композиційною 
віссю студійної частини інтер’єру стала люстра, 
що складається із золотих дисків різного діаметра, 
яка, випромінюючи світло теплого відтінку, допо-
магає створити в приміщенні атмосферу затишку. 
В оформленні будинку також використовується 
прийом асамбляжу, який полягає в поєднанні 
культових предметів дизайну в цілісну компози-
цію інтер’єру. Отже, на прикладі цього інтер’єру 
можна простежити особливості взаємодії стиліс-
тики конструктивізму з яскравими елементами 
сучасного предметного дизайну, які слугують 
композиційними домінантами в лаконічному про-
сторовому рішенні будинку.

Ще одним яскравим зразком полістилістич-
ного підходу в практиці В. Погорельчука варто 
вважати дизайн квартири з використанням ремі-
нісценцій на стиль поп-арт. Атмосфера, супутня 
цьому напряму в мистецтві, відповідала настрою і 
внутрішньому світу замовника. Тому образ вічно-
зеленої весни втілений за рахунок характерної для 
цього стилю яскравої колористики й оригінальної 
пластики поверхонь. Елементи поп-арту також 
можна прослідкувати в широкому використанні 
пластику, глянцевих поверхонь, що характерно 
для цього напряму. Певною композиційною домі-
нантою інтер’єру можна вважати активну графіку 
стін. У вітальні вона проявляється у вигляді повто-
рюваних мотивів на шпалерах, у спальних кім-
натах – за допомогою масштабних абстрактних 
зображень. Таке рішення локальних поверхонь 
дуже часто застосовувалося в практиці поп-арту, 
тому, виступаючи як варіації на стиль, повністю 
відповідає обраному концептуальному напряму.

Висновки. Аналіз наведених прикладів свід-
чить, що полістилістичність як творчий метод 
досить широко застосовується в дизайнерській 
практиці. З одного боку, цьому сприяє система 
вироблених роками традицій, які частіше за все 
зрозумілі замовникам, тому не викликають супер-
ечливості сприйняття. З іншого – набір певних 
орієнтирів відкриває широкі можливості для інте-
лектуальної гри, що є найвищим проявом про-
фесіоналізму сучасного дизайнера. Оперуючи 
змістовими константами стилів і напрямів, він 
має можливість вільно інтерпретувати їх матері-
альне втілення, наповнюючи новим функціональ-
ним значенням. Аналіз дизайнерської проектної 
практики Харківського регіону дав змогу встано-
вити персоналії майстрів, які найчастіше зверта-
ються до полістилістики як проектного методу. 
Це такі дизайнери, як В. Бондаренко, О. Куді-
нова, Д. Фоменко, В. Погорельчук, О. Кулішова, 
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С. Охматенко. У практиці вони переосмислю-
ють вікторіанський стиль, класицизм, ар-деко, 
конструктивізм, поп-арт. Доведено, що частіше 
за все полістилістика використовується в проек-
туванні житлових об’єктів і готельних закладів. 
Характерна для постмодернізму наративність 
завдяки дизайнерським прийомам полістилістики 
спокійна та ненав’язлива, що робить її особливо 
актуальною для житлових приміщень. Відкритий 
список можливих запозичень дає необмежну варі-

ативність у створенні полістилістичного рішення, 
де критерієм правильного відбору того чи іншого 
елементу слугує відповідність художній ідеї або 
середовищному контексту. 

Для створення цілісної картини розвитку 
середовищного дизайну Харківського регіону на 
межі ХХ–ХХІ сторіч доцільно в подальших дослі-
дженнях розглянути інші прояви постмодернізму 
в проектній діяльності, зокрема контекстний та 
іронічно-ігровий методи проектної діяльності.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРСТАТІВ ІЗ ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ  
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА СЕРЕДОВИЩА  

(НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРНИХ АРТОБ’ЄКТІВ)

Стаття присвячена дослідженню переваг застосування верстатів із числовим програмним керуванням у 
навчальній та професійній діяльності дизайнера середовища та окреслення етапів створення інтер’єрних 
артоб’єктів на означеному обладнанні. 

Метою роботи є дослідження ролі сучасного промислового обладнання з ЧПК в аспекті професійної освіти 
та творчої діяльності дизайнера середовища. Виявлено, що питання впровадження верстатів із числовим про-
грамним керуванням не було розглянуто в аспекті дизайн-освіти вищої школи. Переважна більшість досліджень 
присвячено питанням оснащення такого обладнання, варіацій технічного забезпечення та дослідження прийомів 
програмування в аспекті підготовки інженерів, програмістів, наладчиків та верстатобудівників. А в досліджен-
нях з артдизайну не визначено роль промислового обладнання в процесі виготовлення артоб’єктів у матеріалі.

Методологія даної роботи заснована на застосуванні емпіричних і теоретичних методів дослідження. 
Емпіричні методи, а саме експеримент, порівняння та спостереження, при вивченні характеристик виготов-
лення як утилітарних предметів, так і творчих композицій, є основоположними. Для узагальнення практичного 
досвіду застосовуються теоретичні методи дослідження, а саме аналіз, синтез і прогнозування. Аналіз сучасної 
дизайн-практики свідчить про те, що промислове виготовлення предметного наповнення середовища життє-
діяльності людини має прогресивну тенденцію. Паралельно з існуванням ручного виготовлення елітарних, оди-
ничних дизайн-об’єктів, простежується тенденція до застосування інноваційного промислового обладнання при 
створенні предметного наповнення інтер’єрів житлового і громадського призначення. Серед інновацій в промис-
ловому обладнанні поширення набули верстати із числовим програмним керуванням. Позначено, що в навчальній 
та професійній дизайн-практиці, крім утилітарних предметів, автори розробляють різноманітні артоб’єкти, 
які втілюються через пошук нових форм, роботу з фактурою, рельєфом, кольором і поєднання матеріалів. Вини-
кає необхідність втілення дизайн-розробки на високому професійному рівні, що передбачає роботу на сучасному 
обладнанні. 

Висновки. Виявлено, що використання інноваційних технічних засобів передбачає вміння і навички роботи 
в спеціальних графічних комп’ютерних програмах, і розуміння фізичних і художньо-естетичних властивостей 
матеріалів. Позначено, що розвиток технологій дозволяє створювати найскладніші твори, які складно або недо-
цільно виготовляти вручну. У роботі встановлено, що можливість використання верстатів з ЧПК не тільки 
забезпечує високу якість дизайн-об’єктів, а й прискорює і полегшує процес їх виготовлення і надає можливість 
для реалізації сміливих експериментів в рамках навчального процесу.

Ключові слова: артоб’єкти, моделювання, фрезерування, промислове обладнання, верстати із числовим про-
грамним керуванням.
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THE USE OF COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES IN THE PROCESS 
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF THE DESIGNER OF ENVIRONMENT 

(BASED ON THE INTERIOR ART-OBJECTS CREATION)

The article is devoted to the study of the advantages of using computer numerical control machines in the creation of 
interior art-objects in terms of educational and professional activities of the designer of environment and the identification 
of the stages of art-objects creation by such equipment. 

The purpose of the article is to study the role of modern industrial equipment in the aspect of education and professional 
activity of the designer of environment. It was revealed that the issue of the use of computer numerical control machines 
wasn`t considered in the aspect of design education. The majority of studies are devoted to issues of equipping such 
equipment, technical support variations and research on programming techniques in the aspect of training engineers, 
programmers, adjusters and machine tool builders. And at the researches of art-design has not identified the role of 
industrial equipment in the process of art-objects creation. 

The methodology of this work based on the application of empirical and theoretical research methods. The empirical 
methods, namely experiment, comparison and observation, in studying the characteristics of the manufacture of both 
utilitarian objects and creative compositions, are fundamental. To summarize the practical experience and update the 
curriculum applied theoretical research methods, namely analysis, synthesis and forecasting. The results of the research 
support the idea that the industrial production of the subject content of the human environment has a progressive tendency. 
In parallel with the existence of manual manufacturing of elite, individual design-objects, there is a tendency towards the 
use of innovative industrial equipment in the interior-objects creation. Among the innovations in industrial equipment, 
computer numerical control machines have become widespread. It was indicated that in the academic and professional 
design practice, apart from utilitarian objects, the authors create a variety of art-objects that are implemented through 
different forms, work with texture, color and material combinations. In the framework of the educational process, in 
addition to utilitarian subjects, students offer create conceptual art-objects that are embodied through the search for new 
forms, work with texture, relief, color and a combination of materials. There became a need for the implementation of 
design development at a high professional level, which involves working on modern equipment. 

We conclude that the use of innovative technical means involves the ability and skills to work in special graphic 
computer programs, and an understanding of physical and artistic-aesthetic properties. It is noted that the development 
of technology allows to create the most complex works that are difficult or impractical to make by hand. The ability to 
use CNC machines not only ensures high quality of design objects, but also accelerates and facilitates the process of their 
manufacture and provides an opportunity for the implementation of bold experiments within the educational process.

Key words: art objects, modeling, milling, industrial equipment, numerically controlled machines.

Постановка проблеми. Аналіз сучасної 
дизайн-практики свідчить, що промислове виго-
товлення предметного наповнення середовища 
життєдіяльності людини має прогресивну тен-
денцію. Паралельно із існуванням ручного виго-

товлення елітарних дизайн-об’єктів прослідкову-
ється тенденція до застосування інноваційного 
промислового обладнання при створенні пред-
метного наповнення інтер’єрів житлового та гро-
мадського призначення. Серед інновацій у про-
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мисловому обладнанні поширення набули станки 
із числовим програмним керуванням (ЧПК).

Однак наразі в галузі дизайн-освіти в Україні 
питанню долучення студентів до такого облад-
нання є обмеженим, що пов’язано із відсутністю 
сучасних верстатів у вищих навчальних закладах. 
Оскільки процес спеціалізованого художнього 
навчання спрямовано на підготовку до реаль-
ної дизайн-практики, то виникає гостра потреба 
у ознайомлені студентів з технологією ЧПК-
обробки та виявленні можливостей створення 
творчих робіт на такому обладнанні.

У рамках навчального процесу та подальшої 
професійної діяльності, окрім функціональних 
та ергономічних предметів, автори розробляють 
артоб’єкти, що втілюються через роботу з фак-
турою, рельєфом, кольором та поєднання матері-
алів. У цьому аспекті важливим постає питання 
фактичного виготовлення артоб’єктів, для чого 
може застосовуватись сучасне промислове облад-
нання, а саме станки із числовим програмним 
керуванням.

Включення різноманітних артоб’єктів в 
загальне рішення предметно-просторового серед-
овища стає загальносвітовою практикою при 
організації інтер’єрів як житлового, так і громад-
ського призначення. Аналіз світової дизайн-прак-
тики свідчить, що означені творчі композиції ста-
ють акцентними елементами інтер’єру.

Розвиток технологій надає можливість ство-
рювати найскладніші твори, які відіграють роль 
композиційного центру середовища. Можливість 
використання станків із числовим програмним 
керуванням не лише забезпечує високу якість 
виконання творчих композицій, а й пришвидшує 
їх виготовлення та надає можливість для реаліза-
ції експериментів в рамках навчального процесу. 

Нестача аналітичних праць у галузі впрова-
дження сучасного промислового обладнання з 
ЧПК в освітній процес вищої школи та в профе-
сійній дизайн-практиці зумовлює актуальність 
даної роботи.

Аналіз досліджень. У галузі досліджень сучас-
ного обладнання із числовим програмним керу-
ванням переважна більшість робіт присвячена 
питанням устаткування таких верстатів, варіацій 
технічного забезпечення та дослідження прийо-
мів програмування в аспекті підготовки інжене-
рів, програмістів, наладчиків, станкобудівників.

В аспекті спеціалізованої художньої освіти 
питання технічного устаткування верстатів та їх 
спеціального програмного забезпечення не явля-
ють собою головну мету, оскільки в практичній 
діяльності на такому обладнанні працюють не самі 

дизайнери, а висококваліфіковані спеціалісти. 
Головними завданнями дизайнера є: грамотна під-
готовка необхідних електронних документів для 
подальшої роботи на обладнанні; розуміння мож-
ливостей обладнання (габаритні розміри станка, 
висота порталу); урахування діаметрів фрез при 
створенні рисунків для фрезерування; урахування 
товщини та специфічних властивостей матеріалу. 

Позаяк дана робота базується на аналізі впро-
вадження ЧПК-обладнання в процес створення 
інтер’єрних артоб’єктів, то дослідження в даній 
галузі мистецтвознавства стає пріоритетним. 
Артоб’єкти є втіленням такого напрямку, як арт-
дизайн, що відкрив горизонти для творчих екс-
периментів та пошуків нових засобів художньої 
виразності різноманітних технік та матеріалів. 

Дослідження появи артдизайну та висвіт-
лення основних напрямків створення сучасних 
артоб’єктів здійснив український науковець 
О. Бойчук (Бойчук, 2013). За його визначенням 
терміном артдизайн «почали позначати підкрес-
лено художні моделі об’єктів, що створювались на 
перетині авангардного мистецтва та дизайну, які 
йшли напереріз естетиці уніфіковано-модульних 
форм та конструкцій ‹…›» (Бойчук, 2013: 192). 
Початком означеного напрямку дизайну можна 
вважати авангардні напрямки мистецтва початку 
ХХ сторіччя, коли художники почали експери-
ментували з матеріалами, формою та компози-
цією. Поміж великої кількості творчих експери-
ментів можна виділити роботи Марселя Дюшана, 
які були створені на основі поєднання графічних 
елементів і механічних пристроїв. Творчі пошуки 
М. Дюшана в галузі кінематографії та тривимір-
ного монтажу стали предметом аналізу в теоре-
тичній роботі О. Домарацької. Автор досліджує 
роль естетичної концепції художника та акту-
альність його творчості для розвитку стереоско-
пічного кіно й нового художнього жанру відео 
інсталяцій. М. Дюшан шукав нові техніки вира-
ження своїх ідей, комбінуючи різні технологічні 
прийоми, досліджував оптичні ефекти і природу 
рухів (Домогацкая, 2004: 188–191). 

Вплив експериментів М. Дюшана прослідко-
вується у творчості художників, що працювали 
в такому напрямку, як мистецтво інсталяції, та в 
роботах майстрів кінетичного мистецтва. 

Аналітичним розглядом мистецтва інсталя-
ції займалась О. Горюнова, яка зазначила, що 
естетичний зміст інсталяції втілюється в грі зна-
чень, які змінюються залежно від того, де пере-
буває предмет (або група предметів), – у звичному 
побутовому оточенні чи у виставковому просторі 
(Горюнова. 2011).
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Окрім мистецтва інсталяції, творчі пошуки 
авангардистів вплинули на формування кінетич-
ного мистецтва. За визначенням М. Можейка, 
кінетичне мистецтво являє собою мистецьку 
течію, яка пов’язана з широким застосуванням 
рухомих об’єктів, в основі якої лежить ідея руху 
форми об’єкту (Можейко). Дослідженням розви-
тку та характерними рисами кінетичного мисте-
цтва займались О. Липов (Липов, 2006), Н. Мань-
ковська (Маньковская, 2000) та ін.

Концепція походження артдизайну з мистецтва 
авангарду та поп-арту розвинула у своєму дослі-
дження О. Ковалевська, яка зазначила, що саме в 
період поп-арту (1950-х роки) зникають кордони 
між «високою» і «низькою» культурою, а розпоча-
тий дадаїстами процес естетизації речового світу 
набув розвитку та різноманіття (Ковалевская, 
2009). Нові методи художньої творчості стали 
активно застосовуватись майстрами артдизайну, 
що втілилось у розмаїтті напрямків даного явища: 
кінетичне мистецтво, мистецтво інсталяції, ленд-
арт, ресайклінг, апсайклінг тощо.

Світова практика свідчить, що артдизайн від 
художніх експериментів у концептуальних мис-
тецьких творах розповсюдився на предметно-
просторове середовище. Дослідженнями артди-
зайну у проектуванні меблів кінця ХХ − початку 
ХХІ сторіч займалась М. Морозова, яка розгля-
нула феномен артдизайну в меблях як особли-
вий художньо-концептуальний напрямок проек-
тної культури (Морозова, 2008). При створенні 
об’єктів артдизайну на перший план виступає 
питання взаємодії мистецтва і дизайну, естетики 
та функціональності. Питання артизації сучас-
ного світу також було розглянуто у статті К. Кос-
теріної. Автор, досліджуючи проникнення худож-
ніх практик у сфери соціального життя, зазначає, 
що сучасний артдизайн розкриває нові горизонти 
поєднання традиційних форм художньої діяль-
ності та різноманітних технічних інновацій (Кос-
терина, 2009).

Мета статті – виявлення ролі сучасного про-
мислового обладнання з ЧПК аспекті професій-
ної освіти та творчої діяльності дизайнера серед-
овища.

Виклад основного матеріалу. У світовій 
дизайн-практиці застосування сучасного про-
мислового обладнання з ЧПК при виготовленні 
предметного наповнення інтер’єру та авторських 
артоб’єктів спрямовано на оптимізацію процесу 
та відкриває нові можливості роботи з різноманіт-
ними матеріалами.

Завдяки застосуванню станків із числовим 
програмним керуванням стало можливим ство-

рювати цікаві об’єкти з фанери, з якою вручну 
працювати не доцільно як з позиції затрат часу, 
так і з огляду на якість та варіативність обробки. 
Специфіка даного клеєного листового матеріалу 
не передбачала створення рельєфних фронталь-
них композицій та фактурних поверхонь, а була 
призначена для столярних та будівельних робіт. 
Проте завдяки ЧПК-фрезеруванню відкрилась 
художня виразність даного матеріалу. Це надало 
нові можливості для декоративного оздоблення 
поверхонь стін в інтер’єрах житлового та гро-
мадського призначення. З фанери почали виго-
товляти різноманітні 3d панелі та декоративні 
накладки, якими обшивають поверхні огоро-
джувальних конструкцій (стіни або стеля) та 
формують внутрішні структурні перегородки у 
предметно-просторовому середовищі (для зону-
вання інтер’єру).

Окрім фанери, у сучасній мистецькій прак-
тиці під час створення предметного наповнення 
інтер’єру та авторських артоб’єктів все частіше 
застосовуються полімерні матеріали (за необхід-
ності контурної порізки або гравірування різнома-
нітних малюнків на поверхні полімерних листів). 
Проте, якщо необхідно створити об’ємну складну 
форму, застосовується технологія гнуття на прес-
формі, що складається з матриці та пуансону, які 
також виготовляють на верстатах з ЧПК.

Однак, слід підкреслити, що активне викорис-
тання промислового обладнання не нівелює руч-
ного створення художніх творів, а спрямовано на 
пришвидшення процесу виготовлення об’єктів та 
розширення можливостей роботи з тими матері-
алами, з якими ручним інструментом працювати 
важко або недоцільно (оскільки досягнення бажа-
ного результату займає багато часу). 

Необхідно зазначити, що у сучасній дизайн-
практиці станки із числовим програмним керу-
ванням застосовуються не лише для створення 
оригінальних штучних артоб’єктів, а й для вико-
нання поточної продукції для галузі меблевої 
індустрії. До найбільш поширених об’єктів, які 
виконуються на такому обладнанні, можна від-
нести меблеві фасади та інтер’єрні перегородки. 
Означені об’єкти не є творами сучасного мисте-
цтва та артдизайну, проте становлять основний 
пласт в індустрії ЧПК-фрезерування.

У рамках дизайн-освіти вищої школи необ-
хідно підкреслити, що при розробці функ-
ціональних предметів та концептуальних 
артоб’єктів важливим є як знання матеріалів (їх 
конструктивних та художньо-декоративних влас-
тивостей), так і ознайомлення із сучасною про-
мислово-технічною базою, новим інструмента-
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рієм. Саме завдяки цьому втілюються авторські 
задуми та створюється оригінальне предметне 
наповнення простору. Вміння професійно моде-
лювати необхідні форми та підготувати електро-
нні файли для промислового виробництва автор-
ських об’єктів є важливим завданням в сучасній 
дизайнерській практиці. А знання та практичні 
навички з декоративної обробки поверхонь 
сприяють формуванню естетичної виразності 
об’єкту, його художньої цінності, самобутності 
та оригінальності.

Означені питання становлять задачі для освіт-
ніх програм у вищій школі.

Створення інтер’єрних артоб’єктів, як в рам-
ках навчального процесу, так і в аспекті профе-
сійної дизайн-практиці, передбачає володіння 
знаннями по композиції, навичками ремісничої 
роботи та варіативними техніками декоративного 
оздоблення поверхонь. 

У попередньому дослідженні, на основі ана-
лізу освітнього процесу у ХДАДМ, авторами було 
окреслено етапи виконання артоб’єктів із дере-
вини (Босий, Брижаченко, 2019). Наразі даний 
алгоритм набув певних трансформацій у зв’язку з 
розширенням мети дослідження: 

1. Розробка концептуального рішення, яка 
базується на виявленні певної проблематики або 
визначення конкретних задач під час організації 
предметно-просторового середовища. Концепція 
роботи є своєрідною пропозицією щодо вирі-
шення означеного питання через формування від-
повідного образу або донесення певного автор-
ського бачення. На даному етапі визначається 
місце розташування артоб’єкта та першочергові 
параметри (габаритні розміри, композиційна 
побудова, художньо-образне спрямування, осно-
вні матеріали).

2. Аналіз робіт попередників, що передбачає 
дослідження вже існуючих артоб’єктів, виго-
товлених з різноманітних матеріалів. У процесі 
дослідження аналогів важливим є аналіз: компо-
зиції роботи, характерних моментів при обробці 
поверхонь, вузлових з’єднань елементів роботи, 
фактури матеріалів, поєднання кількох різних 
матеріалів, пластика поверхонь.

3. Розробки авторських ескізів, що є пошу-
ком втілення концептуального задуму. У сучасній 
проектній практиці означений етап реалізується у 
ручній графіці, у вигляді колажів та завдяки засто-
суванню комп’ютерних графічних програм.

4. Етап виготовлення є найбільш складним в 
аспекті створення артоб’єкту, оскільки при вті-
ленні у матеріалі творчого задуму необхідно не 
лише мати знання з композиції, а й враховувати всі 

особливості матеріалів, з яких планується виго-
товлення твору. У сучасній мистецькій практиці 
все частіше застосовується виготовлення деталей 
артоб’єктів на промисловому обладнанні із чис-
ловим програмним керуванням. Проте для озна-
ченого методу виготовлення елементів артоб’єкта 
необхідно пройти ступені, а саме: 

– створення комп’ютерних моделей арт-
об’єкта. Під час застосування промислових вер-
статів (лазерного або фрезерного станків з ЧПК) 
постає необхідність підготовки макету в графічних 
програмах векторної графіки (CorelDraw, Illustrator, 
AutoCAD та ін.) або 3d моделювання (Rhinoceros, 
3ds max, SketchUp, КОМПАС-3D, Solidworks, 
Zbrush та ін.). Векторна графіка застосовується за 
необхідності вирізання площинних форм, а задля 
виготовлення об’ємних елементів необхідне 3d 
моделювання, в якому враховуються розміри і кри-
визна форми, рельєфність поверхні та фактура;

– написання управляючих програм для вер-
статів з ЧПК. Означений етап здійснюється про-
грамістом-опретором обладнання, який підбирає 
відповідні фрези для роботи, встановлює швид-
кість фрезерування, визначає обороти шпинделя, 
подачі на врізання фрези, стратегію та порядок 
обробки деталей; 

– виготовлення деталей творчої композиції 
в матеріалі. Означений етап передбачає випилю-
вання окремих елементів або, за необхідністю, 
всього артоб’єкта (якщо артоб’єкт являє собою 
цілісну рельєфну форму);

– доробка поверхонь після машинного виго-
товлення. Означений етап актуальний лише тоді, 
коли елементи артоб’єкта виконуються з дере-
вини (масив, фанера). Доробка поверхонь є одним 
із найбільш монотонних та не творчих процесів. 
Однак саме від якості вишліфовування повер-
хонь та/або дорізання різцями рельєфної форми 
(за наявності) залежить якість артоб’єкта. Це під-
готовчий етап до покриття об’єкта лакофарбовими 
матеріалами (фарба, масло, масло-віск, мастика 
тощо). Якщо артоб’єкт виконано з полімерного 
матеріалу або металу, обробка поверхонь, найчас-
тіше, не потрібна. Проте все залежить від якості 
ЧПК-фрезерування; 

– декоративне оздоблення елементів, що здій-
снюється відповідно до матеріалу, з якого було 
виготовлено об’єкт. При застосуванні деревини 
можливе використання техніки маркетрі, інтар-
сії, інкрустації, обробки гарячим піском, тону-
вання, випалювання тощо. При створенні об’єкта 
з металу можливе застосування гальваноплас-
тики, гравірування, чеканки, кування. При впро-
вадженні скла використовуються техніки обробки 
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піском, хімічне травління, фьюзінг, бевелінг, дуття, 
вітражні техніки, розпис;

– завершальною стадією створення арт-
об’єкта є оформлення роботи, що передбачає дода-
вання штучного освітлення або акцентних елемен-
тів з інших матеріалів та зборка готових сегментів.

Необхідно зазначити, що складність артоб’єктів 
та їх якість залежать не лише від гармонійної ком-

позиції, а й самої роботи з матеріалами. Сприй-
няття ж таких об’єктів формується завдяки їх 
образно-стилістичній відповідності інтер’єру та 
композиційних прийомів розташування у просторі.

Висновки. Світова дизайн-практика свідчить, 
що виготовлення як функціонально-утилітарних, 
так і концептуально-творчих об’єктів спирається 
не лише на знання з композиції та матеріалів, а й 

Рис. 1. Приклади абстрактних рельєфних панелей, виконаних на верстатах  
із числовим програмним керуванням. Матеріал: фанера

Рис. 2. Фотографії з творчої майстерні Босого І.М. Фрагменти інтер’єрних панелей,  
виконаних на верстатах з ЧПК. Матеріали: масив, МДФ, камінь

Рис. 3. Артоб’єкти, виконані під час навчального процесу  
у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Матеріал: фанера
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на розуміння особливостей роботи сучасного про-
мислового обладнання. Виявлено, що викорис-
тання інноваційних технічних засобів передбачає 
вміння та навички роботи дизайнерів в спеціаль-
них графічних комп’ютерних програмах та розу-
міння фізичних та художньо-естетичних власти-
востей матеріалів.

Проте необхідно пам’ятати, що станок – це 
лише інструмент у руках митця, використання 
якого не нівелює знання з композиції, розуміння 
понять про комбінаторику, декоративність та фор-
моутворення. Без професійної підготовки та оригі-
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нального художнього задуму жодне індустріальне 
обладнання не спроможне виготовити унікальний 
дизайн-об’єкт. При створенні художнього твору 
автор обирає той інструментарій, який є більш 
доцільним для кожної окремої роботи та завдяки 
чому можливо реалізувати творчий задум. 

Усе вищезазначене надає змогу зробити висно-
вок, що залучення студентів до сучасного про-
мислового обладнання є важливим питанням в 
аспекті професійної підготовки дизайнера серед-
овища, оскільки створення об’єктів на станках з 
ЧПК стало реаліями сьогодення. 
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ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ БІБЛІОТЕКИ:  
СКЛАДНИКИ, ФУНКЦІЇ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

Сьогодення висуває багато питань до бібліотеки як одного з найвагоміших об’єктів соціокультурної діяль-
ності: активний розвиток інформаційних технологій, зміна попиту споживачів інформації, реформування орга-
нізаційної діяльності бібліотек спонукають до покращення їхнього іміджу, у тому числі й внутрішнього. 

У статті пропонується переосмислення внутрішнього іміджу бібліотеки, викристалізація його складників, 
окреслення функцій і визначення основних етапів формування. 

Метою статті є з’ясування специфіки, складників, функцій, алгоритму формування внутрішнього іміджу 
бібліотеки, що сприятиме розробленню рекомендацій з метою його покращення.

Під іміджем бібліотеки автори розуміють її стійкий образ, що сформувався в певний історичний період у 
свідомості різних груп її цільової аудиторії. Під час визначення іміджу традиційно виокремлюється зовнішній 
імідж, тобто образ, що сприймають суб’єкти ззовні, із зовнішнього середовища, і внутрішній, тобто образ, що 
сприймається внутрішнім середовищем, наприклад, співробітниками організації. 

Саме внутрішній імідж є найважливішим компонентом загального іміджу організації, визначаючи її прива-
бливість для співробітників. Він менш пластичний, аніж зовнішній, і найскладніше піддається будь-яким змінам. 
Внутрішній імідж бібліотеки визначають такі складники: образ керівника, образ персоналу, корпоративна куль-
тура, яка, відповідно до результатів дослідження, виявилася найменш вагомою, на думку бібліотечних працівни-
ків, для формування позитивного внутрішнього іміджу бібліотеки.

Серед функцій внутрішнього іміджу бібліотеки виділяються гносеологічна, ідентифікаційна, протиставлен-
ня, позиціонування, комунікаційна, спонукальна, експресивна, естетична, культуроносна. 

Можливість адекватно визначити мету й стратегічні установки та орієнтири у формуванні її внутріш-
нього іміджу найефективніше реалізується через погляд на бібліотеку крізь призму стадій її розвитку, серед 
яких автори виокремлюють пропедевтичний, практичний та узагальнювальний. До того ж у пропонованій праці 
визначені складники цих етапів і функції, що реалізуються на кожному етапі.

Ключові слова: бібліотека, складники іміджу, внутрішній імідж, функції, основні етапи формування.
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INTERNAL IMAGE OF THE LIBRARY:  
COMPONENTS, FUNCTIONS, MAIN STAGES OF FORMATION

Present day raises many questions about the library as one of the most important objects of the socio-cultural activities: 
the active development of the information technology, changes in consumer demand, reforming the organizational 
activities of the libraries encourages the improvement of their image, including internal one.

The article offers a rethinking of the internal image of the library, the crystallization of its components, the delineation 
of the functions and the definition of the main stages of formation.

The purpose of the article is to clarify the specifics, components, functions, algorithms for forming the internal image 
of the library, which will help develop recommendations to improve it.

The image of the library is understood by the authors as the stable image, formed in a certain historical period in the 
minds of different groups of its target audience. In defining the image, the external image is traditionally distinguished, so 
the image perceived by the subjects from the outside, from the external environment, and internal, so the image perceived 
by the internal environment, for example, employees of the organization. 

So, the internal image is the most important component of the overall image of the organization, determining its 
attractiveness to employees. It is less malleable than external, and is the most difficult to change. The internal image of 
the library is determined by the following components: the image of the head, the image of staff, corporate culture, which, 
according to the study, was the least important, according to librarians, to form a positive internal image of the library.

Among the functions of the internal image of the library are: epistemological, identification, opposition, positioning, 
communication, motivational, expressive, aesthetic, and cultural.

The ability to adequately determine the purpose and strategic attitudes and guidelines in the formation of its internal 
image is most effectively realized through a look at the library through the prism of the stages of its development, among 
which the authors distinguish propaedeutic, practical and generalizing. In addition, the proposed work identifies the 
components of these stages and the functions implemented at each stage.

Key words: library, image components, internal image, functions, main stages of formation.

Постановка проблеми. Зміни в концепції 
державної культурної політики, розвиток теорії 
та практики соціокультурної діяльності зумов-
люють зміну її парадигми загалом, інноваційних 
трансформацій в управлінні її ресурсами, інстру-
ментами, технологіями. Застосування всіх сучас-
них інноваційних досягнень, експериментальних 
розробок, а також використання традицій класич-
ного підходу до організації діяльності цієї сфери 
сприяють підвищенню її ефективності, оптиміза-
ції, раціоналізації, а також адаптації до викликів 
сучасного суспільства.

Особливо багато питань виникає сьогодні 
щодо потенціалу бібліотеки в добу Інтернету, 
щодо неможливості скласти конкуренцію мережі, 
яка нині є основним джерелом інформації тощо. 

Зрозуміло, що до наукових бібліотек питань 
виникає менше. Вони, безперечно, залишаться 
потужним науково-інформаційним центром за 

умови активного пристосування до сучасних 
особливостей зберігання й поширення наукової 
інформації. 

У найскладнішій ситуації перебувають сьо-
годні публічні бібліотеки з огляду на специфіку 
бібліотечних фондів. 

Серед поглядів на роль публічної бібліотеки в 
сучасному суспільстві спостерігаються й зовсім 
радикальні, навіть такі, що порушують питання її 
доцільності загалом, буцімто якщо бібліотека не 
популярна, не в змозі залучити відвідувачів, не рен-
табельна, до того ж така ситуація спостерігається 
вже не одне десятиліття, немає жодних підстав 
фінансувати подібні установи. Зрозуміло, що поді-
бні думки не лише вражають своєю бездуховністю 
й цинізмом: саме бібліотека є одним із найпотуж-
ніших соціокультурних і гуманістичних центрів 
суспільства впродовж усієї своєї історії, завжди 
виробляла соціальні технології організації духо-
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вно-інтелектуального простору, є кумулятивним 
центром духовно-культурного досвіду людства.

Ці думки є й абсолютно не коректними та 
антинауковими. Недаремно ЮНЕСКО проголо-
шено віру в публічну бібліотеку як життєдайне 
джерело освіти, культури та інформації, як важли-
вий інструмент зміцнення в свідомості людей ідей 
світу й духовного добробуту (ЮНЕСКО, 1994).

Досить поширені й такі погляди, що характери-
зуються пасивністю, у яких є заклики дати біблі-
отекам спокій, не змінюючи нічого, адже найцін-
ніше в бібліотеці – її «душевність», завжди будуть 
ті, хто відвідуватиме бібліотеку, нехай й одиниці. 

Така точка зору також не може бути виправ-
даною, адже бібліотеки повинні бути відпові-
дальними за результати своєї діяльності перед 
суспільством, тому й мають максимально спри-
яти залученню якомога більшої кількості відвід-
увачів, чому, безперечно, і сприятиме позитивний 
імідж бібліотеки. 

У сучасних наукових розвідках із соціальних 
комунікацій загалом і бібліотекознавства зокрема 
останнім часом актуалізуються питання щодо 
формування іміджу сучасної бібліотеки відпо-
відно до вимог сьогодення, що спричинене ува-
гою громадськості до питання переосмислення 
ролі бібліотеки в суспільстві, її трансформації з 
метою забезпечення потреб сучасних споживачів.

Загальновідомим є той факт, що імідж організа-
ції, особи тощо максимально визначає найбільшу 
реалізацію, сприяє досягненню найкращих 
результатів діяльності, затребуваності. За умови 
надання послуг однакового рівня успішність орга-
нізацій, у тому числі й бібліотек, визначається за 
результатом конкурування їхніх іміджів. 

Традиційно під іміджем організації розуміють 
її сприйняття чи її товарів суспільством (Котлер, 
1998: 23), під іміджем бібліотеки автори статті 
розуміють її стійкий образ, що сформувався в пев-
ний історичний період у свідомості різних груп її 
цільової аудиторії. 

Під час визначення іміджу традиційно вио-
кремлюється зовнішній імідж, тобто образ, що 
сприймають суб’єкти ззовні, із зовнішнього 
середовища, і внутрішній, тобто образ, що сприй-
мається внутрішнім середовищем, наприклад, 
співробітниками організації. 

Аналіз досліджень. Вивчення проблеми фор-
мування іміджу бібліотеки ґрунтується на роз-
робленій науковій основі дослідження іміджу 
організації як соціокультурного явища в таких 
галузях, як філософія культури, теорія організації, 
соціальна комунікація, загальна й соціальна пси-
хологія, соціологія тощо. 

У зарубіжних наукових розвідках репрезен-
туються як теоретико-методологічний, так і при-
кладний напрями дослідження проблем іміджу 
організації (Ф. Котлер, М. Матвєєв, Н. Пряшні-
кова, Р. Харлоу).

До того ж у зарубіжній теорії і практиці біблі-
отекознавства досліджується ставлення до іміджу 
бібліотеки як до культурного фактору організацій-
ного розвитку (Дж. Бобробіц, Р. Гебріел, Т. Молі, 
Дж. Фрилінг). 

Важливе методологічне значення для розу-
міння сутності й природи менеджменту біблі-
отечної структури мають роботи А. Бровкіної, 
Т. Вележганіної, О. Воскобойнікової-Гузєєвої, 
В. О. Ільганаєвої, О. А. Калегіної, М. М. Колес-
нікової, В. С. Крейденко, Т. Кулієвої, А. Л. Куха-
ренко, Ж. В. Самохіної, М. С. Слободяника та ін. 

Останні наукові розвідки засвідчують неаби-
який інтерес дослідників до іміджу бібліотеки, 
його складників та умов формування.

Проте увага науковців зосереджується здебіль-
шого на питаннях зовнішнього іміджу бібліотеки, 
адже саме він переважно забезпечує її успіх, тоді 
як питання внутрішнього іміджу залишаються 
поза увагою. До того ж, зважаючи на посилення 
останнім часом антропоцентристських тенденцій 
у науці, саме внутрішній імідж бібліотеки потре-
бує дослідження його специфіки, складників, 
функцій, алгоритму формування, розроблення 
рекомендацій щодо його покращення тощо.

Для успішної діяльності організацій соціокуль-
турної сфери загалом і бібліотек зокрема конче 
потрібні розроблені методики, розвинута база 
емпіричних досліджень з огляду на обмеженість 
теоретико-прикладного горизонту певних науко-
вих розвідок, їх дискусійність. Саме це й зумов-
лює актуальність теми статті.

Метою статті є з’ясування специфіки, склад-
ників, функцій, алгоритму формування внутріш-
нього іміджу бібліотеки, що сприятиме розро-
бленню рекомендацій з метою його покращення.

Виклад основного матеріалу. Внутрішній 
імідж є найважливішим компонентом загального 
іміджу організації. Він визначає її привабливість 
для співробітників. 

У визначенні внутрішнього іміджу організації 
дослідники традиційно фокусуються на внутріш-
ньому середовищі організації, його унікальності, 
на сприйнятті й психологічному ставленні до 
компанії її співробітників, менеджерів, власни-
ків, акціонерів, членів правління й материнських 
організацій, що формують внутрішнє середовище 
компанії (Harris, 2001; Van Riel, Balmer, 1997; 
Бинецкий, 2005).
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С. О. Шагшина, наприклад, визначає вну-
трішній імідж організації як образ-уявлення, що 
створений цілеспрямовано або сформований при-
родно, який відображає характерні особливості 
організації у свідомості або підсвідомості співро-
бітників, свідчить про привабливість або непри-
вабливість членства в організації та впливає на 
поведінку співробітників (Шагшина, 2008: 3). 

Основною гіпотезою її дослідження стало при-
пущення, що внутрішній імідж організації має 
факторну структуру, складається з трьох базо-
вих компонентів, розташованих в ієрархічному 
порядку, а саме:

1. Самоактуалізації особистості (розвиток про-
фесійних навичок і знань, реалізація потреби в 
кар’єрному розвитку) – найбільш важливий фактор.

2. Соціальної захищеності (матеріальне благо-
получчя, забезпеченість роботою в майбутньому).

3. Статус-престижу організації в співробітни-
ків (рекламна популярність компанії, соціальний 
статус, розвинена корпоративна символіка, місце 
розташування організації, імідж керівника, імідж 
продукту) (Шагшина, 2008: 4).

Щодо внутрішнього іміджу бібліотеки, то його 
визначають такі складники: 

– образ керівника – його професійні здібності, 
стиль управління, особистісні характеристики й 
навіть зовнішні дані;

– образ персоналу – професіоналізм, культура 
спілкування всередині бібліотеки та зі спожива-
чами бібліотечних послуг, їхні фізичні й соці-
альні дані;

– корпоративна культура – соціально-психо-
логічний клімат, умови праці, рівень надійності й 
стабільності, турбота про персонал. 

Необхідно зауважити, що питання внутріш-
нього іміджу бібліотеки, його впливу на про-
дуктивність бібліотечної установи, піднесення 
статусу бібліотечного працівника тощо приверта-
ють увагу й бібліотечних працівників, особливо 
останнім часом. 

Авторами статті здійснено опитування шля-
хом анкетування 78 бібліотекарів універсальних 
міських (36), районних, сільських (18) і шкіль-
них бібліотек (24) щодо важливості внутрішнього 
іміджу бібліотеки для покращення ефективності 
діяльності бібліотеки та її фінансування, залу-
чення більшої кількості споживачів інформацій-
них послуг, успішної маркетингової діяльності, 
підвищення статусу бібліотекарів і того, який зі 
складників є найважливішим у формуванні пози-
тивного іміджу бібліотеки (рисунок 1).

Образ персоналу як основоположний склад-
ник внутрішнього іміджу бібліотеки визначають 
18 шкільних бібліотекарів, що становить 76% від 
загальної кількості опитаних, 19 працівників уні-
версальних міських бібліотек (53%), лише 5 біблі-
отекарів працівників районних і сільських бібліо-
тек (27%). Для працівників районних і сільських 
бібліотек найвизначнішим для позитивного імі-
джу бібліотеки є образ керівника – 12 осіб (67%), 
а також для 13 (36%) бібліотекарів універсальних 
міських книгарень і лише для 5 шкільних бібліо-
текарів, що становить 21%. Рівень корпоративної 

Рис. 1. Складники формування позитивного іміджу бібліотеки
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культури, на думку представників усіх бібліотек, 
що брали участь в опитуванні, є найменш важли-
вим і значущим у процесі формування позитив-
ного внутрішнього іміджу: йому віддали перевагу 
лише 5 працівників універсальних міських бібліо-
тек (11%) і по одному – районних, сільських (6%) 
і шкільних бібліотек (3%).

Загалом внутрішній імідж менш пластичний, 
аніж зовнішній, він найскладніше піддається 
будь-яким змінам. Його визначають, на думку 
М. Ю. Матвєєва, норми і стандарти, цінності 
(місія організації), організація внутрішніх кому-
нікацій, історія організації, психологічний мікро-
клімат, а також низка понять, висхідних до архе-
типів колективного несвідомого: ритуали (звіти, 
конференції, зборів), герої (члени організації, які 
досягли певного успіху), місцеві міфи й легенди 
(Матвеев, 2009: 22).

Дослідник стверджує, що в пропонованому 
ним визначенні важливі й мають практичне зна-
чення вказівки на суб’єктів формування внутріш-
нього іміджу та на результати впливу внутріш-
нього іміджу організації на поведінку персоналу 
(Матвеев, 2009: 22).

Внутрішній імідж бібліотеки характеризується 
комплексом функцій, серед яких виділяються такі:

– гносеологічну, завдяки якій формуються уяв-
лення про бібліотечну установу загалом і склад-
ники її організаційної структури, працівників, 
керівництво тощо зокрема;

– ідентифікаційну, що забезпечує ідентифі-
кацію працівників бібліотеки, є засобом вияву 
належності їх до однієї спільноти, певного ото-
тожнення;

– протиставлення, що забезпечує можливість 
порівняння внутрішнього іміджу бібліотеки з вну-
трішнім іміджем інших організацій;

– позиціонування, що дає можливість виокре-
мити відмінні риси внутрішнього іміджу бібліо-
теки, його унікальності, формує стійкий образ 
бібліотеки;

– комунікаційну, що забезпечує передачу вер-
бальної та невербальної інформації, з огляду на те 
що працівники є носіями інформації про реаль-
ний стан речей у бібліотеці та про її внутрішню 
атмосферу;

– спонукальну, що формує модель соціальної 
поведінки, мотивує до самоідентифікації з біблі-
отекою, сприяє активності, підвищенню квалі-
фікації;

– експресивну (дає можливості розкрити інте-
лект, професійні якості працівників, їхні почуття 
й емоції, реалізує взаємовплив працівників у про-
цесі взаємодії);

– естетичну: внутрішній імідж реалізує есте-
тичні смаки й уподобання працівників бібліотеки;

– культуроносну: забезпечення формування 
корпоративної культури, створення для персо-
налу бібліотеки таких комфортних умов праці та 
забезпечення зростання ефективності трудової 
діяльності. 

Зрозуміло, що внутрішній імідж бібліотеки, 
умови його формування, специфіка залежать від 
певного етапу, стадії розвитку бібліотеки, яка, як 
і будь-яка інша організаційна структура, має свій 
життєвий цикл.

Необхідність змін у діяльності бібліотеки, її 
менеджменті, у тому числі в специфіці роботи 
над внутрішнім іміджем, обов’язково виникає 
незалежно від філософії бібліотеки, ідеології її 
розвитку, парадигми управління, яка й визначає 
домінанту її функціонування.

Бібліотека не може довго залишатися в одному 
стані, періоди, які переживає бібліотека в межах 
однотипних ціннісних установок і які фіксують 
передусім специфіку управлінських завдань у 
певний період її функціонування, традиційно 
визначаються стадіями; а періоди, у яких бібліо-
тека принципово змінює внутрішні цінності й орі-
єнтації, – циклами розвитку (Базаров, 2010: 32).

Екстраполюючи концепцію стадій розвитку 
організації Т. Ю. Базарова (Базаров, 2010: 33), 
виділяємо такі стадії розвитку бібліотеки 
(рисунок 2):

1. Стадію формування, на якій визначається 
мета діяльності бібліотеки шляхом уточнення 
уявлень про споживача послуг бібліотеки, його 
потреби, як наслідок, формування завдань і стра-
тегій діяльності.

2. Стадію закріплення на ринку інформацій-
них послуг зумовлює орієнтацію на розширення 
послуг, кола споживачів, партнерів.

3. Стадію стабілізації, яка передбачає не менше 
зусиль з боку менеджменту, ніж перші дві, до того 
ж на цьому етапі менеджмент зосереджується на 
вирішенні внутрішніх завдань.

4. Стадію кризи, яка передбачає як супротив 
несприятливому розвитку подій, так і пошук 
нових рішень, які забезпечують вихід із критич-
ного стану. Ця стадія не обов’язково передбачає 
закриття, «смерть» бібліотеки, можливе її віднов-
лення за умови переформатування, зміни стратегії 
управління й розвитку.

Незважаючи на дискусійність поглядів на 
життєвий цикл організації, загальновизнаною є 
думка, що кожна її стадія є унікальною, має лише 
їй притаманні специфічні структуру й менедж-
мент, реалізує специфічну стратегію розвитку.
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Саме погляд на бібліотеку крізь призму стадій 
розвитку дає можливість адекватно визначити 
мету й стратегічні установки та орієнтири у фор-
муванні її внутрішнього іміджу.

Пропонуємо виділити такі етапи формування 
внутрішнього іміджу бібліотеки, що реалізуються 
на всіх стадіях розвитку бібліотеки з урахуванням 
специфіки цих стадій (таблиця 1).

Як видно з таблиці 1, формування позитив-
ного внутрішнього іміджу бібліотеки втілю-
ється на трьох етапах: пропедевтичному, прак-
тичному й узагальнюваному. Пропедевтичний 
етап реалізує діагностичну, прогностичну та 
організаційну функції, включає такі склад-
ники: визначення мети формування іміджу, 
розроблення завдань; з’ясування умов фор-

мування іміджу; аналіз менеджером власного 
досвіду й інноваційних теоретичних і практич-
них розробок із питань формування позитив-
ного іміджу бібліотеки; визначення принципів, 
методології, форм реалізації іміджу; визна-
чення стратегії формування іміджу та розро-
блення програми (плану).

Під час практичного етапу реалізується вико-
навча функція, він передбачає безпосередню реа-
лізацію концепції формування позитивного імі-
джу бібліотеки; відстеження специфіки реалізації 
форм; оцінювання проміжних результатів і кори-
гування технології.

На узагальнюваному етапі втілюється аналі-
тична функція, він передбачає аналіз, обробку 
результатів, опис і порівняння результатів тощо. 

Таблиця 1
Основні етапи формування внутрішнього іміджу бібліотеки

Етапи формування 
внутрішнього іміджу 

бібліотеки

Функції, що 
реалізовуються Складники етапу

Пропедевтичий – діагностична,
– прогностична,
– організаційна

– визначення мети формування іміджу, розроблення завдань,
– з’ясування умов формування іміджу,
– аналіз менеджером власного досвіду та інноваційних теоре-
тичних і практичних розробок з питань формування позитив-
ного іміджу бібліотеки,
– визначення принципів, методології, форм реалізації іміджу,
– визначення стратегії формування іміджу та розроблення 
програми (плану)

Практичний – виконавча – безпосередня реалізація концепції формування позитивного 
іміджу бібліотеки,
– відстеження специфіки реалізації форм, 
– оцінювання проміжних результатів, 
– коригування технології

Узагальнюваний – аналітична – аналіз,
– обробка результатів,
– опис,
– порівняння тощо

Джерело: власна розробка

 

Стадії розвитку 
бібліотек 

1. Стадія 
формування 

2. Стадія 
закріплення 

3. Стадія 
стабілізації 

4. Стадія 
кризи 

Рис. 2. Стадії розвитку бібліотек
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Висновки. Отже, зміни, що відбуваються 
останнім часом у суспільстві, зумовлюють інно-
ваційні трансформації й бібліотеки, яка перестала 
бути місцем зберігання книг, а перетворилася 
на потужний інформаційний і соціокультурний 
центр, який повинен відповідати запитам сучас-
ного споживача бібліотечних послуг. Бібліотеки 
змінюють своє «обличчя» свідомо та інерційно, і 
бібліотечні менеджери розуміють: якщо не працю-
вати над створенням привабливого, позитивного 
іміджу, він сформується в будь-якому разі, проте 

може в такому випадку не відповідати образу 
сучасної конкурентоздатної бібліотеки, що, без-
умовно, не лише негативно відіб’ється на діяль-
ності бібліотеки, а й може поставити під питання 
сам факт її існування. 

Усе зазначене потребує уваги науковців, 
зумовлює необхідність інтенсифікації ґрунтов-
них наукових пошуків і розроблення практичних 
рекомендацій з метою формування позитивного 
іміджу бібліотеки загалом і внутрішнього іміджу 
зокрема.
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ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНІ РІШЕННЯ СКУЛЬПТУРИ ІВАНА МИКИТЮКА:  
НА ПРИКЛАДІ СЕРІЇ «КАРПАТСЬКИЙ МОТИВ»

Статтю присвячено дослідженню творчості відомого сучасного львівського митця І. Микитюка, яку роз-
глянуто на прикладі скульптури серії «Карпатський мотив», створеної протягом 2012–2018 рр. Проведено 
аналіз низки джерел, пов’язаних з особливостями художньо-критичного осмислення складних творчих про-
цесів, притаманних І. Микитюку. Наголошено на актуальності скульптури у створенні цікавих образів, що 
мають глибоке філософське звучання й неабиякий резонанс у сучасному кризовому суспільстві. Акцентовано на 
домінуванні архетипів у творчості майстра та засобах відтворення внутрішнього світу героїв. Серією робіт 
«Карпатськй мотив» І. Микитюк авторитетно декларує, що дух править світом, утворюючи відносно само-
стійну ідеальну субстанцію. Творчість, в основі якої народні архетипи, є унікальним, найбільш ефективним 
способом комунікації. 

Біологічні властивості роблять людей схожими особинами природного світу, а соціум формує індивідуальні 
свідомість, думки, почуття, відчуття, сприйняття особистості. У такому розгляді, на нашу думку, можна 
стверджувати, що буття людини є унікальним. Саме такий підхід притаманний творчості І. Микитюка, зобра-
жаючи типове, енергією своєї думки, силою таланту майстер викристалізовує унікальне та індивідуальне, що 
так хвилює глядача й зачіпає найбільш глибокі душевні струни. Мета роботи – дослідити характерні риси твор-
чості відомого сучасного львівського скульптора І. Микитюка. У рамках статті, відповідно до поставленого 
нами завдання, найбільшу увагу приділено аналізу серії скульптурних робіт «Карпатський мотив». Скульптури 
І. Микитюка – це не повчання, односпрямована риторика, помилкова чутливість і не об’єктивні описи. Серія 
«Карпатський мотив» І. Микитюка являє собою єдність ідеї, загальну спрямованість думки й сенс. Символізм 
скульптури суперечливий і неоднозначний, інколи вступає в ідеологічний конфлікт із реалістичною основою. Від-
повіддю на духовні пошуки автора слугує чисте відображення духовності, відображення заглиблення в себе як 
першооснова єдино правильної відповіді на потребу сьогодення. 

Ключові слова: архетип, скульптура, скульптура малих форм, творчість, художній образ.
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FIGURATIVE AND PIASTIC SOLUTIONS OF IVAN MYKYTYUK SCULPTURE: 
THE EXAMPLE OF THE SERIES “СARPATHIAN MOTIF”

The article is devoted to the study of creativity of the famous contemporary sculptor I. Mykytyuk in Lviv. It is considered 
on the example of sculpture of the series “Carpathian motif” created during 2012–2018.

The analysis of a number of sources related to the peculiarities of artistic and critical understanding of complex 
creative processes, characteristic of I. Mykytyuk, is carried out. The author emphasized great possibilities of sculpture 
for creating interesting, deep images that have deep philosophical sound and remarkable resonance in the modern crisis 
society. Attention is focused on the dominance of archetypes in the work of the master, and on the reproduction of the 
inner world of heroes.

Sculpture of the beginning XXI century shows new trends. Artists’ create an image of a new type. Lviv easel sculpture, 
beginning of the 21st century marked by new searches, which indicate the desire of the sculptors to reflect the processes 
of renewal of all spheres of spiritual life that took place in Ukraine. It is noteworthy that these searches were best 
manifested not in the portrait, but rather in the story easel composition, which, by virtue of its species specificity, was 
more receptive to imaginative interpretation of the phenomena of reality, and therefore more actively responded more 
strongly to its appeals.

Biological properties make people similar to individuals of the natural world. A society shapes individual consciousness, 
thoughts, feelings, perceptions of personality. In such review, we believe that being human is unique. It is this approach 
inherent in I. Mykytyuk's creativity, portraying the typical, energy of his thought, the power of the talent, that the artist 
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crystallizes the unique and the individual, which so excites the viewer and touches the deepest soul strings. The work was 
performed in accordance with the training of scientific staff of the Lviv National Academy of Arts in accordance with the 
research work of the Department of Theory and History.

The present results are significant in the prospects for the study of this topic in the further study of I. Mykytyuk's work 
and a deeper analysis of his works.

Key words: archetype, sculpture, small forms sculpture, creativity, artistic image.

Постановка проблеми. Скульптура початку 
XXІ ст. демонструє нові тенденції, митці створю-
ють образ нового типу. Львівська станкова скуль-
птура з ХХІ ст. позначена новими пошуками, що 
вказують на прагнення скульпторів до відобра-
ження процесів оновлення всіх сфер духовного 
життя, які відбулися в Україні. Притаманно, що ці 
пошуки найліпше виявилися не в портреті, а саме 
в сюжетній станковій композиції, яка через свою 
видову специфіку виявилася сприйнятливішою 
до образної інтерпретації явищ дійсності й тому 
активніше, гостріше відгукнулася на її заклики.

Змістова канва творів скульпторів, які працю-
ють у цій галузі, не прив’язується до якогось кон-
кретного сюжету. І зміст творів, і їх композиційне 
рішення потребують мислення глядача, тобто 
співтворчості. Сучасних львівських скульпторів 
цікавлять не конкретні факти й події, як це було в 
часи панування соцреалізму, а філософський сенс 
буття людини. Звідси й багатозначність творів 
сучасних скульпторів Львова.

Психологія, антропологія, мистецтвознав-
ство та інші науки проблему людини зводять у 
ранг універсальної, щоб глибше вивчити її, вони 
почали працювати на стику своїх проблем, а інте-
груючою наукою стала філософія.

Проблема визначення людини в системі, що 
змінюється, стає актуальнішою. На наш погляд, 
це відбувається саме тому, що людина – найбільш 
просте й водночас загадкове створіння.

Біологічні властивості роблять людей схожими 
особинами природного світу, а соціум формує 
індивідуальні свідомість, думки, почуття, від-
чуття, сприйняття особистості. У такому розгляді, 
на нашу думку, можна стверджувати, що буття 
людини унікальне. Саме такий підхід притаман-
ний творчості І. Микитюка, зображаючи типове, 
енергією своєї думки, силою таланту майстер 
виокремлює унікальне та індивідуальне, що хви-
лює глядача та найбільше торкається душі.

На кількох сторінках неможливо описати весь 
талант Івана Микитюка, творчістю якого захо-
плюються й на рідній землі, і за межами України. 
У статті акцентовано на великому пласті сучас-
ної скульптури Львова, частиною якого є творчий 
доробок сучасника.

Робота виконана відповідно до підготовки 
наукових кадрів Львівської національної академії 

мистецтв та згідно з науково-дослідними робо-
тами кафедри теорії і історії. Окремі дослідження 
виконані автором як допоміжний матеріал до роз-
ділу «Пластика малих форм у посттоталітарному 
творчому середовищі Львова», що опрацьову-
ється відповідно до затвердженої теми дисертації 
«Львівська скульптура малих форм другої поло-
вини ХХ ст. початку ХХІ» у Львівській національ-
ній академії мистецтв.

Аналіз досліджень. В українському мисте-
цтвознавстві віднедавна простежується поси-
лений інтерес до скульптур малих форм, що 
стали предметом дослідження сучасних авторів 
(О. Голубець, 2018; О. Гончарук, 2016; П. Нора, 
2014; Л. Турчак, 2008). Розвиток скульптур малих 
форм Львова в контексті новітніх досліджень є 
властивим прикладом загальних тенденцій, що 
загалом відрізняють вітчизняний мистецтвознав-
чий дискурс. Творчість відомого скульптора від-
творено у двох альбомах, які вийшли друком 2003 
та 2018 рр. (Микитюк, 2003; О. Голубець, 2018). 
У вступній статті відомі львівські мистецтвоз-
навці О. Голубець, Є. Шимчук, І. Голод високо 
оцінюють творчість свого сучасника (Голубець, 
2018: 4–9]. У дисертації О. Гончарука в контексті 
портретної скульптури Львова ІІ половини ХХ – 
початку ХХІ ст. проведено дослідження творчості 
й аналіз окремих робіт І. Микитюка (О. Гонча-
рук, 2016: 122–125). Недостатня та фрагментарна 
оглядовість його творчості в спеціальній літера-
турі потребує аналізу і творів скульптора, і спо-
собів творчого мислення, і художніх процесів і 
явищ загалом.

Мета статті – дослідити творчість відомого 
сучасного львівського скульптора І. Микитюка. 
У межах статті, відповідно до поставленого нами 
завдання, найбільшу увагу приділено аналізу серії 
скульптурних робіт «Карпатський мотив», що 
створені автором протягом 2012–2018 рр.

Виклад основного матеріалу. Художній образ 
у творчій роботі І. Микитюка має філософське, 
глибоко психологічне, в особливій індивідуальній 
манері виконання речове втілення. Форми такого 
втілення в різних творах майстра мають розмаїті 
художньо-смислові відтінки. Ніяка думка не може 
існувати «оголено», вона завжди має як свою 
форму вираження певну природну матерію. Так, 
будь-яка художня ідея існує лише в певній мате-
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ріальній оболонці. Експериментальний характер, 
прагнення до новаторства, сентиментальність і 
великий діапазон почуттів є визначальним у тво-
рах І. Микитюка (О. Гончарук, 2016: 122–125). 
Автор у творах застосовує символи, недомовле-
ність, натяки, таємничість, загадковість.

Скульптури І. Микитюка – це не повчання, 
односпрямована риторика, помилкова чутливість 
і не об’єктивні описи. Автор прагне втілити ідею 
в чуттєво зрозумілу форму, яка слугуватиме вира-
женню ідеї, не виходячи з-під її влади. З іншого 
боку, скульптурні композиції І. Микитюка про-
тивляться тому, щоб ідея замикалася в собі, від-
кинувши «блискучі шати», приготовані для неї у 
світі явищ. Природні мотиви, жіночі та чоловічі 
торси, історичні портрети значущі не самі собою, 
а лише як відчутні відображення першо-Ідей. 
У творах автор намагається відобразити життя 
в його гармонії та повноті, глибину переживань, 
невиразних настроїв, тонких почуттів і швидко-
плинних вражень.

Серія «Карпатський мотив» творилася спо-
нукою глибокої душевної потреби. Протягом 
восьми років створено скульптурні компози-
ції: «Карпатський мотив» (1998), «Карпатський 
мотив ІІ» (2011), «Карпатський мотив» (2018), 
«У роздумах» (2011), «Подорож фігури» (2012), 
«Подорож фігури ІІ» (2012), «Подорож фігури 
ІІІ» (2017), «Леґінь Карпат» (2013), «Січовий стрі-
лець» (2015), «Січовий стрілець ІІ» (2015), «Бунт» 
(2001), «Бунт ІІ» (2004), «Бунт ІІІ» (20018). Серія 
«Карпатський мотив» І. Микитюка містить 
єдність ідеї, загальну спрямованість думки й сенс. 
Символізм скульптури суперечливий і неодноз-
начний, інколи вступає в ідеологічний конфлікт 
із реалістичною основою. Відповіддю на духовні 
пошуки автора слугує відображення духовності, 
заглиблення в себе як першооснова єдино пра-
вильної відповіді на потребу сьогодення.

О. Голубець слушно зазначає, що образний код 
скульптури І. Микитюка визначають два головні 
чинники. Перший – глибинне закорінення у тра-
диціях і сюжетах карпатського краю, де минули 
дитинство та юність. Вони назавжди закарбува-
лися в підсвідомості, стали частиною власного 
генетичного коду. За словами художника, обриси 
гір і копичок сіна на їх схилах залишилися на все 
життя зразками найдосконалішої скульптурної 
пластики. Не випадково значна частина творів, 
які становлять основу творчого доробку митця, 
сприймається як своєрідні матеріалізації народ-
них казок, легенд і пісень (О. Голубець, 2018: 4].

Починаючи від імпресіоністичних етюдів, 
автор у творах поступово перейшов до ознак екс-

пресіонізму, сюрреалізму та концептуалізму, орга-
нічно передаючи образність, якою наповнений 
символізм у скульптурі (О. Голубець, 2018: 15). 
Знаменита робота «Карпатський мотив» (1998) 
видається на перший погляд повсякденною й 
не приваблює простотою сюжету (О. Голубець, 
2018: 22]. Однак у тій манері, у якій зображено тіло 
селянина, прихована незмірна глибина. Глядачеві 
передається особлива напруженість композиції. 
Виникає відчуття, що той, кого зобразили, прихо-
вує таємничі знаки вищого буття й чогось незві-
даного. Домінантним є блискучий посох, на який 
опирається людина. Він чітко розділяє постать, 
котра є основою та стержнем радше духовним, 
аніж фізичним. Це символічна вісь духу, сили та 
надії на яку опирається українець у час турботи 
і смутку. У праці «Карпатський мотив ІІ» автор 
вдається до більшої деталізації голови. Вираз 
обличчя диктує емоційне забарвлення сюжету, 
домінантним залишається посох, який компози-
ційно виражений вертикаллю одягу (О. Голубець, 
2018: 39). Скульптурна композиція «Карпатський 
мотив» (2018) є останньою роботою з трьох одно-
йменних і декларує еволюцію думки І. Микитюка 
(О. Голубець, 2018: 47). Селянин, обпершись на 
посох, тримає в руках маленького баранчика. 
Яка сила думки та енергії в постаті й особливому 
погляді. Завдяки своєму таланту І. Микитюк пере-
дає й важкість прожитих років, і несповнені надії. 
Проте домінуючою є думка, що не все втрачено й 
майбутнє буде інакшим.

«Подорож фігури» має три варіанти й широ-
кий діапазон звучання: ідея руху та початку вті-
лена в антропоморфних образах, які цілковито й 
доречно передають узагальнений образ людини, 
котра перебуває в стані пошуку. Вдало знайдений 
ракурс рвучко припіднятої голови з типовим голо-
вним убором у «Подорож фігури» (2012) красно-
мовно відображає впевненість і рішучість у своїх 
діях. Погляд спрямовано в далечінь майбутнього, 
яке не лякає своїми несподіванками (О. Голу-
бець, 2018: 32–33). «Подорож фігури ІІ» (2012) 
не демонструє глядачу такого очевидного опти-
мізму (О. Голубець, 2018: 38). У силуеті постаті 
ще вбачається рішучість, проте нахил голови вка-
зує на сумнів і надломленість у пошуку. «Подо-
рож фігури ІІІ» (2017), де фігура є більш статич-
ною, автор наче завершує розповідь і символізує 
близький кінець, завершення пошуків (О. Голу-
бець, 2018: 37). Об’єднуючим моментом у трьох 
скульптурах є умовне зображення літери «А», яке 
прочитується в силуетах постатей. Варто зазна-
чити, що «А» – кирилична літера, є першою в 
українській і всіх кириличних абетках, при кла-
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сифікаційних позначеннях означає «перший». 
Таке композиційне трактування у формі літери 
«А» підсилює ідею подорожі-пошуку, подорожі-
вибору й указує на потужну енергію та первин-
ність, початок ситуації, послуговування лише 
власними силами, що є таким притаманним для 
жителів Карпат, котрі мають складну історію та 
досвід виживання у важких кліматичних і соці-
альних умовах. Доля народу зачіпає найтонші 
душевні «струни» скульптора, який усім серцем 
уболіває за рідний народ, відчуває його глибинні 
настрої та душевні потреби. Аналогічна ідея 
пошуку є в скульптурній композиції «В роздумах» 
(2011) (О. Голубець, 2018: 43).

Яскрава, напружена, мозаїчна скульптура 
цього великого майстра епічна та монументальна. 
У творах відчувається суперечність між реаль-
ним навколишнім світом і думкою автора. Твори 
«У роздумах» (2011), «Леґінь Карпат» (2013) 
занурюють нас в епоху героїв билин, Середньо-
віччя, що постає перед нами як надто величне й 
значуще (О. Голубець, 2018: 43, 64). У пропонова-
них образах нескінченний світ минулого Карпат є 
таємничим, з болем і сумнівами, з перемогами та 
поразками, з безмежним і великим прагненням до 
добра й істини. Нехтуючи старі норми та догми, 
І. Микитюк віддає перевагу власному розумінню 
процесів, які відбувалися в суспільстві, своїй 
образній системі, основу якої творять лаконізм 
і зосередженість образів, утілених у збірному 
образі персонажа. Звернення автора до джерел 
національної культури, пізнання самобутнього 
світу її образів визначило стилістичну розмаїтість 
скульптури, відкрило нові шляхи для розвитку 
творчої думки.

У серії «Карпатський мотив», щоб посилити 
основну ідею, І. Микитюк якнайліпше вирішує 
трактування одягу, силует якого є максимально 
лаконічним і позбавленим зайвої деталізації, 
проте фактура є живою, енергійною, в окремих 
фрагментах убачаємо натяки на мотив карпат-
ського ландшафту, в інших фрагментах – легкі 
антропоморфні обриси. Упевнено змодельована 
фактура відображає контрасти світла й тіні, вну-
трішню силу та драматичне напруження. Таке 
композиційне рішення напрочуд вдале, оскільки 
стимулює уяву глядача, яка самостійно, виключно 
для себе, завершує сюжет ідеї подорожі-пошуку 
чи ідеї подорожі-вибору. Поштовх до думки 
щодо самодіяльності душі – це те найцінніше, 
що автор може запропонувати для свого сучас-
ника та наступних поколінь. І. Голод зазначає: «… 
майстерність, з якою Микитюк працює з різними 
матеріалами, просто вражає. Під його рукою він 

починає оживати, промовляє, рухається, створює 
власну гру світла і тіні. Більше того, матеріал 
часто виступає дієвим учасником, мало не співав-
тором задуму і втілення образів» (О. Голубець, 
2018: 7). Мистецтвознавець Є. Шимчук, звертаю-
чись до творчості свого сучасника, зауважує, що 
«любов до глибинного прочитання теми вибуду-
вана на чіткості силуетного контуру й моноліті 
об’єму. Поверхні пластик моделюється делікатно, 
але органічно введеними ефектами «імпресіоніс-
тичних фактур». За тими скульптурними таємни-
цями з’являються духовність і ліризм образів» 
(О. Голубець, 2018: 9).

Роботи «Січовий стрілець» (2015), «Січо-
вий стрілець ІІ» (2015), створені в один період, 
указують на те, що модель та образ являють 
собою головну проблему портретного мисте-
цтва (О. Голубець, 2018: 34, 63). Художник уті-
лює в образі Січового стрільця своє уявлення 
про модель, і воно збагачується під час творчого 
процесу через взаємне знайомство митця й пор-
третованого. Кожна епоха відображає в портретах 
тогочасне розуміння героя, ставлення до панівних 
ідеалів. Саме тому образ Січового стрільця, вико-
наний І. Микитюком, належить до неоднозначних 
філософських і глибоко психологічних творів. 
Внутрішній світ воїна вимагав свого розкриття 
в образотворчому мистецтві. Перетворення 
моделі на художній образ І. Микитюк розглядав 
як частину лінії «модель-художник-образ-гля-
дач». Скульптурні композиції «Січовий стрілець» 
(2015) зі статикою вирішення фігури, «Січо-
вий стрілець ІІ» (2015) з максимально рельєф-
ною динамікою постаті у виконанні автора – це 
складні художні образи, пронизані національною 
ідеєю та глибоким символізмом. Митець, аналізу-
ючи й узагальнюючи, перетворює модель і на цій 
основі формує портретну концепцію, передаючи 
свої враження, погляди та переконання.

Об’єднувальним моментом у серії скульптур 
«Карпатський мотив» є загальне компонування 
силуету кожної постаті, яке нагадує копицю сіна. 
У розмові з художником І. Микитюк наголошує, 
що сюжет копиці сіна, такий рідний з дитинства 
і такий поширений і звичний у пейзажі Карпат, є 
основою формотворення постатей. Копиця сіна 
для митця є важливим архетипом, який є основою 
для аксіологічної платформи кожного жителя гір: 
це й розуміння «дому», захищеності, й уявлення 
про достаток, спокій і рівновагу. Символ копиці 
сіна – це та матриця, яка прописана в підсвідо-
мості кожного і є фундаментальною, зрозумілою 
та рідною. Для глядача така передача інформації 
на рівні архетипу, що оминає зайвий натуралізм і 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 202038

Мистецтвознавство

надмірну деталізацію, є найефективнішою та зро-
зумілою й об’єднавчою в межах одного етносу. 
Глядач безпомилково впізнає «своє», дешифрує 
інформацію й реагує єдино правильною емоцією. 
Показово, що архетипи, як зазначає С. Кримський, 
виконують функції праформ чи «дороговказів 
буття» у творчості А. Данте, Й. Гете, Т. Манна, 
Т. Шевченка та інших великих творців вічних 
духовних цінностей. Так, розглядаючи міфо-
логічне бачення світу як утілення архетипічної 
структури людського буття, Т. Манн наголошує, 
що архетип є «первісним зв’язком», вихідною 
формою буття, позачасовою схемою, прадавньою 
формулою, у яку вкладається життя, що усві-
домлює себе, намагаючись знову набути колись 
запрограмованих рис (С. Кримський, 2001: 696].

Якщо, аналізуючи композицію скульптурних 
форм постатей, іти шляхом максимальної стилі-
зації та виокремлення первинної найпростішої 
форми, то без особливих зусиль можемо побачити 
трикутник в основі. Таке вирішення ще більше 
загострює звучання основної ідеї серії «Карпат-
ський мотив». Трикутник із вершиною, спрямо-
ваною догори, у ментальності нашого народу є 
чоловічим символом. Також його трактуємо як 
знак вогню, духу та потужної енергії. Найочевид-
ніше форма трикутника простежується у творах 
«У роздумах», «Бунт» (2001), «Бунт ІІІ» (2018) 
(О. Голубець, 2018: 43, 40, 62].

У скульптурах І. Микитюка портрет завжди 
зберігає духовно-естетичну наповненість і вод-
ночас є твором, позначеним печаттю делікатної 
артистичної інтерпретації. Ось чому скульптур-
ним образам митця завжди прикметна якась осо-
блива свіжість, нешаблонність тлумачення образу 
й цілковита відсутність такої, на жаль, поширеної 
в сучасному образотворчому мистецтві риси, як 
сухість формального наслідування. У скульптур-
них образах І. Микитюк послідовно дотриму-
ється зв’язку з оточенням, що надає його творам 
людяності й зрозумілості. Водночас у вирішеннях 
скульптора завжди прочитуються прикмети його 
індивідуального творчого почерку, де створений 
образ має духовну піднесеність, відстороненість 

від світу, щоденної метушні й буденності. Кожна 
деталь у його творах – поворот голови, ракурс 
постаті, вираз обличчя, трактування зачіски та 
рук, лаконізм фігури й одягу – разом творить той 
особливий духовний клімат його образів, завжди 
наповнений теплом і глибокою любов’ю до рідної 
землі (О. Гончарук, 2016: 122–125].

Художник володіє інтенсивною емоційністю, 
яка є в серії «Карпатський мотив». Це одна із сут-
тєвих рис специфічно художнього таланту автора. 
Важливо зазначити, що І. Микитюк є «емоційно 
мислячим» творцем. І спосіб узагальнення, і 
характер творчого процесу, і шляхи впливу його 
творів на глядача роблять питання про емоційну 
сторону художнього способу освоєння світу 
вкрай важливим. Оскільки пізнана художником 
дійсність постає перед нами в образній формі, у 
формі зображення одиничних явищ, сприйняття 
твору мистецтва обов’язково передбачає емо-
ційну ступінь пізнання як необхідну ланку про-
цесу засвоєння, закладену в образі істини.

Висновки. Проаналізувавши твори відомого 
українського скульптора І. Микитюка на прикладі 
серії «Карпатський мотив», можемо з упевне-
ністю стверджувати, що домінуючою ідеєю твор-
чості сучасного скульптора є думка, що людина – 
це варіативна, сильна й унікальна система, яка дає 
можливість адаптуватися людині в новій гло-
бальній дійсності, навіть якщо вона спричинить 
біфуркаційні падіння в політиці, економіці та 
культурі. Духовними пошуками людина ніколи 
не перенасичується. Серією робіт «Карпатськй 
мотив» сучасний львівський скульптор автори-
тетно декларує, що дух править світом, форму-
ючи відносно самостійну ідеальну субстанцію. 
Творчість, в основі якої народні архетипи, є уні-
кальним, найефективнішим способом комунікації 
не лише в межах етносу. У скульптурних компо-
зиціях відомого українського художника І. Мики-
тюка, занурюючись у власну психіку, глядач зна-
ходить колективне уявлення людського роду.

Перспективи дослідження цієї теми вбачаємо 
в подальшому вивченні творчості І. Микитюка та 
глибшому аналізі його творів.
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ФОРМУВАННЯ ІКОНОГРАФІЇ СЮЖЕТУ «ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ»  
У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ХРАМОВІЙ ДЕКОРАЦІЇ 10–14 СТОЛІТЬ

У статті досліджується розвиток і формування іконографії сюжету «Таємна вечеря» на прикладі пам’яток 
візантійської спадщини 10–14 століть. Автор наводить як приклади зразки монументального малярства різних 
регіонів і країн, які входили до складу Візантійської імперії або ж зазнали її впливу. Розглянуто твори фреско-
вого живопису в контексті художніх і релігійних програм, покладених в основу кожного з розглянутих храмо-
вих комплексів. Метою статті було віднайти й проаналізувати твори, які наочно могли б дати можливість 
простежити розвиток та особливості у формуванні іконографії сюжету, розібратися в тих питаннях, які не 
набули належного розвитку в монографіях авторів попередніх досліджень з обраної теми. Так само проаналізо-
вано та виділено особливі відмінності в іконографії сюжету в кожному з регіонів або конкретної країни. З кінця 
10 – початку 11 століть живописний декор набуває ще більшого зв’язку з літургійними дійствами, які проводи-
лися в храмах. Саме тому певні сюжети не просто набули символічного та християнського значення, а й стали 
певними «проводниками» обрядів і таїнств богослужіння. Саме тому, наприклад, у храмі святої Софії Київської 
сюжет «Шлюб у Кані» ілюструє та відносить нас до таїнства Євхаристії, перегукується із сюжетом «Таємної 
вечері» в центральній наві собору. Саме це вже вказує на важливість дослідження іконографії обраного сюжету 
в контексті формування літургійних традицій, церковних обрядів і джерел, якими користувалися майстри під 
час створення виключних зразків візантійського малярства. Зроблено висновок щодо відведення належного місця 
джерелам змалювання Пасійних циклів, особливо «Таємної вечері», й групування цього сюжету в різних зв’язках 
залежно від програми розписів конкретного храму. Тематика «Пасій» отримує нове осмислення в храмовій деко-
рації, де страсним сюжетам надається велике значення у формуванні іконографічної програми, що свідчить 
про важливість церковної літургії в мистецтві 10–11 століть, коли літургійні дійства в церкві були пов’язані з 
храмовою декорацією та активно ілюстрували Святе письмо. Отже, вплив літургії на появу нових іконографіч-
них типів мав величезне значення у формуванні художнього оздоблення храму й формуванні нової іконографії, яка 
розвивалася разом із христологічною програмою монументальної декорації візантійських храмів.

Ключові слова: іконографія, сюжет «Таємна вечеря», Візантійська імперія, фрески, монументальний живо-
пис, Страсний цикл.
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FORMATION OF THE ICONOGRAPHY OF THE PLOT “THE LAST SUPPER”  
IN THE BYZANTINE TEMPLE DECORATION OF THE 10–14th CENTURIES

This article examines the development and formation of the iconography of the plot The Last Supper on the example of 
monuments of the Byzantine heritage of 10–14 centuries. Author shows the examples of monumental painting of different 
regions and countries that were part of the Byzantine Empire or were influenced by it. It is expedient to consider the works 
of fresco painting in the context of artistic and religious programs that formed the basis of each of the considered temple 
complexes. The aim of the article was to find and analyse works that could clearly trace the development and distinctive 
features of the formation of the iconography of the plot, understanding the issues that were not properly developed in the 
monographs of previous studies on the selected topic. The article also analyses and highlights the special differences in 
the iconography of the plot in each of the regions or a particular country. From the end of the 10th to the beginning of 
the 11th century, the picturesque decor became even more connected with the liturgical activities that took place in the 
temples. That is why certain plots acquired not only symbolic and Christian significance, but also became certain guides 
of the rites and sacraments of worship. That is why, for example, in the Church of St. Sophia in Kyiv, the plot Marriage 
at Cana illustrates and takes us to the sacrament of the Eucharist and resonates with the plot of the Last Supper in the 
central nave of the cathedral. This already indicates the importance of studying the iconography of the chosen plot in 
the context of the formation of liturgical traditions, church rites and sources used by masters in creating exceptional 
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examples of Byzantine painting. As a result, the author concludes that the sources of the Passion Cycles, and in particular 
the Last Supper, should be given due place and that the plot should be grouped in different ways, depending on the 
painting program of a particular temple. The theme Passion of Christ gets a new understanding in the temple decoration, 
where stories are given great importance in the formation of the iconographic program, which indicates the importance 
of the church liturgy in the art of 10–11 centuries, when liturgical activities in the church were associated with church 
decoration and actively illustrated Scripture. Thus, the influence of the liturgy on the emergence of new iconographic 
types had a huge place in the formation of the artistic decoration of the temples and the formation of new iconography, 
which developed along with the Christological program of monumental decoration of Byzantine churches.

Key words: iconography, Last Supper, Byzantine empire, frescos, mural painting, Passion of Jesus.

Постановка проблеми. Під час дослідження 
іконографії сюжету «Таємна вечеря» постало 
необхідним віднайти найяскравіші зразки згада-
ного сюжету у фресковому живописі, а саме оздо-
бленні інтер’єру візантійських храмів 10–14 сто-
літь. Відповідно до періоду та за правління якого 
імператора створено розглянуті в статті твори, 
постане можливість виділити основі риси стилю, 
які притаманні кожному періоду або династії 
залежно від датування творів. Так само заслуго-
вує на увагу те, які частини тексту ілюструє фрес-
ковий живопис, у зв’язці яких сюжетів зображено 
обраний сюжет. На крему увагу заслуговує розмі-
щення «Таємної вечері» в різних частинах храмо-
вого простору. 

Аналіз досліджень. Попередні дослідження 
візантійської храмової декорації означеного в 
статті періоду проведені такими авторами такими, 
як В. Сараб’янов, О. Демус, А. Грабар, Д. Айна-
лов, Т. Вірсаладзе, Ш. Амиранашвили, Т. Велманс.

Мета статті полягає в дослідженні сюжету 
«Таємна вечеря» в монументальному живописі 
храмів 10–14 століть, які належать до візантій-
ської спадщини; так само як і віднайдення худож-
ніх зв’язків і місця сюжету «Таємна вечеря» в 
ансамблях церков, беручи до уваги розміщення та 
місце творів у христологічній програмі розписів, 
так само як і джерела, якими користувалися май-
стри для створення фрескового живопису. 

Виклад основного матеріалу. Після іконо-
борчої кризи (726–843) остаточно сформувався та 
настав період візантійської художньої культури, 
яка зазнала свого розквіту. Це відобразилося у 
формуванні та переосмисленні нової системи 
візантійського храмового декору. Нова система 
візантійської храмової декорації сформована в 
перші десятиліття після остаточного затвердження 
іконошанування. Відповідно до євангельського 
сказання, сцени із циклу Страстей, як правило, 
розміщувалися в нартексі, в конхах абсид, на схід-
ній частині (Попова, Сарабьянов, 2017: 9–10, 28). 

На площі храмових стін особливе місце від-
водиться сюжетам, що ілюструють євхаристичні 
дійства й обряди таїнств, яким відводяться важ-
ливі місця для розміщення в храмі, що свід-

чило про певну пріоритетність у виборі сюжету. 
Можна простежити й певну тенденцію до літур-
гізації храмової декорації. Варто зауважити, що 
сюжет «Євхаристія» з’явився в монументальному 
живописі в післяіконоборчий період. Нагадаємо, 
що Євхаристія є інтерпретацією теми «Таємна 
вечеря», указуючи вірянам у храмі на здійснення 
як небесної, так і земної літургії (Попова, Сара-
бьянов, 2017: 48).

Варто зауважити, що в соборі святої Софії 
Київської в центральній частині північних хорів, 
у люнеті збереглася фреска із сюжетом «Таємної 
вечері». Одразу під нею розміщено «Зраду Іуди» 
та «Взяття Христа під стражу». Оскільки фрески 
склепіння втрачені, на думку В. Сараб’янова, 
сюжет «Омовіння ніг» розміщувався саме там 
разом із «Молінням про чашу» – сюжетами страс-
ного циклу. Навпроти сюжетів зі страсного циклу 
та особливо «Таємної вечері», яка розташована 
на північній частині хор (із зовнішньої частини), 
на південно-східній частині хор (із внутріш-
ньої частини простору стін) розміщено «Шлюб 
у Кані Галілейській». Сюжет, який має складну 
двоярусну побудову, перегукується з «Таємною 
вечерею» та вказує на майбутні страсті Христа й 
певну євхаристичну жертву. В. Сараб’янов пише: 
«Соответственную структуру имела и программа 
росписей этих объемов, сюжеты которых наравне 
с рассмотренными выше страстными сценами 
северной части хоров являлись прообразами 
евхаристической жертвы» (Попова, Сарабьянов, 
2017: 67–72). Також у західній частині хорів роз-
міщено чотири євхаристичні сюжети: «Явлення 
Трійці Аврааму», «Гостинність Авраама», «Жерт-
воприношення Авраама» і «Три отроки в пащі вог-
няній». На думку В. Лазарєва, сюжети, обрані для 
храмової декорації собору Святої Софії в Києві, 
символічно об’єднані євхаристичною темою жер-
товності (Лазарев, 1971: 51). Отже, між сюжетами 
виникає паралель: жертовність Христа за спокуту 
гріхів людських і євхаристична жертва (вино). 
Так само й дослідник І. Шевченко стверджує, 
що після відновлення іконошанування відбувся 
певний розвиток оповідальних циклів із сюже-
тами з Євангелій. Отже, можна стверджувати, 
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що з кінця 8 століття починають формуватися 
традиції зображення страсних циклів у храмо-
вій декорації й остаточно набувають нового, так 
званого «літургійного» осмислення в 9–11 сто-
літтях (Попова, Сарабьянов, 2017: 158–159). 
У пам’ятках 10 століття в христологічному циклі 
можна простежити більшу зацікавленість у вико-
ристанні сюжетів зі страсного циклу, їх ролі, зна-
ченні в храмовій декорації. 

Отже, пропонується простежити формування 
іконографії та стилю сюжету «Таємна вечеря» 
у фресковому оздобленні візантійських храмів 
10–14 століть на конкретних прикладах, у яких 
буде розглянуто, як саме зображено сюжет і як він 
поєднується з пасійними циклами. 

Іконографія сюжету «Таємна вечеря», датована 
кінцем 10 – початком 11 століть із церкви Кокар, 
що знаходиться в долині Іхлару (Каппадокія, Гру-
зія), привертає свою увагу не тільки з погляду 
дослідження іконографії, а, скоріше, слугує пев-
ним проміжним ланцюгом, який дає змогу дослі-
дити, як саме цей сюжет із зображенням таїнства 
Христа співіснував разом з іншими християн-
ськими сюжетами в перехідний період, коли іконо-
графія не була ще остаточно сформована (рис. 1). 
Усіх персонажів зображено досить схематично, з 

німбами та пурпурно-рожевим одягом уздовж схе-
матичного прямокутного столу, який ніби загорта-
ється літерою «Г» в лівій частині, де має бути роз-
ташований Ісус. Збережені фрагменти дають змогу 
дійти висновку, що на насиченому зеленому фоні 
скатертини, яка вкривала стіл, змальовано великий 
металевий кубок для вина та чашу у формі півмі-
сяця – для жертовної тварини чи риби.

У фресках церкви Панагії Форбіотісси в 
с. Нікітарі на о. Кіпр у зображенні сюжету 
«Таємна вечеря» Христа та Петра виділено не 
тільки німбами з-поміж інших учнів, а й за роз-
міром їхні фігури змальовано більшими, підкрес-
люючи певну ієрархію (рис. 2). Цікавим є те, що 
апостола Іоанна розміщено поряд із Петром, на 
протилежному боці столу від інших учнів. Хоча 
в цьому разі в Іоанна відсутній німб, Іуду зма-
льовано в центрі. Цікаво, що приблизно з 12 сто-
ліття у фресковому живописі майстри починають 
зображували Іуду саме в профіль, виокремлюючи 
його так між іншими учнями Христа.

Фрески, датовані 12 століттям, із церкви Каран-
лик («Темної») з парку Гьореме в Каппадокії збе-
регли зображення «Таємної вечері» під склепінням 
і вказують на використання схожої з попередньо 
розглянутим твором іконографії (рис. 3).

Рис. 1. Церква Кокар. 10–11 ст. Іхлар, Каппадокія, Туреччина
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Рис. 2. Церкова Панагії Форбіотісси. 12 ст. с. Нікітарі, Кіпр

Рис. 3. Таємна вечеря. Церкова Каранлик «Темна». 12 ст. Гьореме, Каппадокія, Туреччина
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Варто зосередити увагу на тому, що на даль-
ньому плані між двох будівель із червоними 
дахами височіє ліхтар, який свідчить про те, що 
таїнство проходить увечері. Фігури Ісуса та Петра 
виділено по обох боках на фоні стилізованих рим-
ських ліжок, укритих рослинним орнаментом. 
На столі розміщено дві чаші, столові прибори та 
риба – символ Христа. Варто зазначити, що тка-
нина, яка звисає зі столу, містить такий самий 
символ, як й ілюмінація «Таємна вечеря» з Київ-
ського Псалтиря та фрески «Таємна вечеря» із 
церкви Св. Георгія в Убісі, про яку буде йти мова 
пізніше.

Іконографія сюжету в розписах Гелатського 
монастиря питомо грузинська й не відтворює 
класичну візантійську систему храмового декору 
(рис. 4). На склепінні, під верхньою смугою в регі-
стрі якого змальовано сюжети «Таємна вечеря» 
та «Омовіння ніг», розміщено два сюжети, що 
за змістом перегукуються з попередніми, а саме: 
зображення трапези та омовіння ніг відповідно 
до верхніх фрескових сюжетів. Спробуємо іден-
тифікувати ці сюжети. На перший погляд оби-
два належать до Богородичного циклу, та собор 
Гелатського монастиря присвячено Різдву Бого-
родиці. Можемо припустити, що це апокрифічний 

сюжет або сюжет із видінь (одкровень) із житія 
святих (наприклад, Святого Миколая), оскільки 
іконографія персонажа, якому Богородиця омиває 
ноги, дуже апостольська (і нагадує Петра). Утім 
виникає питання, хто друга жінка: Магдалина чи 
Марія Клеопова – невідомо. Іконографія персо-
нажа подібна до Миколая, але ж німбів «апосто-
лів» у них немає, що є не типовим (Вирсаладзе, 
2007: 95–144).

Оскільки дослідження образу Богородиці стає 
можливим завдяки таким джерелам, як євангель-
ські канонічні тексти, апокрифи «Протоєванге-
ліє Іакова» та «Ходження Богородиці по муках», 
спробуємо визначити, які ж саме два сюжети 
супроводжують «Таємну вечерю» на регістр вище. 
Оскільки в чотирьох Євангеліях відомостей про 
життя Богородиці немає, окрім коротких згадок про 
неї саму, які ніяк не дають змоги простежити хід 
та історію її земного життя, Євангелія по-різному 
розпочинають розповідь про Діву Марію. Най-
більше відомостей про неї знаходимо в Єванге-
лії від Луки. Ця частина Нового Завіту напрочуд 
детально розглядає родовід Марії (Лк. 1: 2–80). 
Євангеліє від Матвія розглядає лише Йосифа, 
якому наснився сон, у якому до нього прийшов 
янгол Господній і сповістив, що Марія народить 

Рис. 4. Таємна вечеря та Омовіння ніг. Собор Різдва Богородиці.  
Гелатський монастир. 12–14 ст. Кутаїсі, Грузія
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від Духа Святого сина (Мт. 1: 18–25). У Єванге-
лії від Марка є тільки опис про хрещення Ісуса в 
річці Йордан, при цьому не згадується історія його 
зачаття й народження. У Євангелії від Іоанна лише 
існує коротка згадка про те, що під час весілля 
в Кані Галілейській була присутня Марія – мати 
Ісуса (Ін. 2: 1–6). Дослідники Н. Горбач та А. Доро-
фєєва в статті доцільно зазначають, що в Єванге-
лістів Матвія (Мт. 1: 1–16) і Луки (Лк. 3: 23–38) 
подано історію родоводу Ісуса Христа. Оскільки 
апокрифи поділяють на новозаповітні та сторо-
заповітні, у них іде оповідь про дитинство Марії 
та Ісуса. Оскільки, відповідно до апрокрифічного 
Протеєвангелія від Іакова, батьками Діви Марії 
були Іоаким та Анна, імовірно, саме їх зображено 
з німбами на фресці в правій частині під сюжетом 
«Омовіння ніг» разом із Йосифом-обручником 
(Горбач, Дорофєєва, 2008: 66–72).

У церкві Святих Апостолів у Пече, Сербія, 
якщо розглядати підкупольний простір цен-
тральної нави знизу й догори, то на поверхні під-
пружних арок можна побачити сюжет «Преобра-
ження». Вище площину аркатурного поясу займає 
сюжет «Таємна вечеря», яка своєю іконографією 
завдячує ще ранньохристиянським зразкам, де 
Христа розміщено на ложі з багряної тканини, у 
нього є німб, а учнів розміщено по іншу сторону 

столу, за яким проходить трапеза (рис. 5). Ще 
вище на арках у медальйонах розміщено 40 муче-
ників Севастійських. І, нарешті, підходячи до 
верху підкупольного простору, де починаються 
паруса, можемо побачити сюжет «Сходження 
Духа на апостолів», що об’єднує так ідею пропо-
віді апостолів із «Таємною вечерею» та присвя-
тою храмові цієї богословської ідеї (так само як і 
в Софії Київській, ідея розповсюдження вчення). 
Отже, можна побачити, що залежно від христоло-
гічної програми, покладеної в програму розписів, 
сюжет «Таємна вечеря» компонується у зв’язці 
різних сюжетів.

Цікавим прикладом у плані простеження роз-
витку іконографії є фреска «Таємна вечеря» із 
церкви Панагії Кери на о. Кіпр (рис. 6). Церква 
прикрашена фресками Палеологівського періоду, 
які відрізняються яскравими, насиченими кольо-
рами та характерним для періоду стилем. Церква 
зводилася під час панування венеціанців на ост-
рові. Точної дати зведення церкви не встановлено, 
хоча дослідниками точно визначено, що цен-
тральна нава, дах і купол споруджено та розпи-
сано в 13 столітті. Бічні проходи церкви, її захід-
ний вхід, дзвіниця й контрфорси, що підтримують 
церкву, були згодом побудовані та розписані про-
тягом початку – середини 14 століття. Фрески 

Рис. 5. Церква Святих Апостолів. Печський Патріарший монастир.  
1260-ті рр. Фрески нави. Печ, Косово, Сербія
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в Панагія Кера належить до палеологівського 
Відродження завдяки їх яскравим, насиченим 
кольорам. Так само вражає іконографія сюжету 
«Таємна вечеря», оскільки саме тут ми вперше 
бачимо профільне зображення Іуди в храмовому 
розписі візантійського декору та розміщення всіх 
учнів стоячи в три ряди, що дуже нагадує західну 
традицію іконографії. В іконографії зберігається 
умовний архітектурний фон, з’єднаний велуумом. 
На фресках купола й у центральній наві зобра-
жені такі сцени з Нового Завіту, як «Хрещення», 
«Воскресіння Лазаря» та «Входження в Єруса-
лим». Центральний прохід церкви присвячений 
Діві Марії та Успінню. На фресках на західній 
стіні церкви зображено розп’яття Ісуса й пока-
рання проклятих, Архістратиг Михаїл сповіщає 
про друге пришестя. Південний прохід Святої 
Анни прикрашений образами життя Діви Марії, 
а північний прохід присвячений святому Антонію 
зі фресками Дня другого пришестя й Суду.

У церкві Святої Богородиці в скельних церквах 
у селищі Іваново (Болгарія) так само збереглися 
фрески зі страсного циклу, датовані 13–15 сто-
літтями (рис. 7). Варто зазначити, що у фреско-
вому живописі дуже помітний вплив античної 
спадщини: використання античних колон, алего-
рій, ліпнини, смуг меандру, який умовно розділяє 

сюжети, і каріотид. Це можна наочно побачити 
саме у фресках із циклу Страстей Христових. 
Наприклад, у сюжеті «Омовіння ніг» у лівій 
частині композиції можна побачити алегоричну 
композицію, яка слугує основою для колони. 
У сюжеті «Таємна вечеря» вплив спадщини еллі-
нів яскраво відображається в зооморфних осно-
вах двох колон, що нагадують левів, на фоні яких 
розгортається дійство. Важливо звернути увагу 
на локацію сюжету «Таємна вечеря» в храмовій 
декорації. Автор програми розписів розмістив 
її по центру плоскої стелі скель. Сюжет межує з 
композицією «Преображення», яка знаходиться 
під попереднім сюжетом (Grabar, 1928: 121–134). 
Навіть у сюжеті «Поцілунок Іуди» монументаль-
ний живопис вражає певними новаторськими 
рисами: по-перше, багато персонажів зображено 
в профіль; по-друге, глядача вражає передусім 
анатомічне опрацювання всіх дійових осіб. Так 
само увагу привертають обладунки вартових, 
які контрастують на фоні класичного лещатого, 
візантійського фону. З погляду художнього, ком-
позиційного та колористичного вирішення вищез-
гадані фрески свідчать про те, що їх створював 
дуже досвідчений майстер (чи артіль майстрів), 
який був дуже добре ознайомлений із мистецтвом 
візантійської спадщини та книжкової мініатюри 

Рис. 6. Храм Панагії Кери. 13 ст. с. Кріца, Греція
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на прикладі таких творів, як Паризький і Київ-
ський Псалтирі (Velmans, 1965: 358–412).

Варто розглянути й фрески «Таємної вечері» в 
Боянській церкві Святих Ніколи та Пантелеймона, 
зведеній у 10 столітті. Пізніше, на початку 13 сто-
ліття, за наказом севастократора Калояна, який 
виступив донатором, добудовано двоповерхову 
церкву, оздоблену всередині фресковим живопи-
сом, роботу над яким завершено в 1259 році. Бол-
гарський дослідник А. Протіч виділяє артіль, яка 
виконувала фрески для церкви, як представників 
південно-західної школи (Протич, 1925: 291–342).

Історично склалося так, що держави, які вхо-
дили до складу Візантійської імперії, створено 
після четвертого хрестового походу. Назва їм була 
Нікейська імперія, яка географічно межувала з 
Латинською імперією, до складу якої входила 
південна частина сучасної Болгарії, власне, де й 
створено цей монументальний живопис (Пенкова, 
1999: 49–56). 

Іконографія сюжету на прикладі фресок з 
Боянської церкви в цьому разі вже свідчить про 
певну художню сформованість (рис. 8). Умовно 
сюжети розділені червоною смугою по поверхні 
склепіння. Учні Христа мають індивідуальні 
риси, у кожного з них наявний німб. Усі вони роз-
міщені сидячи навколо напівкруглого столу, тоді 
як Христа з-поміж учнів виділено хрещатим нім-
бом у лівій частині композиції (Грабар, 1924: 31). 
Іоанн, улюбленець Христа, припав до грудей 
Учителя, тоді як інші уважно прислухаються до 

Рис. 7. Церква Святої Богородиці. 13–15 ст. Іваново, Болгарія

пророцтва. Важливо зазначити, що сюжет межує 
зі змалюванням «Поцілунку Марії та Єлисавети» 
(Айналов, 1927: 121–134). Цікавим так само є те, 
що майстер, який працював над створенням цієї 
фрески, певно, користувався не тільки Євангелієм 
від Луки, а й Старим Завітом, оскільки зобразив 
на столі зелень і трави: «… пусть съедят мясо его 
в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным 
хлебом и с горькими травами пусть съедят его…» 
(Вих. 12: 8), що прочитується як пророцтво (Дуй-
чев, 1972: 478–512).

Ці деталі, які описують трапезу, наявні лише 
в Старому Заповіті. Так само як й автори фресок 
кінця 13 століття, у церкві Богородиці Перив-
лепти на Охриді – Євтихій і Михаїл Астрапа 
(рис. 9). Важливо наголосити на тому, що за пра-
вилами Пасхи, трави мали бути присутні під час 
вечері, але в таких джерелах, як Євангелія, акцент 
надається саме хлібу та вину, що є важливим для 
простеження іконографії сюжету й підкреслення 
теми жертовності. Тим не менше варто зазна-
чити та порівняти текст, який супроводжує сюжет 
«Таємна вечеря» в мініатюрах на прикладі Київ-
ського Псалтиря: «вечеряе И(и)с(у)с съ оуч(е)н(и)
ки своими, IС ХС», що говорить про певне осмис-
лення сюжету в 11–14 століттях, оскільки цей 
псалтир є копією псалтиря 12 століття (Вздорнов, 
1978: 50).

Фрески собору Протата в Кареї (Афон) автор-
ства Мануїла Панселіна, датовані початком 14 сто-
ліття, свідчать про певну сформованість стилю та 
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Рис. 8. Боянська церква Святих Ніколи та Пантелеймона. 13 ст. м. Вітош, Бояна, Болгарія

Рис. 9. Євтихій та Михаїл Астрапа. Таємна вечеря.  
Церква Богородиці Перивлепти, кінець 13 ст. Охрид, Македонія

іконографії сюжету. Образи апостолів уже сфор-
мовані, впізнавані.

Так само, як і фрески південної стіни вівтарної 
абсиди церкви святого Георгія в Старе Нагорічино 
в Македонії, виконані в 1317 році. Окрім того, що 
сюжет класично межує з «Омовінням ніг» по правій 
стороні, зверху зображено «Воскресіння Христа» 
біля гроба Господнього із жонами-мироносицями. 

Цікаво з погляду простеження стилю буде роз-
глянути фрески у верхньому регістрі церкви Свя-

того Микити в с. Чучер поблизу Скоп’є (Маке-
донія). З правого боку від склепіння центральної 
нави розміщено сюжет «Таємна вечеря», за якою 
слідує «Омовіння ніг» (рис. 10).

Третій сюжет зберігся фрагментарно, що 
ускладнює його ідентифікацію та походження. 
Тим не менше можна висунути припущення, що 
це або (Ін. 11.44.), або «Проповідь у храмі після 
очищення від торговців». Скоріше за все у фресці 
змальовано саме той момент, коли Спаситель, 
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очистивши храм від торговців, почав проповід-
увати, оскільки велика частина притч проказана 
саме тоді.

Тим не менше під цією смугою на регістр 
нижче зображено величезний сюжет «Шлюб у 
Кані Галілейській», що розгортається від весіль-
ного столу, до групи фігур, котрі оточують Бого-
родицю з Христом, який перетворює воду на 
вино. Поєднання таких двох сюжетів зайвий 
раз нагадує фрески трансепту Софії Київської 
з акцентом на принесення Христа в жертву та 
ідеї причастя. І, нарешті, після «Шлюбу в Кані» 
зображено третій сюжет, на якому намальовано 
жіночу фігуру без німбу, яка впала навколішки 
перед Христом, оточеним учнями, і здіймає до 
нього руки, виражаючи прохання чи звернення до 
Вчителя, правою рукою торкаючись його одягу. 
У нас немає змоги побачити зблизька написи над 
цим сюжетом, бо саме там і лежить відповідь 
стосовно його ідентифікації. Тим не менш, аналі-
зуючи композицію, саме зображення та іконогра-
фію, можемо припустити, що це сюжет «Зцілення 
кровоточивої». Про це написано в Євангелії від 
Луки: «… що була хвора дванадцять років на кро-
вотечу й витратила на лікарів увесь свій прожи-
ток, і ніхто з них не міг її оздоровити» (Лк. 8, 43). 
Дванадцять років кровотечі й утрата всього свого 
майна – це втрата життя для жінки, яка повністю 
виключена із суспільства, бо вважається нечи-
стою як вона сама, так і все, до чого б вона не 

доторкнулася (пор. Лев. 15, 19–30). Отже, зрозу-
міло, чому вона таємно намагається торкнутися 
до одежі Христа. За свою віру одержує зцілення 
та прийняття від самого Бога: «Дочко, віра твоя 
спасла тебе, йди в мирі!» (Лк. 8, 48б). Важко не 
зауважити великі відмінності у двох епізодах. 
У першому разі кровоточива жінка вирішує діяти 
таємно, а Ісус немовби змушує її зробити свій 
вчинок явним: «…Хтось доторкнувся до мене, бо 
я чув, як сила вийшла з мене» (Лк. 8, 46). 

На Балканах у стилі необхідно виділити пев-
ний лаконізм і стриманість колористичної палі-
три, які утримувалися на цих територіях аж до 
14 століття, про що свідчать фрески в склепінні 
південного «рукава» центральної нави у верх-
ньому регістрі храму Грачаниця в Косово (Сербія) 
на прикладі сюжету «Таємна вечеря». 

Найбільш цікавим прикладом для простеження 
іконографії є фрески 14 століття із зображенням 
«Таємної вечері» майстра Даміане в центральній 
абсиді собору Св. Георгія монастирського комп-
лексу в Убісі (Грузія). Убісі – невелике село в Гру-
зії з комплексом середньовічного монастиря, роз-
ташованого в Імеретії. Монастирський комплекс 
складається з монастиря Святого Георгія IX сто-
ліття, заснованого святим Григорієм Хандзтелі, 
4-поверхової вежі, фрагментів оборонної стіни 
XII століття й деяких інших будівель і споруд. 
На території монастиря знаходиться унікальний 
цикл фресок кінця XIV століття, авторства Дамі-

Рис. 10. Євтихій та Михаїл Астрапа. Церква Святого Микити.  
14 ст. с. Чучер, Скоп’є, Македонія
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ане, створених під впливом візантійського мис-
тецтва періоду Палеологівського Відродження 
(1261–1453). Фрески собору художньо витончені, 
виконані у візантійській палеологівській традиції 
та мають впізнаваний стиль. 

Фрески центральної абсиди церкви Святого 
Георгія в Убісі (Імеретія, Грузія) є найбільш 
незвичними з погляду розташування сюжетів, 
формування храмового простору (а саме роз-
межування частин храму з локаціями конкрет-
них сюжетів) та іконографії. Тільки тут уперше 
ми можемо побачити, що регістри центральної 
абсиди заповнені не просто такими сюжетами, як 
«Таємна вечеря», «Євхаристія» та «Спас Вседер-
житель» (Христос на престолі), а й те, що сюжет 
«Таємна вечеря» розділяє «Євхаристію» на дві 
частини в просторі абсиди (рис. 11). Варто зосе-
редити увагу на тому, як саме художник Дамі-
ане розмістив і згрупував ці сюжети. Верхній 
регістр займає композиція «Спас Вседержитель». 
Напевно, уперше ми можемо побачити, як ком-
позиційно вирішено простір середнього регістру 
центральної абсиди. Під Спасом розташовано 
сюжет «Таємна вечеря», який по обох боках флан-
кує «Євхаристія», розділена на дві частини (Ами-
ранашвили, 1974: 7). Під «Таємною вечерею» в 
центрі нижньої частини розташований простінок 
для вузького вікна. Стіл за вечерею щедро оздо-
блено столовим начинням, посудом і травами. До 
грудей Христа лине Іоанн, тоді як Іуда простяга-

ється вже не до солонки, а до страви з риби – сим-
волу Христа на столі. Усі учні Христа позбавлені 
німбів (Амиранашвили, 1987: 15).

Варто зазначити, що на візантійських тери-
торіях для формування іконографії зображення 
«Таємної вечері» майстри продовжували корис-
туватися Старим Завітом аж до кінця 14 століття, 
про що свідчить змалювання «гірких трав» у 
фресках 1312 року в кафоліконі Ватопедського 
монастиря на Афоні. 

Висновки. Розглянута низка пам’яток фреско-
вого живопису 10–14 століть дає змогу побачити, 
як змінювалася й установлювалася іконографія 
сюжету «Таємна вечеря» та формувався стиль 
кожного періоду на території Візантійської імпе-
рії, на якій створено виключні зразки візантій-
ського малярства. Так само надзвичайно важли-
вим є те, що цей сюжет дає змогу простежити не 
тільки еволюцію іконографії апостолів, а й літур-
гійний, євхаристичний аспект сюжету залежно від 
розміщення в храмовому просторі, підкреслюючи 
христологічне, літургійне та символічне жертовне 
підґрунтя залежно від джерел іконографії, якими 
користувалися майстри під час створення цих 
виключних зразків світового значення. Частіше 
за все це було Євангеліє від Луки і Старий Запо-
віт. Певні пам’ятки дають підставу говорити, що 
активно використовувалися апокрифи із «Житія 
Богородиці», а також ураховувалося, якому Свя-
тому присвячено храм. 

Рис. 11. Майстер Даміане. Таємна вечеря та Євхаристія. Церква Святого Георгія в Убісі. 
Середина 14 – друга половина 15 ст. Центральна апсида вівтаря. Імеретія, Грузія
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ПРОТОКОЛЬНЫЙ КОСТЮМ: ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА

Проблема исследования определяется как недостаточной изученностью советского дипломатического про-
токола, так и тем, что знания закономерностей функционирования последнего расширяет наши представления 
о внутренней политике и культуре эпохи, о синтезе искусств в дипломатических церемониалах, во время прове-
дения которых главная роль отводится невербальному языку общения – языку жеста, взгляда, костюма.

Цель исследования – изучение социально-художественной функции протокольного костюма с применением 
методов исторического, историографического, источниковедческого и искусствоведческого анализов. Научная 
новизна исследования состоит в рассмотрении истории протокольного костюма в связи с политическими про-
цессами, происходившими в советском обществе в 20–30-е гг. ХХ ст.

Методологической основой работы является принцип историзма, который понимается автором как 
системный подход к анализу исторических и культурных событий, фактов и явлений на основе рассмотрения 
всех доступных исследователю исторических источников и литературы.

В результате исследования автор пришел к выводу, что протокольный костюм является своеобразным 
выразителем социальных и художественных идей, а также моральных ценностей представителей государ-
ственной элиты.

Человек предстаёт перед другими людьми в совокупности своих внутренних и внешних свойств. Способы 
оформления внешности – важные сигналы, знаки личности. При этом одежда является своеобразной визитной 
карточкой человека, она несёт информацию об официальном статусе владельца, его вкусах, чертах характера. 
Костюм в первую очередь привлекает к себе взоры окружающих, вызывая соответствующие эмоции и, как след-
ствие, формируя определённое отношение.

Отношение к дипломату напрямую связано с восприятием страны, которую он представляет. В выборе кос-
тюма личные пристрастия дипломатического сотрудника уступают место политической целесообразности.

Ключевые слова: искусство дипломатии, международные отношения, протокольный костюм, дипломати-
ческая форма, история моды, имидж государства, культурная дипломатия.
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ПРОТОКОЛЬНИЙ КОСТЮМ: ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА

Актуальність дослідження визначається як недостатньою вивченістю радянського дипломатичного прото-
колу, так і тим, що знання закономірностей функціонування останнього розширює наші уявлення про внутрішню 
політику і культуру епохи, про синтез мистецтв у дипломатичних церемоніалах, під час проведення яких головна 
роль відводиться невербальній мові спілкування – мові жесту, погляду, костюму.

Мета дослідження – вивчення соціально-художньої функції протокольного костюму із застосуванням мето-
дів історичного, історіографічного, джерелознавчого та мистецтвознавчого аналізів.

Наукова новизна дослідження полягає в розгляді історії протокольного костюму у зв’язку з політичними про-
цесами, що відбувалися в радянському суспільстві у 20–30-ті рр. ХХ ст.

Методологічною основою роботи є принцип історизму, який розуміється автором як системний підхід до 
аналізу історичних і культурних подій, фактів і явищ на основі розгляду всіх доступних досліднику історичних 
джерел і літератури.

Автор дійшов висновку, що протокольний костюм є своєрідним виразником соціальних і художніх ідей, а 
також моральних цінностей представників державної еліти.

Людина постає перед іншими людьми в сукупності своїх внутрішніх і зовнішніх властивостей. Способи 
оформлення зовнішності – важливі сигнали, знаки особистості. Одяг є своєрідною візитною карткою людини, 
він несе інформацію про офіційний статус власника, його смаки, риси характеру. Костюм насамперед привертає 
до себе погляди оточуючих, викликаючи відповідні емоції, та, як наслідок, формує певне ставлення.
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Ставлення до дипломата безпосередньо пов’язане зі сприйняттям країни, яку він представляє. У виборі кос-
тюму особисті уподобання дипломатичного співробітника поступаються місцем політичній доцільності.

Ключові слова: мистецтво дипломатії, міжнародні відносини, протокольний костюм, дипломатична форма, 
історія моди, імідж держави, культурна дипломатія.
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PROTOCOL SUIT: IDEOLOGY, POLICY, CULTURE

The relevance of the study is determined by the insufficient knowledge of the Soviet diplomatic protocol and some 
facts. One of them is that knowledge of the laws governing the functioning of the diplomatic protocol broadens our ideas 
about the domestic politics and culture of the era and synthesis of arts in diplomatic ceremonies. During the diplomatic 
protocol, the main role is given to the non-verbal language of communication: the language of gesture, look, and costume.

The main objective of the study is to study the socio-artistic function of the protocol costume. The author used the 
methods of historical, historiographic, source study and arthistory analysis.

The scientific novelty of the study consists in examining the history of the protocol costume in connection with the 
political processes that took place in Soviet society in the 1920s and 1930s.

The methodological basis of the work is the principle of historicism. It means a systematic approach to the analysis 
of historical and cultural events, facts and phenomena, based on the consideration of all historical sources and literature 
available to the researcher.

As a result of the study, the author came to the conclusion that the protocolsuitis a kind of spokesman for social and 
artistic ideas. This is as moral values of representatives of the state elite.

People appear before other people in the aggregate of their internal and external properties. Ways to design 
appearance are important signals, which signs of personality. At the same time, clothes are a kind of visiting card of a 
person. It carries information about the official status of the owner, his tastes and personality traits. The suit primarily 
attracts the eyes of others. It causes the corresponding emotions and, as a result, formes a certain attitude.

The attitude to the diplomatis directly related to the perception of the country here presents. In choosing a suit, the 
personal attachment of a diplomatic officeris giving way to political expediency.

Key words: art of diplomacy, international relations, protocol costume, diplomatic uniform, fashion history, state 
image, cultural diplomacy.

Постановка проблемы. В истории имперских 
государств попытки регламентации властью быта 
и поведения подданных особенно наглядно про-
явились в сфере моды. Язык костюма подчерки-
вал социальный статус владельца, говорил о его 
художественном вкусе, но прежде всего он урав-
новешивал в своих правах этические принципы.

В отличие от бытового, церемониальное пове-
дение, в т. ч. на дипломатических церемониях, 
обладает максимальной знаковостью, оно тре-
бует использования специальных приемов для 
выявления и обыгрывания статуса партнеров в 
процессе общения. Во время общения человек 
является прежде всего представителем класса, 
общественной группы. Его социально-обще-
ственное положение диктует язык церемониаль-
ного поведения. Нарушение этих правил – вызов 
общественной морали, подрыв нравственных 
устоев общества.

Символика может являться средством пере-
дачи информации. Для получения и понимания 
этой информации адресаты должны знать значе-
ние символов.

На примере эволюции советского протоколь-
ного костюма автор исследует методы, с помощью 
которых сотрудники Протокольного отдела Народ-
ного комиссариата иностранных дел пытались 
«примирить» правила европейского дипломатиче-
ского этикета с нормами советской идеологии.

Проблема исследования определяется как недо-
статочной изученностью советского дипломатиче-
ского протокола, так и тем, что знания закономер-
ностей функционирования последнего расширяет 
наши представления о внутренней политике и 
культуре эпохи, о синтезе искусств в дипломати-
ческих церемониалах, во время проведения кото-
рых главная роль отводится невербальному языку 
общения – языку жеста, взгляда, костюма.

Анализ исследований. В Украине и за рубежом 
нам неизвестно опубликованное исследование, 
целиком посвященное социально-художествен-
ной функции моды на примере протокольного 
костюма.

История протокольного советского костюма 
изложена в отдельной главе монографии 
П.Ф. Лядова (Лядов, 2004: 139–147).
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Для полноты освящения проблемы автор 
использовал Документы Архива внешней поли-
тики РФ (АВП РФ), многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот.

Особый интерес с точки зрения изучения куль-
турных аспектов советского протокола представ-
ляют Дневники заведующих Протокольным отде-
лом Д.Т. Флоринского и В.Н. Баркова, которые 
содержат ценные сведения о дипломатической 
жизни Москвы в 20–30-е гг. ХХ ст., о взаимодей-
ствии искусств на дипломатических церемониалах.

С учетом отсутствия в отечественной истори-
ографии специального исследования, посвящен-
ного проблеме, автор поставил цель – на основе 
анализа и обобщения новых фактов с привлече-
нием впервые вводимых в научный оборот архив-
ных материалов изучить социально-художествен-
ные функции протокольного костюма.

В соответствии с целевой установкой возни-
кает необходимость решения следующих задач:

– показать влияние советской идеологии на 
дипломатический протокол;

– изучить взаимодействие искусств на дипло-
матических приемах;

– исследовать невербальный язык общения 
участников дипломатических церемониалов.

Под костюмом мы понимаем созданный с 
помощью отдельных предметов гардероба образ. 
Костюм способен влиять на стиль поведения и 
даже на образ мыслей человека.

Советский дипломат, впрочем, как и каждый 
гражданин СССР, – это борец за победу комму-
нистических идей во всём мире. Но «передать» 
с помощью костюма коллегам из других стран 
основные догмы марксистского учения – про-
блема трудная и практически невыполнимая.

Пётр I «переодел» российскую элиту в евро-
пейский костюм, но советская элита не могла 
носить допетровский посольский наряд, который, 
как и вся «знаковая система» московского царства, 
был связан с идеями православия, незыблемости 
и вековечности царской власти.

Для иностранцев человек в «кожанке» – это 
«товарищ», который уверен, что «революция – 
локомотив истории», а следовательно, «цель оправ-
дывает средства». Вести переговоры с лично-
стями, вооруженными такими идеями, не просто 
бесполезно, но и небезопасно.

Фрак и смокинг – «одежда буржуев», она 
неприемлема для советского дипломата. Перед 
сотрудниками Протокольного отдела НКИД была 
поставлена, казалось бы, невыполнимая задача – 
«примирить» нормы европейского дипломатиче-
ского протокола с «нормами» советской идеологии.

С этой задачей успешно справился глава совет-
ского протокола Дмитрий Тимофеевич Флорин-
ский, утвердивший 29 марта 1923 г. «Краткую 
инструкцию о соблюдении правил принятого в 
буржуазном обществе этикета».

Особое внимание уделяется в инструкции 
внешнему виду советского дипломата. Днём на все 
официальные мероприятия следовало являться в 
жакете, воротничок сорочки «крахмальный», гал-
стук тёмный, ботинки чёрные. Фрак можно было 
надеть днём только для вручения верительных 
грамот, если этого требовали правила другой сто-
роны. Однако даже в этом случае рекомендовалось 
заменить фрак жакетом. Цилиндр допускался, на 
траурных церемониях – чёрный галстук.

На вечерне приёмы разрешалось надевать фрак 
или смокинг, но предпочтение отдавалось смокингу 
как более «простому» виду одежды. При фраке 
белый галстук, белый пикейный жилет, запонки 
перламутровые, без цветных камней, ботинки или 
туфли чёрные, желательно лакированные.

Смокинг требовал чёрный галстук, черный 
или белый жилет, запонки и обувь такие же, как 
при ношении фрака.

В соответствии с приказом Реввоенсовета, 
военные и морские агенты на официальных при-
ёмах могли появляться в форме (Флоринский, 
1923: 25).

«Инструкция…» 1923 г. разрешала советским 
дипломатам ношение цилиндра в торжественных 
случаях. В то же время на политических плака-
тах весьма упитанные буржуа изображались чаще 
всего во фраках и цилиндрах. Но фрак для многих 
граждан ассоциировался не только с буржуями. 
Фрак – это ещё и сценический костюм. Таким 
образом цилиндр оставался наиболее заметным 
символом буржуазного общества.

Г.В. Чичерин, чтобы избежать подобной двус-
мысленности, предлагает причислить Д.Т. Фло-
ринского к какой-либо войсковой части, что давало 
возможность без нарушения протокола появляться 
на официальных мероприятиях в форме.

В ноябре 1924 г. начальник Штаба РККА 
П.П. Лебедев уведомил наркоминдел о зачисле-
нии заведующего протокольной частью НКИД 
Флоринского в резерв при Штабе РККА. «Злос-
частный» цилиндр был оправлен в отставку.

Как справедливо отмечает П.Ф. Лядов (Лядов, 
2004: 142): «Таким образом в косвенном виде 
была предпринята первая попытка возродить 
идею о форменной одежде в советском диплома-
тическом ведомстве».

Почти одновременно с выходом «Краткой 
инструкции о соблюдении правил принятого 
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в буржуазном обществе этикета» Флоринский 
утверждает ещё один важный и по-своему уни-
кальный документ в истории советского про-
токола «Церемониал для жен дипсостава…», в 
котором настоятельно не рекомендуется женам 
дипломатических работников «увлекаться свет-
ской жизнью, но ограничиваться лишь необходи-
мыми выездами на официальные приёмы».

Туалет жен советских дипломатов должен 
отличаться скромностью и простотой. «Ношение 
драгоценностей и эгретов недопустимо» (Флорин-
ский, 1923: 26). Для дневных визитов рекоменду-
ется строгий «тайлер», а для обедов и вечерних 
приёмов – строгое декольтированное платье. По 
мнению Флоринского, одно и то же платье – это 
та же «прозодежда», которая, как и фрак, может 
носиться на все без исключения приёмы, «и 
нет никакой надобности в нескольких платьях» 
(Флоринский, 1923: 26об). (При вечернем платье 
шляпа не носится).

Термином «прозодежда» в 20–30-е гг. называли 
протокольную одежду (визитку смокинг, фрак, 
вечернее длинное платье), которую приходилось 
надевать советским дипломатам и их женам.

Насколько серьёзно в Советском Союзе отно-
сились к протокольной одежде на официальных 
приёмах, свидетельствует переписка Полпреда 
в Осло А.М. Макарас Протокольным отделом 
НКИД в конце сентября – начале октября 1927 г.

Собираясь приехать в Москву, А.М. Макар 
просит сообщить ему, «какую из спецодежды 
лучше всего взять с собой в Москву», где ему, 
вероятно, «придётся бывать у диппублики по раз-
личным поводам». В своём обращении в НКИД 
он сообщает, что в Италии «мы почти не пользо-
вались визиткой», а в Осло на официальных приё-
мах принят фрак. Макар был уверен, что в Москве 
«всё сильно упрощено» и просит информировать 
его «о необходимом минимуме».

В отдельном послании в Осло заместитель 
заведующего Протокольным отделом Соколин 
даёт советскому дипломату очень чёткие рекомен-
дации по вопросу выбора протокольной одежды. 
Он советует взять в Москву «все разновидности 
нашей спецодежды. На дневных приёмах мы 
бываем либо в пиджаках, либо, чаще, в визитках.

Смокинг нужен для обедов без дам.
Фрак необходим для вечерних больших при-

ёмов и обедов с дамами. Поэтому необходимым 
минимумом, о котором вы пишете, оказываются 
все перечисленные виды одеяний».

Таким образом, Соколин деликатно, но весьма 
твёрдо даёт понять Макару, что он ошибается, 
полагая, что в СССР соблюдаются «кое-какие 

нормы» в вопросе протокольной одежды (Соко-
лин, 1927: 31–32).

Супруги дипломатов, аккредитованных в 
Москве, одевались весьма эффектно и не всегда 
следовали принятым нормам протокола.

15 января 1928 г. Флоринский отметил «пре-
восходный, тонкий обед» в Датской Миссии, а 
также наряд супруги посла Италии мадам Чер-
рути, надевшей для встречи с Наркомом «весьма 
пышный туалет. Даже её муж с неизменным 
фашистским значком был в этот вечер оживлён-
нее и менее замкнут, чем обычно» (Флоринский, 
1928: 7).

Костюм посла Италии демонстрировал его 
нравственные ценности, которые, впрочем, уже 
давно были известны членам Дипкорпуса и лично 
Д.Т. Флоринскому, который в 1928 г. во время 
визита Амануллы-хана был вынужден вступить в 
дискуссию с господином Черрути о внешнем виде 
приглашенных на приём в честь Падишаха.

На приёме по решению советской стороны все 
должны были быть «в пиджаках». Это «упроще-
ние» вызвало негодование некоторых глав мис-
сий. Следует отметить, что ещё при получении 
от Флоринского извещения о приёме у председа-
теля ЦИК СССР итальянский посол спросил его, 
правильно ли он понял, что приём будет в пиджа-
ках, «нет ли в этом ошибки», на что Флоринский 
ответил, что советское правительство не признаёт 
другой формы одежды и каждая страна имеет 
свой обычай. «Вы потребовали бы от нас, чтобы 
мы явились ещё в ночных рубашках, приличные 
люди привыкли вечером одеваться», – заметил 
Черрути. Флоринский возразил (Флоринский, 
1928: 14), что «приличие» есть понятие относи-
тельное, его дело было указать форму одежды, 
в которой будут хозяева, посол может поступать 
как ему угодно – являться во фраке или в ночной 
сорочке. В результате Черрути пришел в пиджаке.

В 1929 г. в приглашениях на дипломатические 
приёмы в обязательном порядке указывался вид 
протокольной одежды для членов коллегии и заве-
дующим отделами НКИД.

На вечерних приёмах требовалось быть во 
фраке или смокинге, на дневных – в жакете или 
тёмном пиджаке.

В январе 1930 г. М.М. Литвинов получает из 
Полномочного представительства в Германии 
сообщение (с грифом «секретно»), в котором това-
рищ Бродский (Бродский, 1930: 1–2) рассуждает о 
дипломатических мундирах для советских дипло-
матов. В частности, он пишет, что дипломаты за 
границей кроме фраков также имеют мундиры, 
которые надевают в особо торжественных слу-
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чаях, например, на приёмах у президента. Поэ-
тому появление в мундирах советских диплома-
тов, когда все остальные во фраках, будет означать 
придание особой значимости данному приёму, в 
других случаях наших дипломатов будут прини-
мать за слуг. Бродский подчёркивает в своём обра-
щении, что ношение фраков – традиция, введение 
мундиров будет воспринято как политическая 
демонстрация. Автор поддерживает Литвинова 
в его позиции, что советский дипломат «должен 
отличаться во внешнем виде своей скромностью. 
А скромностью будет – не выделяться из окружа-
ющей среды».

С мнением Бродского не согласен И.М. Май-
ский, который писал из Лондона в коллегию НКИД 
28 января 1930 г., что, по его мнению, диплома-
тическая форма «должна возможно ближе под-
ходить к военной или полувоенной», потому что 
военный костюм « чрезвычайно удобен, а в то же 
время прост и красив», а также «приближающаяся 
к военному и полувоенному костюму форма будет 
символизировать тот факт, что наша война, война 
с капиталистическим миром, война за мировую 
пролетарскую революцию еще не кончена <…>» 
(Лядов, 2004: 143–144).

В изданном НКИД в 1938 г. так называемом 
«Пособии к сдаче техминимума» содержится при-
ложение «Одежда и порядок её ношения»: «Обыч-
ным повседневным костюмом дипломата является 
тёмный пиджак (летом возможен светлый).

Вечером носят фрак или смокинг. Фрак надева-
ется на обеды с участием дам и на большие вечер-
ние приёмы».

Подчёркивалось, что одежда дипломата 
должна быть скромной по внешнему виду и 
абсолютно аккуратной. «Спортивные костюмы 
(для гольфа, верховой езды и т. п.) не должны 
служить повседневной одеждой. Платья крикли-
вых фасонов, а равно всякого рода бросающиеся 
в глаза куртки, жилетки и джемперы не должны 
носиться» (Лядов, 2004: 138–139).

В конце 30-х гг. германские дипломаты прояв-
ляли по отношению к советским коллегам безуко-
ризненную вежливость, были тактичны и с пони-
манием относились к проблемам формирования 
советского протокола.

Так, 21 ноября 1939 г. Барков принял 
I-ого секретаря Германского посольства госпо-
дина Вальтера, который продолжил обсуждение 
выбора костюма для официальных приёмов, нача-
тую на обеде у германского посла. Вальтер спро-
сил у Баркова, какие пожелания будут у НКИД 
относительно костюма для членов дипкорпуса, 
то есть какой вид одежды предпочитает совет-

ская сторона – фрак или пиджак. Затем немецкий 
дипломат уточнил свой вопрос – не желает ли 
НКИД, чтобы иностранные дипломаты были во 
фраках, а советские – в пиджаках. На последний 
вопрос Барков дал отрицательный ответ (Барков, 
1939: 76).

Через несколько дней во время очередного 
визита к заведующему Протокольным отделом 
Вальтер сообщил, что посол известил всех, что он 
сам будет в пиджаке. При этом немецкий дипломат 
обратил внимание коллеги на трудности, которые 
не могут не возникнуть при отмене фрака в слу-
чае, когда приглашаются представители НКИД.

В частности, это касалось внешнего вида дам, 
некоторые из которых не желали надевать длин-
ное платье, если мужчины будут в пиджаках, 
решив, что дамы в этом случае должны надевать 
короткие платья (что вызывало недовольство 
многих дам посольства). Барков ответил (Барков, 
1939: 76об), что есть решение руководства, что 
«мы одеваем пиджак на обеде, о чём мы довели до 
сведения. Что касается формы одежды для членов 
дипломатического корпуса, то корпус сам должен 
принять соответствующее решение. При этом 
высказал мнение, что, конечно, желательно, в 
случае, если мы в пиджаках, чтобы другие члены 
Дипкорпуса были одеты так же. Однако послед-
ний вопрос должен быть решен самим корпусом».

По мнению I-ого секретаря германского 
посольства господина Вальтера, дамы дипкорпуса 
в Москве одеваются лучше, чем дамы дипкорпу-
сов в других странах. «В Москве деньги не на что 
расходовать, ставки у дипломатов повышенные, 
поэтому дамы, отправляясь летом за границу, зака-
зывают на целый сезон платья» (Барков, 1939: 75). 
Вальтер в «добродушно-ироничном тоне» выска-
зал Баркову опасение дам дипкорпуса, что теперь 
они не смогут надеть специально заготовленные 
парадные платья, так как мужчины будут в пид-
жаках. В ответ на это Барков заметил (Барков, 
1939: 75), что дамы могут надевать на приёмы и 
обеды любые платья.

28 ноября 1939 г. на обеде у германского посла 
приглашенные с советской стороны были в пид-
жаках, представители дипкорпуса – во фраках, 
дамы – в вечерних туалетах. «Г-н Шуленбург с 
удовлетворением отметил, что благодаря г-ну 
Потёмкину проблема костюма наконец разрешена 
вполне удовлетворительно – можно теперь быть 
спокойным за умонастроение дамской части кор-
пуса <…>», – заметил в дневнике заведующий 
Протокольным отделом (Барков, 1939: 77).

В декабре 1939 г. немецкие дипломаты 
по-прежнему являются одними из самых актив-
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ных участников дипломатической жизни в сто-
лице СССР. 19 декабря на приёме в ВОКСе 
присутствовали члены немецкого посольства и 
немецкие корреспонденты. «Немцы остались 
очень довольны приёмом, ушли из ВОКСа очень 
поздно (некоторые – около половины третьего)» 
(Барков, 1939: 88).

В 1939 г. состоялось важное событие, касаю-
щееся истории дипломатического протокольного 
костюма. В конце года фрак как официальная про-
токольная одежда сотрудников НКИД на приёмах 
с участием Дипкорпуса был формально отменён 
коллегией. Заведующий протокольным отделом 
В.Н. Барков, поблагодарив за приглашение на 
обед, сообщил послу Германии, что с советской 
стороны все будут в пиджачном костюме (Лядов, 
2004: 139–140).

Несмотря на всю подготовительную работу, 
решение о введении форменной одежды для 
дипломатов было отложено до 1943 г.

Приказом по Наркомату (№ 213 от 7 октября 
1943 г.) переход на обязательное ношение фор-
менной одежды был введён с 1 ноября 1943 г. Кон-
троль за правильным ношением дипломатической 
формы возлагался на Протокольный отдел НКИД.

Повседневная форма должна была носиться за 
границей только на территории и в помещениях 
посольства. Парадная форма могла надеваться 
на внепосольской территории, если это отве-
чало протокольным нормам страны пребывания 
(Лядов, 2004: 145–146).

В специальной инструкции содержались пра-
вила ношения форменной одежды, которая обязы-
вала к «более строгому соблюдению общеприня-
тых правил поведения на улицах, в общественных 
местах, при пользовании городским транспортом 
и т. д.». Шинель, пиджак должны бать застёг-
нуты на все пуговицы, обязательно белая сорочка, 
чистый воротничок, брюки разглажены, ботинки 
вычищены.

Запрещалось появляться в форменной одежде 
«на рынках, толкучках и тому подобных местах, 
а также на улице с громоздкими мешками, узлами 
и т. д.», запрещалось брать с собой зонт (Лядов, 
2004: 147).

В 1954 г. форменная одежда для дипломати-
ческих сотрудников МИД СССР была отменена, 
парадные мундиры были сохранены для чрезвы-
чайных и полномочных послов и посланников 
первого и второго классов.

Выводы. В советский период тщательным 
образом разрабатывались детали государствен-
ных и военных церемониалов. Практически каж-
дый церемониал был своеобразной художествен-
ной иллюстрацией этических норм, принятых в 
социалистическом обществе. Как и в дореволю-
ционный период, большое значение отводилось 
невербальным средствам общения: жесту, языку 
костюма, музыкальному сопровождению.

Смена форм правления всегда влечет за собой 
введение новых церемоний и наполнение новым 
идеологическим содержанием общепринятых 
старых форм.

В 20–30-е гг. борьба в СССР против фрака и 
цилиндра – это борьба против буржуазной этики 
и как следствие – борьба против норм западно-
европейского этикета. Для советского дипломата 
протокольный костюм – это своего рода военная 
форма, в которой он борется за мировую проле-
тарскую революцию. Конец 30-х гг. прошел под 
знаком дружбы СССР и Германии, о чем красноре-
чиво свидетельствует язык дипломатического про-
токола. Немецкие дипломаты одни из самых актив-
ных участников дипломатической жизни СССР.

Человек предстаёт перед другими людьми 
в совокупности своих внутренних и внешних 
свойств. Способы оформления внешности – важ-
ные сигналы, знаки личности. При этом одежда 
является своеобразной визитной карточкой чело-
века, она несёт информацию об официальном 
статусе владельца, его вкусах, чертах характера. 
Костюм в первую очередь привлекает к себе 
взоры окружающих, вызывая соответствующие 
эмоции и, как следствие, формируя определённое 
отношение.

Отношение к дипломату напрямую связано с 
восприятием страны, которую он представляет. 
В выборе костюма личные пристрастия диплома-
тического сотрудника уступают место политиче-
ской целесообразности.
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ТВОРЧЕ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНИКА АНТОНА КАШШАЯ В 1950–1970-х РР.  
У КОНТЕКСТІ ОБРАЗОТВОРЧИХ ПОШУКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті досліджуються основні етапи розвитку закарпатського художника Антона Кашшая в 
1950–1970-х рр. як одного з видатних українських митців другої половини ХХ ст.; формулюється послідовність 
змін його творчої манери означених часових меж; визначаються характерні прийоми, стильові особливості, 
принципи побудови композицій і колористичних рішень; аналізуються основоположні зображальні елементи. 

Відзначається, що творчість Антона Кашшая (1921–1991) стала помітним явищем в Україні в другій поло-
вині ХХ ст. За життя майстер створив галерею епічних карпатських пейзажів, у яких постійно відшукував нові 
зображальні засоби, удосконалював і розширював власні прийоми образотворення. 

Висвітлюється його значення для розвитку закарпатської художньої традиції. Зазначається, що маляр без-
посередньо брав участь у формуванні закарпатської мистецької школи. 

Окреслюється, що метою дослідження є висвітлення основних етапів розвитку творчості Антона Кашшая 
в 1950–1970-х рр. Уточнюється, що вибір означених хронологічних меж пов’язаний з активною трансформацією 
зображальних засобів майстра в пошуках максимальної образності.

Розкриваються соціально-культурні передумови становлення митця. Відмічається, що його формування здій-
снювалося в 1920–1940 рр., але свого максимального розвитку творчість зазнала після Другої світової війни, коли 
Закарпаття увійшло до складу СРСР. 

Відзначається про відсутність повноцінних наукових досліджень про майстра. Наводяться головні джерела 
літератури, аргументується необхідність комплексного дослідження його мистецької спадщини. 

Систематизується доробок Антона Кашшая періоду 1950-х – 1970-х рр. Виявляються основні етапи, форму-
люється послідовність змін творчої манери.

Зазначається, що ранній період творчості художника триває з 1947 до кінця 1950-х рр. Майже всі твори періоду 
написані під безпосереднім впливом манери Й. Бакшая, але водночас розпочинається формування власного почерку. 

Окреслюється етап пошуків, що відбувся в кінці 1950-х – середині 1960-х рр. Описуються головні ознаки 
трансформацій творів майстра цього періоду.

Розкривається етап активних пластичних змін образотворчої мови, що тривав від середини 1960-х до серед-
ини 1970-х рр. Пошуки призвели до розвитку двох напрямів – «сурового стилю» й живописно-декоративних епіч-
них композицій.

Формулюються висновки про зміни живописної мови А. Кашшая в 1950-х – 1970-х рр. Зазначається, що всі 
вони стали результатом необхідності збагачення зображальних засобів і призвели до кардинальних пластичних 
перетворень.

Ключові слова: Антон Кашшай, мистецтво Закарпаття, закарпатська художня школа, український живо-
пис, ХХ століття.
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THE CREATIVE FORMATION OF ARTIST ANTON KASHSHAY  
IN 1950–1970th IN THE CONTEXT OF PICTORIAL RESEARCH  

OF THE TRANSCARPATHIAN SCHOOL

The main stages of the development of the Transcarpathian artist Anton Kashshay in the period of 1950–1970th, as 
one of the most prominent Ukrainian artists of the second half of the 20th century, are explored; the sequence of changes 
in his creative manner is formulated; artistic analysis of the main works of the determined time limits is carried out, 
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Постановка проблеми. Художник Антон Каш-
шай (1921–1991) є однією з визначних постатей 
в українському образотворчому мистецтві другої 
половини ХХ ст., у доробку якого – потужна гале-
рея самобутніх карпатських пейзажів переважно 
епічного характеру. Художник народився на 
Закарпатті й усе життя присвятив творчому дослі-
дженню й осмисленню краси рідних карпатських 
гір, оспівуючи край і його унікальну природу. 

Майстер добре відомий як самобутній живо-
писець із власною образотворчою мовою. Він був 
серед тих діячів, хто в другій половині ХХ ст. без-
посередньо брав участь у розвитку закарпатської 
образотворчої школи. 

Твори Антона Кашшая регулярно експонува-
лися на обласних, усеукраїнських, всесоюзних 
і закордонних виставках. Сьогодні вони зберіга-
ються у фондах різних музеїв і приватних збірках, 
географія яких надзвичайно широка: вони пред-
ставлені майже в усіх художніх музеях України, 
зокрема в Національному художньому музеї в 
Києві (далі – НХМУ), в обласних і багатьох краєз-
навчих, а також за кордоном. 

Багато років поспіль Антон Кашшай поєдну-
вав творчу й адміністративну роботу. Він керував 
Закарпатською організацією Спілки художників 
України (1961 1976), де активно займався зміц-
ненням її позицій серед інших підрозділів твор-
чого об’єднання. Його діяльність на посаді Голови 
обласної організації була надзвичайно плідною й 

усіляко сприяла розвитку мистецького життя в 
краї. Він багато зробив для того, щоб Закарпаття 
в означені роки стало своєрідним артистичним 
осередком, куди для творчої роботи регулярно 
приїжджали відомі майстри пензлю, режисери, 
актори, поети. Тут знімалося кіно, проводилися 
цікаві зустрічі, відбувалися виставки, пленери, 
концерти. У свою чергу, місцеві автори також 
у цей час долучалися до культурних процесів в 
України і СРСР: вони виставлялися на виставках, 
виїжджали на пленери, симпозіуми, у будинки 
творчості, де знайомилися з колегами з інших рес-
публік і, відповідно, були в центрі подій. 

Формування художника здійснювалося в 
1920–1940 рр., що збігалося з часом, коли Закар-
паття було приєднано до Чехословаччини й у краї 
відбувалося значне оновлення культурного життя. 
За визначенням дослідників, у 1920-х рр. на Закар-
патті склалися всі передумови для динамічного 
розвитку регіону (Закарпаття, 2010: 138). Упро-
довж 1919 1939 рр., після приєднання Закарпаття 
до Чехословаччини, регіон отримав можливість 
реалізувати себе як автономія з широкими пра-
вами та можливостями. Усі сфери життя зазнали 
бурхливого розвитку, зокрема образотворче мис-
тецтво (Закарпаття, 2010: 138). 

Інтеграція Закарпаття до Чехословаччини 
суттєво вплинула на якість культурного життя. 
В Ужгороді започатковані центри творчого вихо-
вання, де відбувалося поєднання здобутків, напра-

characteristic techniques are determined, the principles of formation of dominant storylines, stylistic features, principles 
of composition construction, coloristic decisions are revealed.

It is noted that the work of Anton Kashshay (1921 1991) became a prominent phenomenon in Ukraine in the 2nd half 
of the 20th century. During his life, the artist created a gallery of epic Carpathian landscapes, in which he constantly 
sought new imagery, refined and expanded his own techniques of art.

His importance for the development of the Transcarpathian artistic tradition is highlighted. It is noted that the painter 
directly participated in the formation of the Transcarpathian art school. It is pointed out that the purpose of the study is 
to highlight the main stages of the development of A. Kashshay's work in the 1950th and 1970th. It is clarified that the 
choice of designated chronological boundaries is associated with the active transformation of master imagery in search 
of maximum imagery.

The socio-cultural preconditions of becoming an artist are revealed. It is noted that his formation was carried out in 
1920–1940th, but its maximum development was creative after the World War II, when Transcarpathia became a part of 
the USSR. It is noted that there is no complete scientific research about master. The main sources of literature are cited, 
the need for a comprehensive study of his artistic heritage is argued.

The revision of Anton Kashshay's work are systematized during the 1950 1970th. The main stages are identified, the 
sequence of changes in the creative manner is formulated.

It is noted that the early period of artist’s creativity lasts from 1947 to the end of the 1950th. Almost all the works of 
the period were written under the direct influence of J. Bakshay's manner, but at the same time the search for his own 
style begins.

The phase of searches that took place in the late 1950th   mid 1960th is outlined. The main signs of changes in the 
master’s works during this period are described.

The stage of active plastic changes in the visual language, which took place in the mid-1960th and lasted until the mid-
1970th, is revealed. The search led to the development of two directions – “harsh style” and picturesque and decorative 
epic compositions.

The conclusions about the changes of Anton Kashshay's picturesque language are formulated in the 1950th – 1970th. 
It is noted that they all resulted from the need to enrich the imagery and led to dramatic plastic transformations.

Key words: Anton Kashshay, Transcarpathian Art, Transcarpathian Art School, Ukrainian painting, ХХ century.



61ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Кашшай О. Творче становлення художника Антона Кашшая в 1950–1970-х рр...

цьованих у європейських осередках, із педагогіч-
ним досвідом місцевої художньої традиції.

Виникнення такого явища, як закарпатська 
художня школа, безпосередньо пов’язується 
з організацією в Ужгороді в 1927 р. приватної 
школи малювання (Небесник, 2000: 6). Відкрита 
завдяки зусиллям видатних митців Йосипа Бокшая 
(1891–1975) та Адальберта Ерделі (1891–1955), 
вона реалізовувала ідею міцної професійної під-
готовки учнів. Спочатку освітню діяльність вони 
впроваджували в загальноосвітніх закладах Ужго-
рода – Ужгородській північно-учительській семі-
нарії та Ужгородській реальній гімназії, а також 
Мукачева. 

Антон Кашшай проходив навчання в одному 
з таких закладів: з 1929 по 1939 рр. він учився в 
Ужгородській реальній гімназії, де вчителями з 
фаху були Й. Бокшай, А. Ерделі й А. Борецький. 
Як представник молодшої генерації закарпат-
ських майстрів, Антон Кашшай отримав художню 
освіту безпосередньо від своїх учителів.

Самостійний творчий шлях юного маляра роз-
почався в середині 1940-х рр. після закінчення 
реальної гімназії. Його перші живописні роботи 
свідчать про безпосередній вплив Йосипа Бок-
шая. Але з 1950-х рр. зображальні засоби май-
бутнього митця почали зазнавати змін: поступово 
формувалася власна творча манера, розроблялися 
новаторські прийоми й техніки, які в майбутньому 
суттєво збагатили потенціал наявної закарпат-
ської живописної традиції.

Загалом образотворча мова Антона Кашшая 
змінювалася упродовж усього його життя. Зви-
чайно, у доробку майстра відображено творчі кон-
такти з близьким мистецьким колом. Крім цього, 
він отримував враження від поїздок, від вивчення 
світової мистецької спадщини та знайомства з 
новими культурами. При цьому художник завжди 
залишався вірним традиціям, які отримав від 
учителів – Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Борецького й 
Е. Грабовського. 

Творчість Антона Кашшая суттєво вплинула на 
розвиток закарпатського й українського пейзажу в 
другій половині ХХ ст. Вона втілилися в галереї 
пейзажів, що зберігаються нині в музеях України, 
і значно розширила потенційні можливості жанру. 
Плідна творча робота з колегами й молоддю на 
пленерах і симпозіумах сприяла тому, що його 
новаторські креативні рішення запозичувалися 
іншими, досліджувалися, перероблялися і ста-
вали органічними елементами їхніх авторських 
рішень. Тому для формування цілісної картини 
розвитку мистецтва в області необхідно здійснити 
всебічне вивчення живописної спадщини А. Каш-

шая періоду 1950–1970-х років, коли він активно 
формував свою індивідуальну мову. 

Аналіз досліджень. Сьогодні активно відбу-
вається процес вивчення малярського доробку 
закарпатських митців, який охоплює як творців 
старшого покоління, так і молодь. Видано багато 
цікавих наукових праць і монографій. Але твор-
чості Антона Кашшая, на жаль, досі не приділено 
належної уваги. 

Більшість праць про художника видана ще 
в радянський період. У літературі здебільшого 
наводилися дані лише про реалістичні роботи 
майстра чи відзначалися ті, у яких був наявний 
пафос радянської відбудови в закарпатському 
краї. Загалом існує доволі значний корпус різних 
видань з історії мистецтва ХХ ст., які дають змогу 
побачити оцінку його творів різними поколіннями 
дослідників (Історія укр. мист., 1968), (Історія 
укр. мист., 2007), (Крвавич, 2005). Але необхідно 
зазначити, що творчість митця ними розглядалася 
занадто узагальнено й однобічно. За досягнення 
часто приймалися лише роботи реалістичного й 
академічного характеру. 

У різні роки до творчої спадщини Антона 
Кашшая зверталися Г. Островський (Остров-
ський, 1962a), (Островський, 1962b), І. Небесник 
(Небесник, 2000a), (Небесник, 2000b), О. Федорук 
(Федорук, 2006), Л. Біксей (Антон Кашшай, 2001), 
О. Кашшай (Кашшай, 2018a), (Кашшай, 2018b) та 
ін. Перше мистецтвознавче дослідження твор-
чості художника здійснено львівським науковцем 
Г. Островським у монографії «А. М. Кашшай» 
(1962) (Островський, 1962). Автор проаналізу-
вав мистецький доробок маляра кінця 1940-х – 
початку–1960х -рр., заклав основи для розуміння 
його творчих пошуків, описав їх розвиток від 
зародження до впровадження, надав цінний фак-
тологічний матеріал, що робить указану працю 
сьогодні однією з важливих для подальшої науко-
вої роботи. 

Г. Островський всеохопно вивчав закарпат-
ський культурний феномен. Сумарний результат 
його багаторічних досліджень виданий у книзі 
«Образотворче мистецтво Закарпаття» (1974) 
(Островский, 1974). Праця різнобічно висвіт-
лює творчість закарпатських майстрів, зокрема 
А. Кашшая. У ній глибоко аналізується пробле-
матика й теоретичні засади існування закарпат-
ської школи, розкриваються художні надбання 
митців області від 1945. до кінця 1960-х рр. 
Зокрема, він продемонстрував досягнення маляра 
початку1950-х і до кінця 1960-х рр., виявив нові 
пластичні пошуки, передбачив їх зміни (Остров-
ський, 1974: 135–140, 151–154, 193). 
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Багато важливої інформації можна почерпнути 
у відомій праці І. Небесника «Художня освіта на 
Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний 
аспект» (2000) (Небесник, 2000). Науковець надає 
цінний матеріал про формування системи освіти в 
краї, згадуючи в цьому контексті ім’я майстра та 
деякі пов’язані з ним факти.

Загалом вищезгаданими науковими працями 
дослідження творчості митця обмежується. До 
сьогодні ім’я художника згадувалося в науковій 
літературі про українське мистецтво побіжно. 
Висвітлювалися лише поодинокі твори, головним 
чином реалістичні, 1950–1960-х рр. 

З огляду на вищезазначене, на особливу увагу 
заслуговує фундаментальний альбом «Антон 
Кашшай. Живопис», виданий родиною митця до 
90-річчя від дня його народження у 2011 р. (Антон 
Кашшай, 2001). На його сторінках опублікована 
значна кількість творів художника різних років 
(більше ніж 300 од.), що дає змогу наочно поба-
чити еволюцію його живописної мови, роздиви-
тися грандіозний мистецький спадок. Вступна 
стаття підготовлена мистецтвознавцем Л. Біксей, 
яка вперше за останні десятиліття здійснює спробу 
проаналізувати етапи творчості майстра на базі 
колекції творів з фондів Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая (далі – ЗОХМ), 
а також на великому образотворчому матеріалі 
альбому (Антон Кашшай, 2000: 5 24). Крім того, у 
книзі розміщуються спогади, наведено біографіч-
ний матеріал, широка бібліографія й матеріали про 
виставки, підготовлені онукою художника – мис-
тецтвознавицею О. Кашшай. До сьогодні видання 
є фактично єдиним друкованим джерелом, у 
якому зібрано великий обсяг зображувального, 
біографічного та бібліографічного матеріалу про 
життя і творчість А. Кашшая. 

Додаткову інформацію про майстра можна 
отримати в наукових і монографічних працях, 
присвячених іншим художникам і культурним 
діячам області, з якими його зв’язували творчі й 
особисті стосунки. Серед інших, зокрема, можна 
виокремити монографії про А. Ерделі, Й. Бокшая, 
Ф. Минайла, А. Коцку, Е. Контратовича, Ю. Герца, 
Г. Глюка та ін. 

Нині існує потреба у висвітленні спадщини 
Антона Кашшая, аналізі його творчих здобутків, 
визначенні його ролі в розвитку закарпатського 
мистецького феномену. Відповідно, це допоможе 
оновити загальну картину розвитку регіональної 
живописної традиції, що й зумовлює мету нау-
кового дослідження. Оскільки вивчення маляр-
ського доробку А. Кашшая в мистецтвознавчій 
науці тільки започатковується, надзвичайно акту-

альним є цілісне та всебічне наукове дослідження 
його творчості, виявлення етапів становлення, їх 
детальний аналіз і систематизація. 

Метою статті є висвітлення основних ета-
пів розвитку художника Антона Кашшая в 
1950–1970-х рр. як одного з видатних українських 
митців другої половини ХХ ст.; формулювання 
послідовності змін його творчої манери означе-
них часових меж, визначення характерних при-
йомів, стильових особливостей, принципів побу-
дови композицій і колористичних рішень зокрема, 
аналіз основоположних зображальних засобів 
виразності.

Виклад основного матеріалу. А. Кашшай був 
вихідцем Закарпатського регіону, а саме Ужгороду, 
де у 1920-х рр. виникло одне з найяскравіших мис-
тецьких явищ в Україні – закарпатська художня 
школа, представниками якої були такі визначні 
імена, як Йосип Бокшай (1891–1975), Адальберт 
Ерделі (1891–1955), Золтан Шолтес (1909–1990), 
Федір Минайло (1910–1976), Андрій Коцка 
(1911–1987), Адальберт Грабовський (1911–1990), 
Ернест Контратович (1912–2009), Гаврило Глюк 
(1912–1983), Юрій Герц (1931–2012) та ін. Антон 
Кашшай також належав до славнозвісної школи, 
зокрема її другої генерації. 

Творчість художників-закарпатців отримала 
визнання в СРСР після Другої світової війни. 
У 1945 р. Закарпаття приєднано до Радянської 
України, і полотна митців територій колиш-
ньої Чехословаччини та Австро-Угорщини вли-
лися в українське культурне життя, стали його 
невід’ємною частиною. 

Незважаючи на плідні контакти Закарпаття з 
іншими регіонами Радянської України й СРСР, 
незмінним фактором на довгі десятиліття зали-
шалася характерна самобутність та оригінальна 
впізнаваність закарпатської живописної школи. 
Ці похідні елементи можна пов’язати з куль-
турно-історичною своєрідністю області, серед 
яких – увага до народного мистецтва, а також із 
принципами організації навчання. Оригінальність 
і формальна свобода, яку можна знайти в маляр-
ських роботах закарпатців, надзвичайно вплинула 
на розвиток українського радянського образотвор-
чого мистецтва в повоєнні роки, особливо у 1950 
1960-ті рр. «Для художників цієї школи природно 
в силу освіти й розвиненого мистецького життя 
тяжіння до Будапешту та Праги, але при цьому 
джерело їхнього натхнення завжди залишалося в 
межах Карпатської Русі» (Федоров, 2018: 331).

Молодь, що вчилася в гімназії, семінарії й 
Публічній школі малювання в Ужгороді, отриму-
вала завдяки фундаментальному підходу Й. Бок-
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шая ґрунтовні засади академічної освіти й пле-
нерної роботи. У свою чергу, А. Ерделі активно 
впроваджував експеримент і розкривав їхній 
внутрішній потенціал. Як носій модерністського 
мислення, він допомагав учням засвоювати фор-
мальні здобутки європейського мистецтва першої 
половини ХХ ст. 

Комбінований підхід учителів до мистецької 
освіти надав юному Антону Кашшаю глибоке 
розуміння основ живописної майстерності, зна-
ння історії і теорії мистецтва, кольорознавства, а 
також водночас сформував здібність до сміливих 
пошуків. Наставниками від самого початку були 
закладені навички, принципові для його подаль-
шого розвитку. З одного боку, вони навчили спи-
ратися на безпосередній досвід, що відбувався в 
результаті пленерної практики, а з іншого – вирі-
шувати суто формальні завдання, знаходити голо-
вні засоби й відриватися від точного копіювання 
натури. Такий дуальній підхід залишився одним 
із голових для маляра на різних етапах його твор-
чого шляху.

Після закінчення гімназії художник змуше-
ний був працювати: з 1939 по 1945 рр. він поєд-
нував роботу службовця у фінансових установах 
з творчістю й навчанням. Лише в 1947 р. моло-
дий майстер уперше представив роботу «Хата в 
Доманинцях» (1947; ЗОХМ) на обласній виставці 
в Ужгороді. 

Згодом, у 1951 р., на Республіканській виставці 
в Києві серед інших представлено полотно «Ялин-
ковий ліс» (1951; Луганський обласний художній 
музей). Твір є знаковим у кар’єрі маляра, оскільки 
після означеної виставки він експонувався в 
Москві під час декади українського мистецтва 
й літератури, а згодом на виставці в Ризі. Успіх 
робіт майстра, що виставлялися в цей період, 
зокрема картини «Ялинковий ліс», перебільшив 
усі очікування: вони зробили його ім’я відомим. 
Про автора схвально писали критики, зокрема 
високо оцінила картини Т. Яблонська (Кашшай, 
2001: 16). Полотно «Ялинковий ліс» є провісни-
ком знаменитого типу епічного пейзажу митця. 

У 1951 р. майстер побував у домі творчості в 
Сенєжі, що в Підмосков’ї, де вперше познайо-
мився з традицією тонального живопису, прита-
манного російській школі. Він із цікавістю роз-
почав застосовувати новий досвід у роботах. На 
особливу увагу в цьому напрямі заслуговують 
роботи «Сенєж» (1951; приватна збірка), «Перший 
сніг» (1952; НХМУ), «Капиці» (1955; приватна 
збірка) й «Околиця села» (1955; Сімферополь-
ський художній музей). Остання картина являє 
собою зимовий пейзаж із побутовою сценою, де 

на першому плані зображено художника, що пра-
цює за мольбертом на пленері, і групу дітей, які 
за ним спостерігають. Сюжет вимальовується на 
тлі гірського пейзажу й характеризується тон-
кою, майже приглушеною тональною гамою, яка 
є результатом нового досвіду. Використовується 
також нова для автора паралельна перспектива. 
Але незмінною залишається закрита перспектива, 
де простір на задньому плані замикається щіль-
ною стіною гір – прийом, який він перейняв від 
Й. Бокшая та який можна зарахувати до типового 
в закарпатському малярстві. Отже, незважаючи 
на використання нових засобів побудови перспек-
тиви й кольору, у 1950-х рр. митець спирався на 
характерний для нього замкнений простір. Зага-
лом у картинах домінує тихий і ліричний настрій. 

Досвід зображення відкритих просторів май-
стер отримав у 1956 1957 рр. у результаті поїздок 
до Криму (Гурзуф, Хоста, Ялта). Враження від 
знайомства з морськими далями втілилися в чис-
ленних ескізах і нарисах. Окремих творів на мор-
ську тематику в доробку митця небагато, скоріше 
цикли етюдів. У них усебічно досліджуються мор-
ські ландшафти, відчувається щире захоплення 
відкритими просторами, далекими горизонтами й 
чистими яскравими кольорами. Після поїздок до 
Криму в художника з’являються цікаві формальні 
надбання, серед яких, наприклад, горизонтальні 
паралельні композиції з відкритими далями й 
високі ракурси згори. До таких належить полотна 
«Під Рівною» (1956; НХМУ) і «Ранок у горах» 
(1958; Харківській обласний художній музей). 

Незважаючи на те що тривалий час нові живо-
писні відкриття поєднувалися з реалістичним 
тональним живописом, усе частіше автор буде 
звертатися до експериментів із кольоровими 
контрастами. Власне, компліментарні поєднання 
активно застосовував у творчості Й. Бокшай, 
який учив цього своїх учнів. А. Кашшай нато-
мість почне поступово переходити від колірних 
градацій до плям і використовувати контрастні 
колірні поєднання. Кримський досвід допоможе 
по-новому організувати палітру. 

Унікальною в руслі означених прийомів є кар-
тина «Похмурий день» (1959; Горлівський худож-
ній музей) (Мист. Закарпаття, 2003: 16). Робота 
справляє незвичне враження завдяки тому, що в 
ній поєднуються кілька протилежних принципів: 
реалістична й формалістична. Г. Островський ува-
жав цю роботу надзвичайно складною за живо-
писним завданням. Він проаналізував драматичні 
ефекти протиставлення важких свинцевих хмар і 
яскравого сонця, відмітивши зародження нових, 
нехарактерних для ранньої творчості митця 
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контрастних співвідношень. Науковець уважав 
це результатом активних пошуків і намагання 
розширити межі реалістичного погляду (Остров-
ський, 1974: 152). 

Загалом варто зазначити, що ранній період 
творчості Антона Кашшая триває з 1947 до кінця 
1950-х рр. Майже всі твори цього періоду напи-
сані під безпосереднім впливом манери Й. Бак-
шая. Схожість спостерігається в панорамній ком-
позиції з ретельно прописаним переднім планом, 
звідки відкривається вид на гори, у контрастному 
колориті, у прийомах накладання мазку. Голов-
ною відмінністю цього етапу є те, що в них зде-
більшого застосовується закрита перспектива й 
побудова по колу, що поверне погляд глядача зво-
ротно до переднього плану. 

Також ранній період творчості Антона Кашшая 
характеризується формуванням власних зобра-
жальних засобів та активізацією виставкового 
життя. Зростання вимагало пошуків нового обра-
зотворення, елементів виразності, кристалізації 
ідей. 

Наступний етап охоплює кінець 1950-х – серед-
ину 1960-х рр. У цей період головною ознакою 
творів художника стануть драматичні кольорові 
поєднання, побудовані на компліментарності. 
Здебільшого превалюють пейзажі з панорамними 
оглядами, де можна продемонструвати велич і 
красу карпатських гір. Майстер писав роботи 
такого характеру ще на початку 1950-х рр., але 
тоді вони наслідували манеру Й. Бокшая. Тепер же 
маляр використовує досвід попереднього етапу, 
головним бонусом якого стали нові колірні спо-
луки й ритмічний баланс кольорових плям. Поєд-
нання стають усе більш контрастними, кольорові 
плями – активними, ритм і пластика починають 
відігравати головну зображальну роль. Він лише 
зрідка використовував паралельні перспективи 
з відкритими далями. Натомість домінують діа-
гональні перспективи з панорамними видами, 
закритими на задньому плані зображеннями гір. 
Серед таких картин можна виокремити роботу 
«У вихідний день» (1962; ЗОХМ).

Із середини 1960-х і до середини 1970-х рр. 
у житті Антона Кашшая триває період активних 
пластичних перетворень. Цей етап є надзвичайно 
продуктивним, оскільки проходить у творчих 
поїздках, серед яких чимало закордонних (Італія, 
1964; Норвегія, 1965; Японія, 1971 тощо). З кож-
ного відрядження майстер привозить яскраві вра-
ження, що втілюються в численних замальовках, 
ескізах та етюдах. Враження перетворюються 
на кардинальні формальні зміни, які поступово 
трансформують манеру художника. 

Зокрема, у 1964 р. митець із групою худож-
ників здійснив мандрівку до Італії. Емоційні 
враження й захоплення від культурних пам’яток 
Риму, Венеції, Мантуї й Тіволі фіксувалися в ескі-
зах, замальовках та етюдах. Після відвідування 
Італії він створює серію живописних (олія, пас-
тель, акварель) і графічних (олівець, фломастер, 
сангіна) творів. У кольорових роботах, присвя-
чених найбільш захопливим моментам подорожі, 
автор повертається до яскравої і світлої палітри, 
яку засвоїв у Криму. Але саме в Італії він зустрів 
нові виклики, які полягали в необхідності зобра-
ження нових ландшафтів і незнайомого серед-
овища: фрагментів міст із вузькими вулицями, 
замість величних гірських панорам, вібруючої 
щільної розпеченої атмосфери, замість легкого 
повітряного середовища, яскравого освітлення, 
замість рівномірно моделюючого світла. 

Митець бажає зобразити «свою Італію», звер-
тається спочатку до прийомів імпресіонізму для 
вирішення образно-живописних завдань. Зокрема, 
випробовує метод дивізіонізму й роздільних маз-
ків, використовує поєднання чистих спектральних 
кольорів. Але в організації композицій спирається 
радше на статичні побудови постімпресіонізму, 
оскільки йому загалом не цікаві фрагментарні 
сюжети та зміщені ракурси імпресіонізму. Емо-
ційний стан робот відрізнявся світлою поетикою 
й радісною чистою енергією. 

Наприклад, у роботі «Венеція» (1964; приватна 
збірка) він рівномірно розміщує маси історичних 
споруд ліворуч і праворуч від центру композиції, 
з’єднуючи їх у центрі місточком. Цей міст вод-
ночас поєднує нижню й верхню частини зобра-
ження, завдяки чому канал із водою, змальований 
під мостом, фактично перетікає в небо над ним. 
У вирішенні формальних завдань такого порядку 
майстер уже спирався скоріше на уроки модер-
нізму «від А Ерделі», ніж Й. Бокшая. 

У 1965 році відбулася творча поїздка групи 
художників до Норвегії. Тут маляр зустрівся з 
такою потужною монументальною патетикою 
природи, своєрідними скелястими ландшафтами 
й холодною північною красою, що, вражений, 
написав серію живописних творів, етюдів і гра-
фічних замальовок. Разом із норвезькими пейза-
жами у творчості митця відкривається шлях до 
формального експерименту й кардинальної зміни 
засобів виразності. 

Зображуючи темно-сині води Норвезького 
моря та Льодовитого океану, чорні скелясті 
береги, блакитний лід, білий сніг, маленькі різно-
кольорові будиночки з трикутними дахами й кора-
блі, майстер відшукує оптимальну форму плас-
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тичного вираження. Зокрема, випробовує окремі 
прийоми різних модерністських напрямів (екс-
пресіонізму, фовізму й навіть кубізму). Але жоден 
із них на задовольняє митця повністю, оскільки 
розкадровує картинне поле та фрагментує його. 
Художник, навпаки, шукає такі засоби виразності, 
які спроможні створити нові синтетичні образи, 
більш монументалізовані й узагальнені. 

Як результат, у цей період А. Кашшай відкрив 
для себе переваги «сурового стилю». Лаконіч-
ність, виразність пластики, напруженість кольо-
рових поєднань стали тією знахідкою, яка значно 
поширила можливості зображальної мови май-
стра. В епічних панорамних норвезьких пейзажах 
головними образотворчими формами стали спів-
відношення тональних площин, їх пластика й гео-
метрія. Наприклад, за таким принципом вимальо-
вано полотно «Норвегія» (1966; приватна збірка), 
у якому чергуються вертикальні й горизонтальні 
різнобарвні елементи, великі й малі геометричні 
плями, жорсткі та плавні лінії, що свідчить про 
нові формальні тенденції у творчості майстра. 
Новаторським також є зображення різнокольоро-
вих деталей, які ритмічно організують простір і 
відіграють роль музикального ритму. 

Програмною в означеному руслі можна вва-
жати картину «Гора Пікуй» (1967; Донецький 
обласний художній музей; далі – ДОХМ), де 
майстер експериментує з алогічними ракурсами, 
двома точками зору, одночасно низькою і висо-
кою, з контрастними компліментарними кольо-
рами (Островський, 1974: 193). 

Із середини 1960-х рр. митець активно роз-
виває «суровий стиль» із його декоративно-
узагальненою манерою письма, вибудовуючи 
композиції за допомогою гостро-ритмізованих 
силуетів і великих кольорових площин, часто 
локальних за тоном. Наприклад, у роботі «Зимо-
вий вечір» (1966; приватна збірка) живописна 
мова украй узагальнена. Домінують чіткі гео-
метричні форми, жорсткі конструкції, контурні 
лінії, використовується скупий контрастний 
колорит. Зображений сюжет відштовхується він 
натурних спостережень, але перетворює їх на 
певний узагальнений образ. 

Унаслідок застосування нових для художника 
прийомів «сурового стилю» в його творчості 
з’являється серія пейзажів, де випробовуються 
різні формальні засоби, зокрема геометризм. 
Полотно «Бабине літо» (1972; ДОХМ) є резуль-
татом формальних пошуків цього спрямування, 
побудованого на геометрії, ритмі та пластиці. 
Це епічний твір із фронтальною багатоплано-
вою композицією, закрученою по спіралі, у якій 

погляд постійно рухається по замкненому колу. 
Робота вражає виразною лаконічною виразністю, 
довершеністю обраних засобів і є однією з окрас 
цього періоду. 

У 1970-ті рр. художник розвиває два напрями: 
з одного боку, продовжує досліджувати «суро-
вий стиль», а з іншого – повертається до натур-
них пейзажів. У творах останнього спрямування 
автор тяжіє до нарядних епічних ландшафтів, 
наповнених повітряною атмосферою, з панорам-
ними перспективами й багатою колірною гамою. 
Після періоду активних формальних пошуків та 
експериментів він повертається до витоків, але 
оновленим, адже незмінною темою для майстра 
завжди була карпатська природа, а його метою – 
співвідношення природного стану й емоційного 
настрою. 

Як підсумок живописних новацій А. Каш-
шая 1960-х   1970-х рр. варто зазначити, що вони 
відштовхувалися від необхідності збагачення 
зображальних засобів і призвели до кардиналь-
них пластичних перетворень. Він продовжував 
спиратися на головний здобуток, отриманий від 
Й. Бокшая, – натурні враження. Але притаманна 
майстру епічність мислення вимагала вдоскона-
лення й розширення образності, у результаті чого 
картини все більш тяжіють до універсальності 
й узагальненості. Формальні зміни поступово 
трансформують манеру художника в бік двох 
напрямів – «сурового стилю» та живописно-деко-
ративних епічних творів.

Висновки. Антон Кашшай був одним із тих 
майстрів закарпатської мистецької традиції, хто в 
умовах радянського номенклатурного тиску зна-
ходив можливість бути вільним і збагачував свою 
мову посиленням змістовності. Від середини 
1950-х рр. він сміливо поринав у творчі експери-
менти, але при цьому ніколи не працював заради 
суто формальних рішень. 

Складність мистецтвознавчого аналізу творів 
митця полягає в тому, що його стиль упродовж 
життя зазнавав кардинальних змін. Він розпочався 
із засвоєння традицій пленерного живопису й 
основ академічної школи, отриманих від учителя 
Й. Бокшая. Ранній період творчості Антона Каш-
шая, що триває від 1947-го до кінця 1950-х рр., 
характеризується безпосереднім впливом манери 
наставника й поступовим оволодінням нових 
зображальних засобів. У цьому майстру допома-
гали нові натурні враження, отримані, зокрема, у 
Сенєжі та Криму. 

Наступний етап охоплює кінець 1950-х – 
середину 1960-х рр. і пов’язаний з активним роз-
ширенням художником можливостей власної 
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образотворчої мови. Ритм і пластика починають 
відігравати головну зображальну роль, домінують 
діагональні перспективи з панорамними видами, 
з’являються нові колірні сполуки, ритмічний 
баланс кольорових плям відіграє головну роль.

Із середини 1960-х і до середини 1970-х рр. 
у житті Антона Кашшая триває період активних 
пластичних перетворень. Він здійснює творчі 
поїздки до Італії й Норвегії, де отримує новий 
поштовх для розвитку засобів візуалізації. Нові 
враження перетворюються на кардинальні фор-
мальні зміни, які поступово трансформують 
манеру художника. У цей час він звертається до 
досягнень європейського мистецтва модернізму, 
але вони не знаходять значного відгуку у твор-
чості митця. Як результат, він рухається в бік двох 

напрямів – «сурового стилю» й живописно-деко-
ративних епічних творів.

Процес змін художньої мови Антона Каш-
шая від академічних надбань до більш експери-
ментальних монументально-узагальнених форм 
загалом органічний для закарпатської школи 
живопису. «Гармонійне поєднання реалізму з 
контрастністю експресіонізму, декоративністю 
фовізму та рисами імпресіонізму роблять її 
однією з найбільш самобутніх культурних осе-
редків України» (Плахта, 2012: 109), адже фор-
мування традиції відбувалося в європейському 
контексті, у тісних контактах із мистецькими цен-
трами Парижу, Мюнхену, Праги, Будапешту, що 
надавало майстрам Закарпаття переваги вільного 
інтерпретування. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антон Кашшай. Живопис : альбом / уклад. О. С. Кашшай, Л. І. Біксей. Ужгород : ТОВ «ІВА», 2011. 248 с.
2. Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / за ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. Ужгород : Ліра, 

2010. 720 с.
3. Історія українського мистецтва : у 6 т. Київ : Головна ред. УРЕ, 1968. Т. 6 : Радянське мистецтво 1941–1968. 

451 с.
4. Історія Українського мистецтва : у 5 т. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2007. Т. 5 : Мистецтво 

ХХ ст. 1048 с.
5. Кашшай О. С. Формування закарпатської школи живопису у 1920–1940 рр.: аналіз соціально-культурної ситу-

ації. Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2018. № 4 (142). С. 939–948.
6. Кашшай О. С. Історіографія та джерельна база дослідження як основа для вивчення творчого доробку худож-

ника Антона Кашшая. Вісник ЛНАМ. 2018. Вип. 35. C. 343–356. 
7. Кашшай О. С. Творча спадщина художника Антона Кашшая у музеях Донеччини, Луганщини та Криму. Укра-

їнська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : науковий збірник. 2018. Вип. 28. 290-297. 
8. Кашшай О. С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920-х – 1940-х рр.: мис-

тецька освіта, естетичне становлення. Вісник Закарпатської Академії мистецтв. 2018. Вип. 10. С. 58–61.
9. Крвавич Д. П. Українське мистецтво: навчальний посібник : у 3 ч. Львів : Світ, 2005. Ч. 3. 268 c.
10. Мистецтво Закарпаття у зібраннях музеїв Донеччини. Живопис, скульптура, графіка, декаративно-прикладне 

мистецтво : каталог. Донецьк, 2003. 80 с.
11. Небесник І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект : монографія. Ужго-

род : Закарпаття, 2000. 168 с.
12. Небесник І. Культурологія : Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (ХХ ст.). Ужгород : 

Вид-во В. Падяка, 2007. 128 с.
13. Островский Г. С. Антон Михайлович Кашшай. Москва : Советский художник, 1962. 80 с.
14. Островський Г. С. Образотворче мистецтво Закарпаття. Київ : Мистецтво, 1974. 200 с.
15. Плахта С. Л. Тенденції імпресіонізму у мистецтві закарпатської школи живопису. Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18 (1). С. 109–114.
16. Федоров Р. Ю. Образы русинского мира в творчестве закарпатской школы изобразительного искусства. Русин. 

2018. № 1 (51). C. 329–343. 
17. Федорук О. Художники закарпатської малярської школи. Перетин знаку : вибрані мистецтвознавчі статті : у 

3 кн. Київ : Ін-т проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. 2006. Кн. І : Історія та теорія мистецтва. 
Постаті. Народна творчість. С. 127–144.

REFERENCES
1. Anton Kashshay. Zhivopis : albom. [Painting : Album] / in Kashshay, O. & Biksey, L. (Ed.). Uzhgorod : TOV «IVA», 

2011. 248 p. [in Ukrainian].
2. Zakarpattya 1919–2009 rokiv : Istorsya, politika, kultura / Ukrainomovnyi variant ukrainsko-uhorskoho vydannia 

[Transcarpathia 1919–2009: history, politics, culture / Ukrainianlanguage version of the Ukrainian-Hungarian edition] / in 
Vehesh, M. & Fedynets, Ch. (Ed.). Uzhgorod : Lira-print, 2010. 720 p. [in Ukrainian].

3. Istoriya ukrayinskogo mistetstva : u 6 T. T. 6 : Radyanske mistetstvo 1941–1968 [History of Ukrainian Art : 6 Vol. 
Vol 6 : Soviet art 1941–1968]. Kyiv : The Main Edition of USE, 1968. 451 p. [in Ukrainian].

4. Istorsya ukrayinskogo mistetstva : u 5 T. T. 5 : Mistetstvo XX st. [History of Ukrainian Art : 5 Vol. Vol 5 : Art of the 
Twentieth century]. Kyiv : IMFE them. M. T. Rilsky National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. 1048 p. [in Ukrainian].



67ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Кашшай О. Творче становлення художника Антона Кашшая в 1950–1970-х рр...

5. Kashshay, O. Formuvannya zakarpatskoyi shkoli zhivopisu u 1920–1940-rr.: analiz sotialno-kulturnoi situatsii 
[Formation of Transcarpathian School of Painting in 1920–1940 : Analysis of Socio-Cultural Situation]. National Notebooks 
of the Institute of Ethnology of National Academy of Arts. Lviv, 2018. Vol. 4 (142). pp. 939–948 [in Ukrainian].

6. Kashshay, O. Istoriografiya ta dzherelna baza doslidzhennya yak osnova dlya vivchennya tvorchogo dorobku 
hudozhnika Antona Kashshaya. [Historiography and source base as a basis for the study of the creative work of the artist 
Anton Kashshay]. Bulletin of the Lviv National Academy of Arts. Uzhgorod, 2018. Vol. 10. pp. 343–356 [in Ukrainian].

7. Kashshay, O. Tvorcha spadschina hudozhnika Antona Kashshaya u muzeyah Donechchini, Luganschini ta Krimu 
[The creative heritage of artist Anton Kashshiy in museums of Donetsk, Luhansk region and Crimea]. Ukrainian culture: the 
Past, the Modern, the Ways of Development Direction : Art Studies. Scientific Collection of the Department of Cultural and 
Museum Studies of Rivne State Humanitarian University. Rivne. 2018. Issue 28. pp. 290–297 [in Ukrainian].

8. Kashshay, O. Formuvannya tvorchoyi osobistosti hudozhnika Antona Kashshaya u kintsi 1920 – 1940 rr. : mistetska 
osvita, estetichne stanovlennya [Formation of the creative personality of the artist Anton Kashshay in the late 1920th and 
1940th: art education, aesthetic formation]. Newsletter Transcarpathian Academy of Arts. Uzhgorod, 2018. Issue. 10. 
pp. 58–61 [in Ukrainian].

9. Krvavich, D. Ukrayinske mistetstvo : Navch. Posibnik : u 3 Ch. [Ukrainian Art : Tutorial]. Lviv, 2005. Vol. 3. 268 p. 
[in Ukrainian].

10. Mistetstvo Zakarpattya u zibrannyah muzeyiv Donechchini : zhivopis, skulptura, grafIka, dekarativno-prikladne 
mystetstvo : Katalog. [Transcarpathian Art in the collections of museums of Donetsk region : Painting, sculpture, graphic 
arts, arts and crafts: a Catalog]. Donetsk, 2003. 80 p. [in Ukrainian].

11. Nebesnik, I. Khudozhnya osvita na Zakarpatti u KhKh stolitti : istoryko-pedahohichnyy aspekt [Art education in 
Transcarpathia in 20th century: historical and pedagogical aspect]. Uzhhorod : Transcarpathia, 2000. 168 p. [in Ukrainian].

12. Nebesnik, I. Kul'turolohiya: Obrazotvorche mystetstvo i khudozhnya osvita Zakarpattya (20 st.) : navchal'nyy posibnyk. 
MON Ukrayiny [Culturology: Fine Arts and Artistic Education of Transcarpathia (20 th century) : textbook. Ministry of 
Education of Ukraine]. Transcarpathian Art Institute. Uzhhorod : Publishing house of V. Padiak. 2007. 128 p. [in Ukrainian].

13. Ostrovskiy, G. Anton Mihaylovich Kashshay [Anton Mihaylovich Kashshay]. Moskow : Soviet artist, 1962. 80 p. 
[in Russian].

14. Ostrovskiy, G. Obrazotvorche mistetstvo Zakarpattya [The Fine Art of Transcarpathia]. Kyiv : Mistetstvo, 1974. 200 p. 
[in Russian].

15. Plahta, S. Tendentsiyi impresionizmu u mistetstvi zakarpatskoyi shkoly zhivopisy. Ukrainian culture : the Past, the 
Modern, the Ways of Development Direction : Art Studies. Scientific Collection of the Department of Cultural and Museum 
Studies of Rivne State Humanitarian University. Rivne, 2012. Issue 18. pp. 109-11 [in Ukrainian].

16. Fedorov, R. Obrazy rusinskogo mira v tvorchestve zakarpatskoy shkoly izobrazitelnogo iskusstva [Images of the 
Ruthenian’s world in the work of the Transcarpathian School of Fine Arts]. Rusin. 2018. Vol. 1 (51). pp. 329–343 [in Russian].

17. Fedoruk. O. Hudozhniki zakarpatskoyi malyarskoyi shkoly : Peretin znaku : vibrani mistetstvoznavchi stattu : u 3 kn. 
Kn. I : Istoriya ta teoriya mistetstva. Postati. Narodna tvorchist. [Artists of Transcarpathian painting school : Crossing the 
Sign : Selected Art Studies Art : in 3 books. Book 1 : Art History and Theory. Figures. Folklore]. Kyiv : Modern Art Research 
Institute National Academy of Arts of Ukraine, 2006. pp. 127–144 [in Ukrainian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 202068

Мистецтвознавство

УДК 75.021.32(510)«19»
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215704

Марія КОВАЛЬОВА,
orcid.org/0000-0002-9254-2565

кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри теорії і історії мистецтва

Харківської державної академії дизайну і мистецтв
(Харків, Україна) kovaleva2075@gmail.com

Лю Фань,
orcid.org/0000-0002-4528-1462

аспірант кафедри теорії і історії мистецтва
Харківської державної академії дизайну і мистецтв

(Харків, Україна) liufan1623@foxmail.com

ОЛІЙНИЙ ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС У КИТАЇ XX СТ.  
(ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ)

У статті аналізуються основні тенденції розвитку олійного пейзажу в Китаї. Олійний пейзаж XX ст. є 
визначним явищем китайського мистецтва, що увібрало в себе видатні досягнення багатовікової китайської 
культури попередніх століть. Стрімкий розвиток цієї галузі характеризується інтенсивним засвоєнням худож-
никами досвіду світового мистецтва. Виокремлено коло визначних пейзажистів, у творчості яких поєднані 
ознаки національної традиції та інноваційних впливів західної художньої культури. Проведено стилістичний 
аналіз пейзажних творів цих митців.

Стаття є однією з перших розвідок, у якій вивчається синтез традиційних і новаторських аспектів у китай-
ському живописі XX ст. У дослідженні показана історія формування та розвитку олійного пейзажу в контексті 
культурного діалогу Заходу і Сходу з урахуванням соціально-політичної ситуації в Китаї в досліджуваний період. 
У коло проблематики залучені мистецтвознавчі праці Надії Виноградової, Володимира Малявіна, Марії Богаде-
ліної, Скотта Савітта, Едварда Кауфмана, Цзян Десая, Лю Вея, Сунь Ке та ін.

Виділяються провідні тенденції, які визначили загальну картину мистецького життя Китаю минулого сто-
ліття. Визначено, що пейзажні олійні твори відрізняються унікальним поєднанням як західних, так і східних 
впливів. У стилістиці робіт реалістичність, пов’язана із засвоєнням європейських пейзажних традицій, і моти-
ви китайського пейзажу тушшю представляють синтез традиційного та інноваційного. У такому сенсі олійний 
пейзаж стає зручною галуззю для експериментування. Залишаючись у рамках «архетипу» традиційного жанру 
«шань-шуй», художники сміливо порушують його основні канони. За цими експериментами стоїть прагнення 
авторів висловити у своїх композиціях уявлення про навколишній світ і власну особистість.

Для творчості китайських митців Лю Хайсу, Ян Веньляна, У Гуаньчжуна, Цзинь Шаньї, Бай Юпінга харак-
терні звертання до безпосередніх життєвих і природних явищ, зміна і вільність добору методів образотворення, 
що перетворилися в рух демократизації мистецтва Китаю. Художники багато подорожували світом, відвідува-
ли найбільші європейські й американські музеї та галереї. Це допомогло їм засвоїти модерністські напрями євро-
пейського мистецтва та, взявши за основу традиційний китайський живопис, створити власний національний 
стиль. Ця цікава сторінка в історії китайського мистецтва ще не достатньо висвітлена в наукових джерелах.
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OIL LANDSCAPE PAINTING IN CHINA OF THE 20th CENTURY  
(TRADITIONAL AND INNOVATIVE FEATURES)

The article analyses the main trends in the development of the oil landscape in China. The oil landscape of the 
20th century is a remarkable phenomenon of Chinese art, incorporating the outstanding achievements of centuries-old 
Chinese. During the rapid development of this industry, there is an intensive assimilation of the experience of world art 
by artists. A circle of outstanding landscape painters, whose works combine features of national tradition and innovative 
influences of Western art culture, has been identified. The landscapes of these artists has been analysed from the stylistic 
point of view.

The article is one of the first explorations to study the synthesis of traditional and innovative aspects in Chinese 
painting of the 20th century. The study shows the history of the oil landscape formation and development in the context 
of cultural dialogue between West and East, considering the socio-political situation in China in the study period. The 
problem includes the works of art critics Nadezhda Vinogradova, Volodymyr Maliavin, Mariia Bogadelina, Scott Savitt, 
Edward Kaufman, Jiang Desai, Liu Wei, Guo Xiaobin, Sun Ke and others.

The leading tendencies for the general picture of an art life of China of the last century have been deternined. It 
has been determined that landscape oil works are distinguished by a unique combination of both western and eastern 
influences. The realism associated with the assimilation of European landscape traditions and the motifs of the Chinese 
landscape in ink represent the synthesis of traditions and innovations. In this case, the oil landscape is becoming a 
convenient field for experimentation. Remaining within the “archetype” of the traditional genre of “shan-shui”, artists 
boldly violate the basic canons thereof. These experiments are the desire of the authors to express ideas of the surrounding 
world and their own personality in their compositions.

The works of important Chinese artists Liu Haisu, Yang Wenliang, Wu Guanzhong, Jin Shanyi, Bai Yuping are 
characterized by appeals to immediate life and natural phenomena, change and freedom of imaging methods selection, 
have turned into a movement for the democratization of Chinese art. The artists travelled a lot around the world, visiting 
the largest European and American museums and galleries. This helped them in assimilation of the European art modernist 
directions and, based on traditional Chinese painting, in creation of their own national style. This interesting page in the 
history of Chinese art has not received sufficient coverage in scientific sources.

Key words: Chinese art, oil landscape of China, traditions, innovations.

Постановка проблеми. Пейзажний живопис у 
Китаї є багатою і різноманітною структурою, що 
займає важливе місце в китайському мистецтві. 
Олійний пейзаж стрімко розвинувся у XX ст., 
його етнічні та регіональні особливості знахо-
дяться на перетині східних і західних мистецьких 
тенденцій.

Увага до китайської культури та мистецтва 
набирає обертів у сучасному мистецтвознавстві. 
Вивчення специфіки розвою китайського живо-
пису доповнить картину сучасного стану мисте-
цтва Сходу. Актуальність дослідження ґрунтується 
на вирішенні проблем взаємодії інноваційних 
художніх течій і національного досвіду в пейзаж-
ному олійному живописі як важливої складової 
частини художньої культури Китаю XX ст.

Мета роботи – розкрити специфіку розвитку 
пейзажного жанру в Китаї XX ст. Мета зумовлює 
такі завдання:

– розкрити основні тенденції розвитку олій-
ного пейзажу в Китаї XX ст.;

– виокремити коло визначних майстрів пей-
зажного жанру в Китаї, у творчості яких поєд-
нані національні традиції китайського пейзажу та 
інновації західноєвропейської культури;

– провести стилістичний аналіз творів цих 
митців.

Аналіз досліджень. Самобутність китайського 
мистецтва досліджували відомі російські сходо-

знавці Н. Виноградова, О. Завадська, В. Маля-
він, М. Богаделіна та ін. У їхніх роботах китай-
ський живопис постає оригінальним самобутнім 
явищем, що несе в собі глибинні духовні основи 
китайської цивілізації. До вивчення проблеми 
долучалися деякі інші зарубіжні теоретики живо-
пису Скотт Савітт, Едвард Кауфман і китайські 
науковці Цзян Десай, Лю Вей, Ланг Шаоцзюнь, 
Сунь Ке та ін. Однак думки цих мистецтвознав-
ців відзначаються розрізненістю і вибірковістю 
відомостей про китайський олійний живопис, що 
пояснюється соціальними і політичними подіями 
в Китаї упродовж ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Історію роз-
витку китайського пейзажу можна назвати візу-
альною пам’яткою національної культури. У цій 
галузі повною мірою виявляється художній спо-
сіб осягнення дійсності та специфіка образного 
втілення реальних ландшафтів. Пейзаж у Китаї 
історично очолює ієрархію мистецьких жанрів. 
Термін «пейзаж» складається із двох символів, 
що означають «гори і води». Це пов’язано з філо-
софією даосизму, яка підкреслює гармонію сві-
тового буття. Як окремий жанр і найвища форма 
китайського мистецтва, пейзаж виділився під час 
панування династії Тан (618–907 рр.). Він втілю-
вав прагнення художників відійти від буденності 
повсякденних явищ із метою їх одухотворення. 
Після розпаду династії Тан світ природи зали-
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шився головною темою у творчості поетів, худож-
ників, філософів. Зіткнувшись із буремними 
соціальними й політичними колізіями, митці зна-
ходили усталеність і притулок від хаосу у при-
роді, подалі від суєти повсякденного світу.

Китайський пейзаж – це зображення частини 
неосяжного світу, грандіозного космосу, в якому 
людина протистоїть величі та незбагненності 
простору і часу; тому для китайського художника 
і глядача він наповнений екзистенційним сен-
сом. Сьогодні природні ландшафти залишаються 
потужним джерелом натхнення для китайських 
художників. Зображення природи виявляють 
їхні міркування про гармонію Всесвіту. Певною 
мірою в ідеалізації природних мотивів в олій-
ному пейзажі втілюються особливості національ-
ної культури та художній смак окремих майстрів 
(Kaufman, 2011: 99).

У сучасному Китаї не так просто відшукати 
тихий природний куточок, «не спотворений» 
людиною. Великі території, що оточують інду-
стріальні міста, мало нагадують мотив «гори та 
води» з мальовничих сувоїв. За останні десяти-
ліття зникло багато звичаїв і укладів, нерозривно 
пов’язаних із природою. Більшість художників 
проживають у мегаполісах, а їхні роботи відо-
бражають те середовище, яке оточує їх щодня. 
Розуміючи незворотність процесу, художники 
свідомо ідеалізують реальні природні мотиви, 
відображуючи власне розуміння Всесвіту. Поді-
бне трактування деякою мірою суперечить розу-
мінню пейзажу як зображенню конкретної місце-
вості, придатного для споглядання й інтерпретації 
(Богаделина, 2018: 107).

На розвиток олійного пейзажу Китаю впливає 
так звана «східна традиція», котра ґрунтувалася на 
поєднанні в єдине ціле фольклору, професійного 
мистецтва і філософії східної культури. Першими 
значними майстрами олійного пейзажу XX ст. 
вважаються Лю Хайсу і Сюй Бейхун. Китайський 
живописець і графік Сюй Бейхун (1895–1953) – 
один із перших, хто поєднав національні художні 
традиції з досягненнями європейського живо-
пису. Його пейзажам притаманні краса лінійних 
утворень, лаконічність композиції, теплий коло-
рит. Але, незважаючи на великий внесок у розви-
ток олійного живопису, пейзаж не став головною 
темою його творчості.

Найбільш яскраво пейзажний жанр презен-
тує творчість художника Лю Хайсу (1896–1994). 
Нащадок відомої літературної родини, Лю вивчав 
каліграфію у Кан Юйве, пейзажний традиційний 
живопис тушшю у Чен Хенке і У Чаньші (Savitt, 
1994). Лю Хайсу був художником і педагогом, 

який поєднував у своїй діяльності західні та 
східні методи, впроваджуючи модернізацію мис-
тецької освіти в Китаї. У 1920–30-х рр. Лю органі-
зував ряд національних і міжнародних виставок, 
ознайомив китайське суспільство зі здобутками 
європейської культури. Західні техніки майстер 
вивчав у Японії та Європі. У 1995 р. був відкри-
тий художній музей Лю Хайсу. Він містить велику 
колекцію робіт художника, а також чимало картин 
із його приватної колекції.

Під сильним впливом творчості Вінсента ван 
Гога і Поля Сезанна художник опублікував ряд 
теоретичних досліджень – «Біографія Жана-
Франсуа Мілле», «Біографія Поля Сезанна», 
«Коротка історія західного пейзажного живо-
пису», що сприяли впровадженню західного 
олійного мистецтва в Китаї. Вивчаючи новатор-
ський стиль французьких модерністів, Лю був 
глибоко вражений їхнім новаторським підходом 
до мистецтва. Художник писав: «Сезанн і Гоген 
були глибоко індивідуальними художниками. 
Вони, здавалося, не звертали уваги на ризик в 
осягненні свого особистого бачення. Це насампе-
ред був урок, який я витягнув із того часу і тих 
художників» (Landscape painting).

Після закінчення навчання Лю Хайсу повер-
нувся додому, сповнений рішучості донести своє 
нове розуміння мистецтва молодому поколінню 
китайських мистців. Він став одним із засновни-
ків першого у країні інституту сучасного мис-
тецтва – Шанхайської академії образотворчих 
мистецтв. У навчальній програмі академічного 
закладу особлива увага приділялася рисунку, 
скульптурі й олійному живопису. Впровадження 
пленерних практик, штудіювання оголених моде-
лей, прийняття до лав студентів жінок свідчили 
про прогресивні погляди митця. Ці нововведення 
зустріли гострий опір із боку консервативної опо-
зиції в китайському суспільстві. Так, самопрого-
лошені захисники національної спадщини Китаю 
обшукали школу Лю і змусили уряд на короткий 
час посадити художника до в’язниці як «зрадника 
традиції» (Лю Фань, 2019). Незважаючи на репре-
сії, митець продовжував розвивати свій художній 
концепт, створюючи яскраві кольорові пейзажі та 
жанрові картини, спираючись на імпресіоністичні 
тенденції та китайські традиції.

Раннім прикладом його стилю є робота «Пекін. 
Храм» (1921), яка вирізняється красою лінійних 
утворень і виразним теплим колоритом. Про 
задум цієї картини художник писав: «Урочиста і 
чудова арка, вкрита вогненним склом, із шістнад-
цятьма стовпами криваво-червоного кольору. Над 
нею блакитне небо, а знизу ліс, осяяний яскравим 
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сонячним світлом, що надає йому гротеску» (Лю 
Хайсу, 2003: 69). Колірні сполучення, компози-
ційні та лінійні ритми втілюють сильні емоції, 
філософський і символічний підтекст природного 
мотиву. Використовуючи тональні та колорис-
тичні можливості олійної техніки, митець вдало 
передає яскраве сонячне освітлення.

Деякі частини полотна художник виконує 
досить узагальнено й абстраговано, інші частини, 
навпаки, деталізовані та реалістичні. Поєднання 
в одній картині монохромних і загострено наси-
чених колористичних сполучень відтворює інди-
відуальне бачення митця, що базується на поєд-
нанні традиційних й інноваційних складників. 
Художник сміливо втілює своє світосприйняття, 
тривоги і творчі прагнення. На цьому прикладі 
можна простежити, як виражальні можливості 
китайського пейзажу розширювалися і збагачува-
лися елементами класичного мистецтва тушшю в 
Китаї, а також колажу, фотографії.

Цікава своїм колоритом картина Лю Хайсу 
«Будинок Парламенту. Лондон» (1935), сповнена 
насиченими помаранчево-червоними тонами. 
Драматичність тональних контрастів досяга-
ється усуненням напівтонів і нюансів. Роботи 
художника збагачуються елементами романтич-
ного пейзажу – грозовими хмарами, буйними 
заходами сонця. Так художник прагне у своїх 
роботах піднятися над буденним, додати йому 
поетичності та казковості.

Лю Хайсу насолоджується технічними можли-
востями олійних фарб, що дозволяє йому втілити 
гру світлотіні та кольору, короткими насиченими 
штрихами промоделювати простір у пейзажному 
мотиві. Захоплення митця вечірнім світлом, смі-
ливі зіставлення кольорів, яскраві пастозні мазки 
нагадують роботи його кумира – великого імпре-
сіоніста Клода Моне. Це підтверджує подібність 
повторення одного пейзажного мотиву в різні часи 
доби, як у відомій серії Моне, присвяченій видам 
Руанського собору. Пейзажі Лю Хайсу стали най-
важливішою ланкою у процесі формування сучас-
ної культури Китаю.

Значне місце в історії розвитку китайського 
реалістичного живопису посідає Ян Веньлян 
(1893–1988) – один із фундаторів академічної 
художньої освіти у провінції Сучжоу. Його пей-
зажі більш академічні, вирізняються стриманістю 
сріблястого колориту, що наближає їх до живо-
пису тушшю. Ян Веньлян народився в родині 
художників у Сучжоу і з дитинства захоплювався 
мистецтвом. Із шістнадцяти років він розпочав 
вивчати західний живопис, а потім присвятив 
себе дослідженню та поширенню його в Китаї. 

Спочатку він сам експериментував з олійною 
технікою живопису і домігся визначних успіхів 
у вивченні теоретичних основ мистецтва, таких 
як перспектива, анатомія і кольорознавство. Фор-
мування унікального стилю митця ґрунтується на 
тонкощах взаємодії реалізму й естетики Сходу. 
За свою вісімдесятилітню художню кар’єру Ян 
Веньлян виховав багато талановитих майстрів для 
країни та залишив велику кількість видатних тво-
рів мистецтв (Savitt, 1994).

Як було наголошено вище, чимало представ-
ників творчої інтелігенції, в т. ч. і Ян Веньлян, 
переслідувалися офіційною владою. Так, у 1966 р. 
провідними політиками того періоду був запуще-
ний складний і кривавий процес, який увійшов 
в історію під назвою «культурна революція». 
Її наслідками стали придушення науки, розвал 
освіти, руйнування пам’яток мистецтва, що при-
звели до непоправної шкоди загальній культурі. 
У цей період пейзаж як жанр був практично забо-
ронений, і лише деякі його прояви зберігалися 
в жанровій картині. Культурна революція фор-
мально закінчилася в 1976 р., але її руйнівне від-
луння відчувалося в Китаї ще довгі роки.

Лише наприкінці 1970-х рр. художники знов 
повертаються до створення олійних пейзажів, у 
яких зберігаються ознаки реалістичного стилю. 
Подекуди митці вдаються до використання 
постмодерністських форм, сміливого синтезу сти-
лів. У своїх художніх практиках митці олійного 
пейзажу повертаються до пленерності – визна-
чальної риси імпресіонізму. Ці тенденції найбільш 
яскраво втілилися в мистецтві Ян Веньляна. Улю-
бленими пейзажними мотивами художника стали 
невеликі сади, подвір’я і вулички півдня Китаю, 
в яких залишилася атмосфера середньовічного 
міста. Численні архітектурні пейзажі Ян Вень-
ляна спрямовані на збереження насамперед істо-
ричної пам’яті нації.

У роботі «Пейзаж. Пекін» (1960) художник 
зображує яскравий літній день. Дивовижне поєд-
нання тепло-жовтих і світло-зелених відтінків 
надає пейзажу надзвичайної свіжості. Незва-
жаючи на складний сріблясто-сірий колір неба, 
робота загалом сповнена святкового настрою. 
Пуантилістична манера нанесення фарб на 
полотно додає зображенню об’ємності. Кар-
тина символізує нагадування про те, що теплота 
літа швидкоплинна, слід використовувати кожну 
мить, насолоджуючись радістю перед початком 
холодів. Композиція не обмежується рамками 
картини. Групи людей у невимушених діях зобра-
жені до самого правого кута роботи. Їхні світлі 
рухливі силуети надзвичайно оживляють зобра-
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жену сцену. Картина приваблює свіжістю і наче 
закликає залишити міську метушню і зануритися 
в атмосферу умиротворення.

До пейзажної творчості Ян Веньляна набли-
жений живопис іншого видатного китайського 
художника – У Гуаньчжуна (1919–2010), який 
так само прагнув поєднати традиції класичного 
мистецтва Китаю і провідні тенденції західного 
мистецтва. У Гуаньчжун зробив значний внесок 
у розвиток живописного мистецтва, поширення 
олійного живопису і його модернізацію в Китаї. 
Синтез традиційного стилю «гохуа» з елементами 
західного мистецтва став основною ознакою його 
творчої манера письма.

Художник розпочав своє професійне навчання 
в Китайській Національної академії образотвор-
чих мистецтв м. Ханчжоу (1936–1942). З 1947 р. 
вивчав олійний живопис у Національній вищій 
школі образотворчих мистецтв у Парижі. Повер-
нувшись до Китаю в 1950 р., У Гуаньчжун викла-
дав у Центральній академії мистецтв у Пекіні, 
навчаючи своїх учнів образотворчих особливос-
тей західного мистецтва. Відомо, що в академії 
панував соціальний реалізм, а Гуаньчжуна нази-
вали «фортецею буржуазного формалізму». Від-
мовившись підкорятися політичній догмі, він 
був переведений до іншої академії. На початку 
«культурної революції» в 1966 р. йому заборо-
нили малювати, писати і викладати, а в 1970 р. 
його відправили у провінцію Хебей на каторжні 
роботи (Wu Guanzhong).

Тільки наприкінці 1970–1980-х рр. у Китаї роз-
почався етап відкриття «залізної завіси» та інте-
грації у світову культуру. Думки і погляди людей 
зазнали величезних змін. Протягом цього періоду 
в Шанхаї та Пекіні відбулися численні міжнародні 
виставки, що ознайомили китайських культурних 
діячів і спільноту зі здобутками світового мисте-
цтва. Так, у вересні 1977 р. в Пекіні та Шанхаї були 
проведені «Румунська виставка живопису XIX і 
XX століть»; у березні 1978 р. в Пекіні – «Виставка 
сільського живопису Франції XIX століття»; у 
березні 1979 р. «Шведська виставка живопису і 
скульптури» пройшла в Пекіні і Шанхаї; у липні 
1979 р. в Пекіні – «Виставка сучасного живопису 
Японії»; у серпні 1979 р. в Пекіні – «Виставка 
сучасного румунського живопису»; у вересні 
1981 р. – «Оригінальна виставка американських 
музеїв знаменитої колекції американського живо-
пису з Бостонського музею» пройшла в Пекіні та 
Шанхаї відповідно. Ці виставки дозволили китай-
ським художникам побачити оригінальні західні 
картини, виконані олійною технікою, що тільки 
набирала обертів у китайському мистецтві. Вод-

ночас Центральною академією образотворчих 
мистецтв було започатковане професійне художнє 
видання «Світове мистецтво». У його першому 
випуску була опублікована стаття «Введення в 
західні сучасні школи» мистецтвознавця Шао 
Давей (Лю Вей, 2016: 231–232).

Реабілітація У Гуаньчжуна була відзначена 
виставкою його робіт у 1978 р. в Центральній 
академії, на якій він представив проект сувою 
«Річка Янцзи» (1974). Його персональні виставки 
з великим успіхом проходили в найбільших 
художніх галереях і музеях по всьому світу, 
включаючи Гонконг, Тайвань, Сінгапур, Япо-
нію, Корею, Англію і США (Лю Вей, 2016: 101). 
Творам У Гуаньчжуна притаманні колористичні, 
лінійні та тональні варіації китайського живо-
пису тушшю з використанням формоутворю-
ючих методів провідних художників Заходу. 
У Гуаньчжун став прикладом для китайських 
художників, працюючи в різних стилях і техні-
ках живопису. Так, у його ранніх роботах про-
стежується тяжіння до передачі перспективи в 
пейзажі. Надалі захоплення пленерними прак-
тиками збагатили його творчість. Яскравим при-
кладом є «Пейзаж Гільїна» (1973), в якому велич 
гірського ландшафту передається широкою пано-
рамою, що посилює монументальне враження від 
полотна. Маленькі білі хатини, оточені великими 
могутніми скелями, посилюють грандіозність 
гірського мотиву. Полотно художника створене 
на контрасті темних силуетів зеленувато-корич-
невих гір, світло-блакитного неба і темно-синьої 
річки. Переважання зелених і синіх кольорів є 
символічним відлунням гармонії природного і 
людського буття.

В останній період творчості У Гуаньчжун 
звертається до асоціативних композицій, що 
будуються на контрастному зіставленні кольо-
рів і геометризації  форм. На картині «Весня-
ний дощ» (1989) художник, уникаючи деталіза-
ції, зводить зображення до простих лаконічних 
образів. Яскравий смарагдовий берег контрастує 
із прозоро-сріблястою водою; граційне, тонке 
гілля молодої верби немов тремтить під першим 
весняним дощем. Верба в китайській культурі 
уособлює жіночість, відродження всього живого. 
Її чуттєвий образ набуває музичного звучання. 
Вишуканість явищ природи, наповнення їх почут-
тями досягається завдяки внутрішній ритміці та 
врівноваженості усіх елементів. Зміна творчих 
уподобань митця простежується у стилізації при-
родного мотиву. У Гуаньчжун здобув великого 
авторитету не тільки в мистецьких колах Китаю, а 
й усього світу. Його твори, окремі з яких він запо-
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вів музеям, зайняли важливе місце у скарбниці 
світового мистецтва.

Свій внесок у розвиток олійного пейзажу зро-
бив і видатний китайський митець Цзинь Шаньї 
(1934). Художник відвідав численні музеї в Європі 
та Північній Америці, вивчаючи походження і роз-
виток європейського олійного живопису, зокрема 
класичних робіт, написаних олією, починаючи з 
епохи Відродження. Стиль Шаньї ґрунтується на 
традиціях європейського академічного живопису. 
Він навчався у Центральній академії мистецтв у 
Пекіні, а потім у Радянському Союзі у художника 
Костянтина Максимова. Майстер наголошував на 
важливості вивчення основ академічного живо-
пису, без якого неможливо осягнути формальні 
принципи модерністських течій. Цзинь Шаньї 
також вважав, що вивчення основ олійної техніки 
значно вплине на розвиток китайського живопису 
загалом. «Неважливо, наскільки гарна ідея, без 
належної техніки неможливо її реалізувати», – 
заявляв художник (Kaufman, 2011: 94). Але Цзинь 
Шаньї не зупиняється на наслідуванні класичних 
норм. На його думку, академічна основа живо-
пису в сучасному малярстві постійно повинна 
збагачуватися новими образотворчими засобами. 
«У сучасному китайському мистецтві є місце як 
класичному реалізму, модернізму, так і тради-
ційному живопису тушшю» (Kaufman, 2011: 95). 
Незважаючи, на те, що у творчості митець відда-
вав перевагу реалістичному портрету, його пле-
нерні пейзажі досі залишаються своєрідним ета-
лоном жанру.

У контексті обраної проблеми на особливу 
увагу заслуговують пленерні етюди мистця. У них 
художник не просто втілює побачене, а уважно 
вивчає навколишній світ, помічаючи найтонші 
зміни в ньому. Завдяки цій практиці у його твор-
чості відбувається оновлення бачення кольору, 
форм і простору. В етюді «Пляж. Човни» (1988) 
вдалося передати тривогу перед наближенням 
буревія. Швидкий рух великих прямокутних 
бурунів порушує водяну поверхню. Темні силу-
ети човнів, що відбиваються у воді, написані 
художником поривчасто і різко. Етюд виконаний 
в імпресіоністичній манері. Обмеженими обра-
зотворчими та композиційними засобами, не вда-
ючись у зайві деталі, автор спрямовує увагу на 
передачу природного стану. Його творчості влас-
тиве художнє переосмислення натурних вражень. 
Човни в такому сенсі сприймаються одухотворе-
ними елементами, що нагадують невпевненість 
людської особистості в бурхливих «водах» життя.

При розгляданні невеликих пейзажних етюдів 
Шаньї перед глядачем проходить калейдоскоп 

вражень, що б не зображував художник – спо-
кійні лугові поля і трави, дерева, сільські подвір’я. 
Цзинь Шаньї майстерно володів пленерним 
баченням, вміло поєднував в етюді здатність 
виокремлювати локальний колір і гру рефлексів, 
інтенсивно сприймаючи колірні та світлові града-
ції. Так, у роботі «Сільська хатина» (1983) митець 
вдало передає сонячний день, створює відчуття 
жвавості та безпосередності сільського пейзажу. 
Довершена композиційна побудова заснована на 
майстерній замкнутості ліній і ритмів; теплий 
яскравий колорит сприяє створенню ліричного 
образу домівки. Колірним акордом горять сонячні 
промені на землі, а інші кольори приглушені 
блакитно-сірими рефлексами, поєднані м’якими 
теплими тінями, що додає картині неповторної 
поетичності.

Більш стриманим за настроєм є пейзаж «Рання 
весна» (1999), який нагадує роботи одного з улю-
блених художників майстра – К. Пісарро. Завдяки 
пуантилістичній техніці тонко передано нюанси 
кольорів у пейзажі. Ніжні колірні переходи в 
зображенні неба і зелені відтворюють своєрідні 
повітряні хвилі, схожі на мозаїчні промені. Робота 
сповнена унікальною гармонійністю, тонким від-
чуттям природного стану. Майстер у цьому пей-
зажі не просто передає красу рідних і знайомих 
йому місць, а вміло використовує численні від-
тінки, щоб зробити свою роботу максимально 
реалістичною за формою і тонкою, надзвичайно 
ліричною за змістом.

У роботі «Ріка Ванцюань» (1999) Цзинь Шаньї 
презентує величний, монументальний образ 
природи. Створений на основі контрасту вели-
ких площин неба і водного простору природний 
мотив набуває особливої емоційності. Виразні 
пейзажні твори художника вражають вишуканою 
кольоровою гармонією, сповнені чуттєвим музич-
ним настроєм. Як і в попередніх роботах, ліричне 
в них домінує над реальним, величне – над буден-
ним, поетичне – над прозаїчним.

Специфіку пейзажного живопису гірських 
районів Китаю визначає творчість Бай Юпінга 
(1960). Художник народився в селищі Ювей про-
вінції Шаньсі на півночі Китаю. Ця гірська місце-
вість розташована майже на кордоні з Монголією. 
Колористична стриманість, пустельність ланд-
шафтів рідних місць стала провідним мотивом у 
творчості Бай Юпінга. Майстер здобув художню 
освіту на відділенні образотворчого мистецтва 
Центральної академії образотворчих мистецтв 
Китаю у 1988 р. Ще студентом розпочав вистав-
кову діяльність. Його пейзажні твори отримали 
чимало нагород і відзнак (Лю Фань, 2018: 39). 
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У 2017 р. роботи художника були представлені 
на Кунстфорумі у Відні. Назва виставки «Поза 
часом» містить філософський підтекст, притаман-
ний китайському пейзажу.

Пейзажі Бай Юпінга розкривають неосяж-
ність Всесвіту, шлях і місце людини в його про-
сторах. Естетичні принципи його творчості – у 
втіленні ідеї єдності людини та природи, а також 
ідентичності гармонії та краси. Здебільшого 
Бай Юпінг полюбляє зображувати гірські ланд-
шафти, наслідуючи жанр китайського живопису 
«шань-шуй» («гори і води»). Гори і води уосо-
блюють полярність янь та інь, які тлумачаться в 
китайській філософії як основні космічні сили. 
У роботах художника відчувається емоційно-
ліричне сприйняття природи, вміння знаходити 
поетичність у випадковому або незначному 
явищі. Для реалізації поставлених перед собою 
завдань художник використовує залежно від 
задуму картини різні творчі методи. Неоімпре-
сіоністичні ремінісценції відчуваються в роботі 
Бай Юпінга «Світанок над Тайханом» (2013). 
Обмеженістю колористичного вирішення, пев-
ною графічністю виділяється інша робота май-
стра – «Подих зимового дня» (2009). Відчуття 
сильного морозу художник передає великими 
білими площинами снігу, світлоносність яких 
підкреслюються тоненькими силуетами дерев і 
хвилястими стежинками, що немов завмерли у 
цій сніговій тиші.

У своїй живописній практиці Бай Юпінг 
чимале значення надає одному з важливих засобів 
образотворчості – фактурі. Використовуючи мас-
тихін, художник намагається насамперед пере-
дати об’ємність і матеріальність природних форм. 

Найчастіше майстер використовує високу лінію 
горизонту, репрезентуючи мальовничі краєвиди 
з висоти пташиного польоту. Здебільшого Бай 
Юпінг віддає перевагу стриманій колористич-
ній гамі, притаманній суворому клімату Півночі 
Китаю (Цзян Дэсай, 2014: 144). Можна сказати, 
що головною особливістю творчості художника 
є невпинний пошук нових живописних прийомів 
і концепцій, направлених на розвиток реалістич-
ного живопису.

Висновки. Таким чином, пейзажний жанр, 
що зародився в Китаї ще в прадавні часи, про-
довжував домінувати в китайському живописі 
ХХ ст. Новий потужний поштовх розвитку жанру 
надало засвоєння світових мистецьких практик. 
У пейзажному живописі видатними китайськими 
художниками був знайдений гармонійний син-
тез засобів традиційного китайського мистецтва 
і світових мистецьких інновацій. Опанування 
митцями олійної техніки надзвичайно збагатило 
пластичну мову жанру. У творчості видатних 
китайських митців представлені основні різно-
види пейзажного жанру: героїчні гірські пейзажі 
(У Гуаньчжун, Бай Юпінг), міський пейзаж (Ян 
Веньлян, Лю Хайсу), мариністичний жанр (Цзинь 
Шаньї), романтичний пейзаж (Сюй Бейхун, Лю 
Хайсу). Більшість живописних краєвидів напи-
сані на відкритому повітрі (пленері), що надає 
роботам імпресіоністичного звучання. Проте, 
незважаючи на швидку інтеграцію в китайську 
культуру впливів західноєвропейського мисте-
цтва, у пейзажному жанрі зберігаються націо-
нальні традиції. Олійний пейзаж Китаю є яскра-
вим і самобутнім явищем, яке посідає важливе 
місце у світовому мистецькому процесі.
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СТРУКТУРАЛІЗМ У ВІДЕОМИСТЕЦТВІ СЕРЕДОВИЩ ЛЬВОВА ТА ГДАНСЬКА

Відеоарт як самостійний вид мистецтва з’явився в середині 1960-х рр. у Сполучених Штатах Америки 
та розвивався осторонь щодо інших засобів художнього вираження. Структуралізм у мистецтві – це насам-
перед виявлення ритмічних і повторюваних зразків, взаємозалежність чи нестача цих елементів творить 
структуру будь-якого об’єкта. Відеомистецтво характеризується тим, що тривалий час воно розвивається 
поряд із мейнстрімом, ніби медійні митці повністю заглиблюються лише у проблеми відео – пошук структу-
ри. У Гданську у 1990 р. Вітослав Червонка разом із Войцехом Заміарою створюють відеоперформанс «Go», 
в якому вони демонструють внутрішні зв’язки між вдихами та видихами художника, глядач спостерігає, як 
повітряна структура зникає.

Важливим проявом відеоструктуралізму у львівському середовищі є сім портретів Андрія Боярова в 
1990–1991 рр. Фільм складається із запису камери – телевізійного екрана, на якому з’являються портрети 
людей. Камера знаходиться так близько до екрана, що на зображенні з’являються ефекти строб. Ці вади – 
структура цифрового портрета.

У роботі «Я є час» медійної групи AKUVIDO з 1996 р. на екрані об’єкт втілений в інші об’єкти. Цей метод 
показує структуру, виявляє сліди артефактів, які залишаються після кожного етапу руйнування. «Я є час» – це 
вбивство реальності. AKUVIDO також надає руйнуванню новий сенс – народження внаслідок вбивства.

А. Максименко, В. Червонка та В. Заміара – це художники, котрі, крім власної мистецької практики, 
мають багаторічні дидактичні здобутки в академіях мистецтв, цей педагогічний аспект присутній у Гдан-
ську та Львові.

Автор статті зауважує, що на початку розвитку відеомистецтва у Гданську та Львові художникам було 
важливе роздріблення на менші елементи – власні пошуки структури та нової форми візуального спілкування. 
Дослідження структури допомогло відеоарту концепційно та контекстуально відірватися від кінематографа, 
адже кіно, яке існувало до відеомистецтва, не мало такої хвилі структурних досліджень, хоч за технічними 
якостями ці два види візуального вираження майже ідентичні. Пояснюється це тим, що кіно – це насамперед 
проблеми наративу, однак оминається така проблема, як структура.

Ключові слова: структуралізм, відеоарт, перформанс перед камерою, ретрансляція, структура об’єкта, 
відеомистецтво у Гданську та Львові.
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STRUCTURALISM OF VIDEO ARTS IN ENVIRONMENTS OF LVIV AND GDANSK

Video art as a separated kind of art emerged in 1960s in the USA and developed separately from other means of 
artistic expression. Structuralism in art is first of all determining repeated rhythmic samples, co-dependence of these 
elements or lack of some of them creates the structure of any object. The typical feature of video art is its development 
near to mainstream, like media artists are deeply analyzing only the video issues, such as looking for structure. Gdansk, 
1990, Witosław Czerwonka and Wojciech Zamiarą create a video performance “Go”, in which they demonstrate inner 
connection between inhales and exhales of the artist and the watcher observes the air structure disappearing. Seven 
portraits by Andriy Bojarov in 1990–1991 made an important example of video structuralism in the Lviv environment. The 
film consists of a video tape with a TV screen, on which human portraits emerge. The camera is so close to the screen that 
there is a strobe effect on the image. These flaws are the structure of the digital portrait. The artwork “I am time”, created 
by the media group AKUVIDO in 1996, shows objects within other objects on screen, this method shows the structure, 
finding marks of artifacts remained after every stage of destruction. “I am time” is a killing of reality. AKUVIDO also 
bring new sense to destruction – birth as a consequence of killing. A. Maksymenko, W. Czerwonka and W. Zamiarą are 
the artists who not only have their own artistic practice but also have also been successful in didactics in art academies 
for years, and this pedagogical aspect is noticed in Lviv and Gdansk. The author of the article notes that at the beginning 
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of video arts in Gdansk and Lviv the artists considered it important to divide objects into smaller elements, looking for 
structure and for a new form of visual communication by themselves. Structure analysis made video art conceptually 
and contextually different from cinematography, hence the cinema, which existed before video art, did not have so many 
structure analyses, even though from the point of view of technical features these two means of visual art are almost 
identical. It can be explained by that fact that the cinema is focused mostly on narrative issues, avoiding structural ones.

Key words: structuralism, video art, on-camera performance, retranslation, object structure, video art in Gdansk 
and Lviv.

Постановка проблеми. Відеоарт як самостій-
ний вид мистецтва з’явився в середині 1960-х рр. у 
Сполучених Штатах Америки та розвивався осто-
ронь щодо інших засобів художнього вираження. 
Поступово з’являючись в інших країнах, відео-
арт зберігав схожий вектор розвитку, але з регіо-
нальними особливостями. Попри загальновідому 
історію відеомистецтва, тема перших мистецьких 
випробувань та експериментів у невеликих серед-
овищах – містах чи регіонах – залишається не 
вивченою. В Україні відеоарт існує понад 25 років, 
за цей час не було жодного окремого дослідження 
ролі структуралізму в українському медіамисте-
цтві, зокрема відеоарті. У Східній Європі відеоарт 
мав особливий акцент на структуральному під-
ході, адже перші свої експерименти з відео худож-
ники виконували у структуралізмі. Дослідження 
регіональних характеристик і внутрішніх особли-
востей медійного мистецтва залишається великою 
прогалиною у вітчизняному мистецтвознавстві.

Зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями полягає у використанні отрима-
них результатів у навчальному процесі Львівської 
національної академії мистецтв (ЛНАМ) на кафе-
дрі актуальних мистецьких практик, застосуванні 
цієї статті як основи для формування лекцій на 
теми, пов’язані з медійним середовищем в Україні 
та Львівському осередку.

Аналіз досліджень. Для зручності джерела 
можна розділити на дві групи. Перша група – це 
статті та видання, які безпосередньо стосуються 
лінгвістичного структуралізму, розкривають його 
мету і передумови появи цього напряму. На мою 
думку, праця Ролана Барта «Структуралізм як 
діяльність» (Барт, 1989: 251–260) є основою для 
термінологічних дефініцій і загальної концепції 
структурального підходу до творення будь-якого 
об’єкта. Для дослідження мистецтва цікавим є те, 
що Р. Барт нівелює різницю між технічним струк-
туралізмом, лінгвістичним, поетичним і мистець-
кою діяльністю взагалі. Структуралізм, на його 
думку, є не відбитком світу, але будовою такого 
світу, який схожий на першоджерело, але жодним 
чином не копіює його (Барт, 1989: 254).

Важливими науковцями для структуралізму 
були Фердинанд де Соссюр, основоположник 
структурної лінгвістики, та Крос Леві-Стросс, 

автор власного наукового напряму в етноло-
гії «структурна антропологія» Дослідження 
Ф. Сосюра «Курс загальної лінгвістики» роз-
криває основні положення семіології та розділяє 
«мову» і «мовлення». За його теорією, мова – це 
відбитки, які містяться у кожного в голові поді-
бно до словника, і будь-хто має до них доступ, 
проте мовлення – це сума всього того, що гово-
рять люди, яка містить у собі всі індивідуальні 
комбінації з мови (Соссюр, 1999: 27). Подібно до 
цього відокремлення «мови» і «мовлення» в лінг-
вістиці є процесом відчуження відеоарту від кіно 
як від структури ширшого порядку. Кіно не могло 
виражати усі комбінації індивідуальних ідей 
одного автора. А відеоарт надав таку можливість, 
адже створюється однією людиною і керується 
виключно задумом автора, як і «мовлення».

К. Леві-Стросс намагався припасувати струк-
турну лінгвістику Ф. Соссюра і використовував 
методи розкладу на свої антропологічні дослі-
дження. Він стверджував, що традиційним соці-
альним спільнотам властиві певні способи мис-
лення: наука конкретного, бріколаж, тоталітарне 
мислення. Бріколаж 1 – це такий спосіб мислення, 
де розумова діяльність звільнена від обов’язкових 
методів та інструментів, а вектор мислення 
направлений на рекомбінування наявних струк-
турних елементів: образів, знаків, символів (Леви-
Строс, 1994: 126–127).

Іншими словами, за К. Леві-Стросом бріколер – 
це така первісна людина, котра займалася структу-
ральним аналізом знарядь праці і, сама того не підо-
зрюючи, за допомогою одного набору інструментів 
розв’язувала різні задачі, не властиві конструкції 
самих інструментів. Я вважаю, що це визначення 
дуже близьке до того, чим займалися перші худож-
ники структурального відеоарту, за допомогою уже 
наявного інструменту (кінокамери) вирішуючи 
свої власні візуальні експерименти.

До другої групи джерел належать авторські 
тексти художників – маніфести. в яких проголо-

1 Бріколаж (від фр. bricolage) – процес створення предмета 
лише з наявних матеріалів, без використання заздалегідь 
підготовлених складників. Це антонім до визначення 
«інженерне мислення». Бріколер – це той, хто творить 
самостійно, використовуючи підручні матеріали, реконструює 
і знаходить нові їм застосування. [3, с. 12].
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шувалися цілі експериментів із відео. В особис-
тих супровідних текстах до виставок і перфор-
мансів художника Вітослава Червонки можна 
віднайти еволюцію від структуралізму в живо-
писі до експериментів із новими медійними 
жанрами машинописом, відеоартом. Найбільш 
чітко висвітлюється проблематика структура-
лізму у відеоарті у таких текстах автора: «Від 
лінгвістичних малюнків до переставлення зна-
ків (Czerwonka, 2016: 9); «Запис паралельний 
II» (Czerwonka, 2016: 31); «Чим є мистецтво» 
(Czerwonka, 2016: 33); «Єдине чим володіємо це 
власне тіло» (Czerwonka, 2016: 34); «Про авто-
номну дію» (O braku symetrii: Sopot: Państwowa 
galeria Sztuki, 1999); «Інтуїція чи логіка» (O braku 
symetrii: Sopot: Państwowa galeria Sztuki, 1999). 
Особливо важливим є структуралізм у текстах 
художника та режисера Йозефа Робаковського: 
«Ще раз за «чистий фільм» (Robakowski, 1978: 7); 
«Лінгвістична, семіологічна концепція фільму» 
(Robakowski, 1978: 17); «Відеоарт – шанс набли-
зитися до реальності» (Robakowski, 1978: 28).

Й. Робаковський визначає, що відеоарт – це 
опозиція до телевізії, в його розумінні це інстру-
мент реконструкції реальності, що має такі 
функції, як: художня документація, фільмування 
власної ментальності, спроби розширення техніч-
них / фізичних можливостей, дослідження струк-
тури телевізії (Robakowski, 1978: 28–29).

Хотів би звернути увагу на функцію «розши-
рення технічних можливостей», яка перегуку-
ється з визначенням «бріколера» К. Леві-Строса.

Окремо варто згадати кількох вітчизняних 
науковців, котрі досліджували український віде-
оарт. Передусім це Яніна Пруденко, сферою 
наукових інтересів якої довгий час залишається 
медійна культура в Україні та її розвиток (Пру-
денко, 2003: 175–187; Пруденко, 2015: 121–129; 
Пруденко, 2007: 70–78; Пруденко, 2011: 159–165). 
На думку дослідниці, медіамистецтво є першою 
за довгий час спробою примирення естетичної 
та утилітарної сфер діяльності сучасної людини 
(Пруденко, 2015: 121–129).

З таких міркувань випливає, що відеоарт – це 
процес повернення технічному інструменту (кіно-
камері) її структурного змісту, спосіб застосу-
вання якого не має кінцевої мети, а тільки потреби 
власника / художника.

Інший український науковець, Богдан Шуми-
лович, вивчає медіакультуру львівського осе-
редку. У його статті, присвяченій відеоарту 
Львова (Шумилович, 2020), не знаходимо дослі-
джень у напрямі структуралізму, проте цінними 
є детально відтворена хронологія та характерис-

тика діяльності художника Андрія Боярова та 
медійної групи AKUVIDO.

Мета статті – дослідити перші експерименти 
відеомистецтва у Гданську та Львові; віднайти 
авторів, для яких структуралізм був головним 
методом їхньої художньої діяльності. Охаракте-
ризувати візуальні засоби у відеоарті, віднайти 
спільні та відмінні риси цих двох осередків.

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
варто визначити основні відмінності структура-
лізму і те, чим важливий його прояв у відеоарті. 
Основою, яка спонукала появу та розвиток струк-
туралізму у світі, стали лінгвістичні дослідження 
Фердинанда де Соссюра (1857–1913). Найважли-
вішим є те, що автор розглядає мову як формальну 
систему знаків, він акцентує свою увагу на тому, 
що «мовний знак» є діадичним і складається 
з форми знака та його значення. Ф. де Соссюр 
застосовує деконструкцію більшої структури на 
дрібніші одиниці, проводить їхній ретельний ана-
ліз і збирає з цього «нову лінгвістику» – ці методи 
стали передвісниками структурального підходу.

Структуралізм – вид художньої чи літературної 
діяльності, в якому демонстрація об’єкта – це спо-
сіб створення, витягання назовні всіх його вну-
трішніх зв’язків і правил, згідно з якими об’єкт 
працює (Барт, 1989: 253–254).

Отже, однією із провідних функцій структура-
лізму є розкриття природи внутрішньої реаліза-
ції об’єкта. У структуралізмі об’єкт дослідження 
залишається дійсним (або таким, що не дослідже-
ний) доти, поки не будуть враховані всі його вну-
трішні визначення та проблеми, вкладені в саму 
«оболонку» та характер такого об’єкта. Головний 
прояв структуралістів: бачити конфлікт всередині 
об’єкта і найголовніше – показати цю внутрішню 
боротьбу глядачеві / читачеві.

Структуралізм – це насамперед фрагментація 
на частини. Лінія розділення не є елементом тво-
ренням чи проявом творчості, бо в такому разі ми 
маємо справу з колажем, а структуралізм у жод-
ному разі не є композиційним укладом фрагмен-
тів. Суть відокремлення частин полягає у знахо-
дженні таких повторюваних елементів, взаємне 
розміщення та перетасовування яких створює 
новий зміст.

Щодо мистецтва, то тут структуралізм – це 
насамперед викриття ритмічних і повторюваних 
зразків, іншими словами, це виявлення «характе-
ристик», «притаманних рис», взаємозалежність 
чи нестача цих елементів створює структуру будь-
якого об’єкта.

Після появи відеоарту в мистецтві з’являються 
нові аспекти діалогу між художником і його 
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інструментом, до появи технічного інструменту 
у своєму арсеналі автор обмежувався лише влас-
ною уявою та масштабом ідей. Це підтверджу-
ють численні зображення / полотна різних типів 
і різновидів. Хоча в живописі був період струк-
туралізму, художник не стикався із проблемою 
власних можливостей у ньому. Перед художником 
були тільки давно відомі матеріали, тому живо-
писний структуралізм мав обмежене поле діяль-
ності. Структуралізм у живописі розділяє мате-
ріал на його візуальну та метафізичну сутність, а 
також заглиблюється у виразність. Для структура-
лістів важливим було руйнування ієрархії маляр-
ських матеріалів, скасовуються «високі» або 
менш цінні матеріали, структуру можна знайти в 
кожному з них: дерево, глина, пісок, нафта, бітум, 
олія тощо – все це активно використовується для 
живопису й ототожнюється із фарбою.

Дослідження та виявлення усіх особливостей 
матеріалу, з якого складається об’єкт (живописне 
полотно), було метафізикою для художників і 
спонукало використовувати більш нетрадиційні 
матеріали.

Критичним є саме прагнення все наділити мета-
фізичними властивостями, де художник виступає 
в ролі кінцевої інстанції, котра наділяє будь-який 
матеріал вищим мистецьким значенням, просто 
застосувавши його на площині / полотні. Звідси 
отримуємо нову ієрархію матеріалів, де «кра-
щим» є такий матеріал, який має найменшу відпо-
відність або навіть є протиставленням попереднім 
категоріям та уставленим якостям живопису.

Що стосується відео, то ситуація кардинально 
відрізняється: по-перше, відеомистецтво не має 
тисячолітньої історії як живопис, по-друге, віде-
оарт не був продовженням чи перетіканням з 
одного мистецького процесу в інший. Відеоарт 
народжується як зовсім інший вид мистецтва, для 
якого потрібно було шукати нових способів вира-
ження. З цієї причини художники, які починали 
працювати з фільмом / відео, не мали антагоніс-
тів, із якими вони боролися або до яких могли 
б протиставляти своє мистецтво, щоб якісніше 
окреслювати свої досягнення.

Відеомистецтво характеризується тим, що три-
валий час розвивається поряд із мейнстрімом, але 
не входить в нього, художники повністю загли-
блюються в нові художні проблеми відео – пошук 
структури у відео. Найчастіше структуралізм є 
початковою темою, з якою починають працю-
вати художники, котрі приходять у медіамисте-
цтво, або відеоарт. І цікавим є те, що така тенден-
ція спостерігається в різних країнах і локальних 
середовищах, навіть із різницею у часі, як, напри-

клад це відбувалося в Україні, де відеоекспери-
менти починають з’являтися тільки наприкінці 
1980-х рр.

З наявністю доступних відеокамер у худож-
ника з’явилося нове поле для самовираження, 
але явно обмежене технічними параметрами 
обладнання.

Ніщо так не привертає увагу художника до 
експериментів зі структурою, як те, що обмежує 
художника і водночас розширює його можли-
вості. Відео встановлює чіткі межі для митця, 
які знаходяться поза його контролем, приймаючи 
котрі, він концентрує свою увагу на внутрішніх 
аспектах відео.

Коли автор проявить всі аспекти технічного 
конфлікту із власним творчим задумом назовні, 
тоді це буде структуральний відеоарт. Такими кон-
фліктними елементами обмежень для художника 
є: розмір кадру, частота кадрів, світло, що прохо-
дить через плівковий проєктор, рухливість камери 
або відсутність руху, ритм магнітних пошкоджень 
VHS та ін.

Художник, котрий починає працювати з відео, 
ніби проходить етап відкриття нових можливос-
тей власного тіла, він повинен фрагментувати та 
розкривати усі технічні межі камери, аби потім 
працювати з ними.

Я вважаю, що перші структурні пошуки у віде-
оарті дуже схожі на перформанс із власним тілом 
або фізичною оболонкою. Тільки знаючи усі свої 
фізичні обмеження, ми можемо реально почати 
працювати з можливостями.

У перших спробах відеомистецтва із 70-х рр. 
у Гданську та кінця 80-х у Львові ми бачимо, що, 
крім визначення внутрішньої структури відео, 
художники також були заангажовані у дослі-
дженні телевізійних проблем, коли матеріал із 
телевізійної програми, кіно, чи випуску новин 
використовувався наче готова реальність, з якої 
художник записував фрагменти на камеру і комбі-
нував їх у своїх творах.

Явище відеоарту, а якщо конкретніше, то 
комерційна доступність відеокамери, схоже на 
появу друкарської машини у писемній історії. 
Тепер медійний художник має можливість ство-
рювати відео особисто без команди, це подібно 
до того, як автори змогли займатися «самвида-
вом», друкувати книги / маніфести. Варто окремо 
зазначити, що до 60-х рр. телебачення і будь-яка 
трансляція через екрани була підконтрольним 
інструментом державної влади. Але для історії є 
відомий факт – доступність руйнує монополію.

Портативні VHS камери все змінюють – із 
цього моменту відеохудожник стає одночасно 
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режисером, сценаристом і виконавцем, інколи 
актором, але найголовніше, що він стає «краї-
ною», тепер він вибирає, що буде транслюватися 
на екрані. Художник отримує можливість зверну-
тися до аудиторії через екран, і це є народженням 
нової форми комунікації із глядачем.

Перш ніж розпочати аналізувати конкретні 
художні приклади, хотів би внести ясність, чому 
я порівнюю саме Гданськ і Львів. Звичайно, на 
перший погляд, контекст цих двох міст видається 
вкрай різним. Проте не все так очевидно, і, щоб 
зрозуміти стратегію порівняння двох осередків із 
різних країн, варто згадати ситуацію з технічним 
прогресом у Східній Європі часів СРСР. Камери 
були в наявності тільки при кіноцентрах і теле-
студіях, доступ до камер заради якихось художніх 
експериментів був закритий. Регіони, які були на 
межах адміністративних одиниць / республік і 
межували з лінією кордону, завжди мали відчутні 
послаблення і пом’якшення митного контролю. 
Прямо кажучи, у людей був більший асортимент 
технічних новинок, а коли йдеться про відеоарт, 
то без цього аспекту ніяк не обійтися. Для Польщі 
це було портове місто Гданськ, у яке вільно потра-
пляв вантаж зі скандинавських країн, і порта-
тивна камера у 70-х рр. не була вже чимось фан-
тастичним. В Україні такі процеси через локально 
дальше розташування та політичне становище 
відбувалися пізніше, аж наприкінці 80-х, проте 
також через місто, яке знаходилося на рубежі. 
Тому, обравши саме ці два осередки, можна зіста-
вити міста, котрі одні з перших отримували тех-
нічну можливість починати експерименти з віде-
омистецтвом.

Ця стаття є пошуком подібних проявів структу-
ралізму у відеоарті. Також розглядається питання 
індивідуальних підходів художників до струк-
тури – оскільки це відбувалося у двох середови-
щах паралельно, але з різницею у часі.

Структуралізм у відеоарті Гданська. Розпо-
чинати будь-яку розмову про відеоарт у Польщі 
варто з постаті Й. Робаковського, який у 1961 р. 
зробив свій перший відеоексперимент із монта-
жем, використовуючи обрізки документальних 
хронік періоду Голокосту «6000000». У 1970 р. у 
Лодзі була створена «Майстерня кіноформи» як 
частина Національної вищої школи кіно. Після 
1970-х рр. Й. Робаковський розпочинає викорис-
товувати відео як основний елемент у творчості. 
«Предметом моїх праць є усунення з фільму еле-
ментів, характерних для оповіді літературної» 
(Robakowski, 1978: 8).

У 1971 р. Й. Робаковський створює «Тест II», 
один із найважливіших протестів проти нара-

тиву. Відео було створене тільки за допомогою 
вирізання отворів різного діаметру на чорній 
кіноплівці у лабораторії, без використання кіно-
камери. Під час класичної демонстрації цієї кіно-
плівки через проєктор світло заливало кінозал у 
ритмі отворів, створюючи стробоскопічний ефект, 
такий простий жест проявив структуру та взаємо-
залежність світла і плівки краще за будь-який зня-
тий доти наратив.

Паралельно у 1972 р. у Гданську Вітослав Чер-
вонка захищає свій диплом у майстерні Яцека 
Жулавського, який складався із 22 живописних 
полотен 2х3 м. Об’єктом дослідження художника 
стає звичайний червоний стіл для академічних 
натюрмортів. Важливо, що структуралісти оби-
рали об’єкт, який на перший погляд є максимально 
простим. Велика кількість полотен пояснюється 
тим, що автор не повинен малювати цей стіл ціл-
ковито, важливим є лише процес, який продемон-
струє всі зв’язки та конфлікти в об’єкті. Матері-
алом виконання була обрана не звичайна олійна 
фарба, художник використав матеріал, притаман-
ний для структуралістів – технічну промислову 
фарбу, що за своєю текстурою краще перегукува-
лася із предметом дослідження. В. Червонка роз-
почав шукати структуру як художник і лише потім 
застосував свій досвід у відеомистецтві.

Тривалий період своїх творчих експериментів 
В. Червонка присвячує дослідженням структура-
лізму у «писемності», як ручній, так і машинопис-
ній. Цікаво, що автор подібно до лінгвістів також 
працює зі словом і текстом. Період 70 – початку 
80-х рр. у творчості художника показує нам, що 
його серія малюнків і картин була окремим комп-
лексним структуральним дослідженням форми 
тексту та слова.

1981 р. в Galeria ON у Познані відбулася одна 
з найважливіших виставок В. Червонки – «Пара-
лельний запис», яка підсумовувала увесь «писем-
ний» період творчості митця. Під час перформансу 
художник сидів за столом перед друкарською 
машинкою і писав текст на аркуші паперу, після 
закінчення паперу знову починав писати текст на 
тому самому аркуші поверх старого тексту. Одно-
часно на столі стояв магнітофон, який записував 
звук друкарської машини під час набирання тек-
сту, і коли автор закінчував друкувати лист, касета 
перемотувалася ним на початок і знову записувала 
звук друкарської машини поверх старої звукової 
доріжки. Перформанс тривав, допоки текст не 
перестав бути розбірливим. У кінці дійства вини-
кають дві речі: по-перше, ми втрачаємо здатність 
читати текст – але ми не втрачаємо здатності його 
«розуміти», по-друге, ми відкриваємо всю струк-
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туру тексту, бачимо цілість, текст стає матеріаль-
ним, стає об’єктом.

Перформанс В. Червонки показує слід від тек-
сту, не звертаючи увагу глядача на наповнення чи 
на сам процес написання. Завдяки такій простій, 
на перший погляд, метафорі отримується «текст 
як дія». Артефакт у вигляді чорного аркуша, на 
якому можна побачити весь текст одразу, привер-
тає нашу увагу до внутрішніх зв’язків усіх елемен-
тів, літер, слів, пунктуації та метафізичного ритму 
самого тексту. В описі виставки художник нази-
ває цю дію «чорним текстом» і «чорним звуком», 
він зазначає, що не хоче підкорити світ у своїй 
творчості чи стати чимось унікальним, навпаки: 
«Я швидше схиляюся в бік байдужості каменю 
чи хмари. Як і вони, я не несу ідеології. Вони не 
говорять, але не мовчать. Вони не підтверджують 
і не заперечують. Вони не хочуть бути красивими 
чи потворними» (Czerwonka, 2016: 31).

У 1974–1976 рр. з’являються нові цикли у 
творчості В. Червонки: Ірраціональний розмір; 
Мінімальні уявлення; Лінгвістичні образи. Піз-
ніше художник розширює структуральні пошуки 
на вивчення власного тіла й обличчя, техніками 
роботи з цього періоду були фотографія та відео.

«Przeształcenie»2 – серія фотографій, на яких 
тіло й обличчя художника «порізане» рибаль-
ською жилкою. Чіткі та пронизливі лінії жилки, 
які стискають і проникають у м’яке тіло, залиша-
ють сліди шрамів, що проявляють форму об’єкта. 
Такий художній жест щодо зовнішньої оболонки 
тіла фактично показує його внутрішню структуру, 
метафізичну форму. Я вважаю, що найважливішою 
у цій серії фотографій є жилка у ролі інструменту, 
який визначає фізичні характеристики / межі 
тіла. У цій серії глядач не споглядає звичні авто-
портрети, йому демонструють реакцію, результат 
м’якої оболонки тіла на подразник. Складається 
враження, що на знімках вигляд ізсередини, наче 
людську шкіру, оболонку вивернули внутрішньою 
стороною, і ми спостерігаємо за рубцями, з яких 
зшите людське тіло. В. Червонка показує незвичну 

структуру людського тіла – матеріальність обо-
лонки найважливіша у цьому проєкті.

У 1980 р. на «Зустрічі художників і теоретиків 
в Ошєках» В. Червонка разом з Я. Свідзинським і 
Й. Робаковським придумав ідею виставки «70–80 
нові явища у польському мистецтві сімдесятих 
років». Реалізація цієї виставки відбулася в 1981 р. 
у BWA Sopot. За її результатами була надрукована 
книга концептуальних і контекстуальних текстів, 
авторства самих художників і провідних критиків.

У 80-ті рр. В. Червонка розпочинає активно 
займатися відео, знайомство з таким персонажем, 
як Й. Робаковський, не могло залишитися безслід-
ним. Однією з перших відеоробот В. Червонки в 
1987 р. було «Моє вікно», а в 1989 – «Я тримаю 
камери для Йозефа». Навіть із назви видно, що у 
цей період на художника впливала творчість і екс-
перименти Й. Робаковського, пов’язані з відео.

У 1990 р. В. Червонка разом із Войцехом Замі-
арою створили відео перформанс «Go», в якому 
вони стоять один навпроти одного, а голови їхні 
поміщені в одну прозору пластикову плівку. Таким 
чином вони створили спільний «повітряний кори-
дор», на кінцях якого стояли художники (рис. 1).

Перформанс цікавий тим, що в ньому чітко 
демонструється результат невидимого і неможли-
вого – ілюструється структура повітря. Це дійство 
окреслює фізичні та матеріальні характеристики 
повітря, такі як об’єм, форма, прозорість. Плівка 
допомагає спостерігати за тим, що відбувається 
всередині між художниками. Те, що ззовні інколи 
виглядає бездіяльним, структуралізм проявляє і 
доводить, що в цьому відбуваються складні про-
цеси, між якими є пряма взаємозалежність. Ця 
ефемерна дія є дуже вдалою метафорою давньо-
китайської гри «Go», мета якої – обмежити рухи 
противника на гральному полі, де кожен гравець 
забирає частину поля суперника, допоки інший 
не зможе рухатися, це означатиме, що він метафо-
рично «задушений». Так само і в цьому перфор-
мансі художники дихали одним повітрям, забира-
ючи своїм вдихом шанси на вдих суперника.

2 Przeształcenie – найближче відповідне значення в українській мові – це перетворення, але у контексті зупинення руху, 
паралічу, обмеження, подекуди це антонім до математичного терміна вектор.

Рис. 1. Вітослав Червонка, Войцех Заміара, «Go», 1990. Приватний архів Войцеха Заміари
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Пізніше В. Заміара ще раз звернеться до струк-
турних експериментів із повітрям у відеоарті.

Відео у творчості В. Червонки зазвичай стосу-
ється ретрансляції між зображеннями. Майже в 
кожному проєкті 90-х рр. використовується кілька 
екранів одночасно. Для художника кожен з екра-
нів є джерелом, щоб розповісти власну історію. 
Ще одна важлива особливість будови відеомисте-
цтва В. Червонки – це відсутність синхронізації 
відеорядів на різних екранах, навіть якщо інсталя-
ції у своїй суті вимагають логічну синхронізацію, 
для митця це не має жодного значення.

У 90-х рр. художник створив багато фільмів: 
«Поглиблені дослідження об’єднання Німеч-
чини» 1990 р., «До ре мі» 1990 р., «Кіліман-
джаро I» 1990 р., Ява 1991 р., «Ноктюрн» 1990 р., 
«Сон» 1992 р., «Відповіді на всі питання» 1993 р., 
«Заклинання» 1994 р., «Відеодзеркало сентимен-
тальне» 1994 р., «Виклад про подвійність» 1995 р., 
«Виклад про нестачу симетрії» 1999 р.

«Відеодзеркало сентиментальне» – це інсталя-
ція, яка складалася з двох екранів, що були злегка 
розвернуті один до одного, створюючи інтимний 
простір, ніби між телеекранами відбувається діа-
лог. На цих моніторах транслювався відеоряд 
ранкового сходу сонця на морі, в часі 1 : 1 – без 

пришвидшень та уповільнення. Два екрани мали 
різний рівень насиченості кольорів, на одному з 
них вони були справжні / натуральні, а на іншому – 
зображення в перенасичених відтінках. Інсталяція 
була не синхронізована в часі, на одному з екра-
нів було трансляція цього ж відео із запізненням 
на декілька секунд. Цей метод демонстрації най-
краще матеріалізується, коли на горизонті пливе 
корабель. Несинхронність цих фільмів створює 
відчуття минулого та майбутнього, але глядач не 
може «зловити» реальність так, ніби вона щораз 
втікає від нього. Інсталяція ізолює й обмежує час, 
матеріалізує його та перетворює на невловимий 
об’єкт (рис. 2).

У 1999 р. В. Червонка створив масштабну віде-
оінсталяцію «Виклад про відсутність симетрії», 
яка складалася з декількох екранів із відеоавто-
портретами автора. Це була «стіна клонів» В. Чер-
вонки, на якій кожний портрет перегукується з 
попереднім, але на кожному екрані були викорис-
тані різні формати трансформації: змінена наси-
ченість кольору, пікселізація, інверсія кольорів, 
відображення обличчя художника (рис. 3).

Видається, що в цьому творі автор застосовує 
структуралізм, щоб дослідити свою особистість, 
розшаровує себе до всіх можливих взаємозв’язків 

Рис. 2. Вітослав Червонка, «Відеодзеркало сентиментальне», 1994.  
Приватний архів Войцеха Заміари
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особистості, які є в ньому. Між окремими тран-
сляціями автопортретів художника відбувається 
діалог, а в деяких моментах навіть спантеличує, 
коли кілька портретів В. Червонки звертаються до 
глядача через екран.

Войцех Заміара, котрий був співавтором «Go», 
у своїх роботах проводив інші експерименти з 
вивчення структури відео. Одним із перших віде-
оартів художника стає «Дорога до правди» 1991 р. 
У кадрі художник поміщає лише власні босі стопи, 
які ходять по снігу, залишаючи на ньому харак-
терні сліди свого шляху і створюючи ритм зі зву-
ків ходіння по снігу (рис. 4).

Взаємозв’язок між кроком і супутнім звуком 
досліджує структуру дороги, ніби розшаровується 
сама дефініція слова «дорога», де сліди, залишені 

людиною, як візуальні, так і звукові, є проявом 
архіву подорожі.

«Не знаю» 1992 р. – це відео, що починається з 
кадру, де весь екран займає кам’яний валун, який 
від ударів головою художника починає переміща-
тися зліва направо (рис. 5). У цьому відео харак-
терний навик структуралістів, рамка кадрування, 
повторює фізичні границі, на яких стоїть камінь. 
Створюється враження, що автор відсуває цей 
гранітний валун за межі відео, поки він не впаде, 
і врешті-решт він падає. Видалення цього каменю 
з кадру запускає промінь яскравого світла, яке 
«засліплює» камеру (і глядача). Звук від ударів 
головою об граніт виступає як секвенсер, який 
задає ритм послідовності та притягує увагу гля-
дача до моменту, аж поки камінь не покине відео.

Рис. 3. Вітослав Червонка, «Виклад про нестачу симетрії», 1999.  
Приватний архів Войцеха Заміари

Рис. 4. Войцех Заміара, «Дорога до правди», 1991. Приватний архів Войцеха Заміари

Рис. 5. Войцех Заміара, «Не знаю», 1992. Приватний архів Войцеха Заміари
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«Що» 1992 р. – саме у цій роботі, В. Заміара 
продовжує дослідження й експерименти з пові-
трям, розпочаті у роботі «Go» 1990 р. Під час 
запису художник надягнув білий пластиковий 
пакет на голову, помістивши всередину камеру, 
запис із якої транслювався у прямому ефірі на 
екран у галереї. Те, що записує камера, є кано-
нічним проявом структуралізму, від подиху 
всередині лице художника дедалі більше погли-
нається туманом / парою. Видихи проявляють 
невидиму структуру, яка стає задокументованою 
матерією. Звичайне повітря створює візуальний 
ефект розпаду, розшаровується і розчиняє лице 
автора (рис. 6).

Хотів би підкреслити, що, коли метафора 
художника наближається до структурного аналізу, 
інструмент / камера повинен працювати на межі 
своїх можливостей. Без доведення інструменту до 
його критичних можливостей неможливо дослі-
дити структуру.

«Кава» 2000 р. – це пізніше відео з вистави 
В. Заміари, в якому він сидить на чорному тлі 
перед камерою із чашкою кави. Йде розмова, під 
час якої художник роздягається і починає покри-
вати тіло кавою, спочатку натякаючи характер-
ними візуальними образами на різних історичних 
осіб. Із часом тіло художника починає в’янути в 
пітьмі, і нарешті він повністю прикриває своє тіло 
кавою і розчиняється на тлі темного кадру (рис. 7).

Ця метафора наочно ілюструє структурний 
підхід до дослідження відеомистецтва: зникнення 
для камери – це зникнення для світу, адже після 
людей не залишається сліду.

Експерименти зі структуралізмом у віде-
оарті Львова. Перші зразки відео були створені 
Андрієм Бояровим у 1987–1988 рр.

Основа творчої практики А. Боярова – дослі-
дити процес нашарування різних видів медій-
ності один на одного. Художник часто пропускає 
зображення через декілька носіїв: фотографію, 
документацію її на відео, потім фотографування 
цього відео з екрана знову і так декілька разів. 
Таким чином створюється еволюція зображення, 
деякі елементи втрачаються, а інші, навпаки, 
з’являються – саме так проявляється структура-
лізм у творчості А. Боярова.

Як у Польщі Й. Робаковський із фільмом 
«Тест ІІ» зробив максимальне вираження струк-
туралізму у відео, так у Львові А. Бояров ство-
рює «Сім портретів» у 1990–1991 р. На жаль, 
українське медійне середовище не досліджується 
повною мірою. Цей приклад тільки доводить, що 
українські роботи, які вичерпно демонструють 
відеоструктуралізм, надалі залишаються в тіні.

Відеоарт складається із запису камерою теле-
візійного екрана, на якому з’являються портрети 
людей, котрі вже були кілька разів перетранс-
льовані з касети на касету. Камера розташована 
настільки близько до екрана, що на зображенні 
з’являються стробоскопічні ефекти у вигляді 
горизонтальних чорних і білих ліній, які постійно 
рухаються, а між цими лініями глядач ледь про-
читує обриси обличь (рис. 8).

Камера у відео не статична, художник то підхо-
дить до екрана так близько, що ми вже входимо у 
портрет, то віддаляється, щоб показати на камері 

Рис. 7. Войцех Заміара, «Кава», 2000. Приватний архів Войцеха Заміари

Рис. 6. Войцех Заміара, «Що», 1992. Приватний архів Войцеха Заміари



85ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Когут В. Структуралiзм у вiдеомистецтвi середовищ Львова та Гданська

цілість і структуру екрана разом із його ретран-
сляцією. А. Бояров використовує свій улюблений 
інструмент для структурних експериментів – гли-
бину різкості, різкість і розфокусування, за допо-
могою яких відкриває нові способи погляду на 
цілісність предмета. «Я будую і документую 
паралельну реальність – де б я не був, у Таллінні, 
Львові чи Варшаві, просто вмикаю телевізор, від-
криваю журнал або книгу (так само антикварну 
книгу чи будь-яку іншу знахідку) це свідчення 
її незалежного існування. Я лише записую їх» 
(Bojarov, Wojciechowski, 2020).

Автор своєю творчістю пропонує безперервне 
занурення у власні архівні матеріали, які, на 
перший погляд, безликі та містять забуті арте-
факти. Ми зазвичай не знаємо, хто зображений 
на роботах А. Боярова – це всього лиш безіменна 
документалістика, котрій художник надає нових 
значень. Виступаючи в ролі медійного антропо-
лога, художник використовує метод ретрансляції 
фото- та відеооб’єктів. Для А. Боярова фотографія 
завжди посідала значне місце, відео у його твор-
чості – це «рухомі фотографії»3.

Щоб дослідити структуру відео, А. Бояров 
зазвичай використовує техніку «привласнення 
матеріалу» з телебачення чи іншого джерела, він 
розчленовує відео на кадри й у міру можливості 
маніпулює ними, перемішуючи, наприклад, із 
фотографією (часто теж запозиченою), а потім 
знову збирає та монтує цей матеріал у фільми.

Хорошим прикладом цієї техніки є його відео 
1992 р. «Передчуття», в якому він записує на 

камеру телевізійний екран із декількома різними 
фільмами, а потім розкладає матеріал на кадри, 
зменшує кількість кадрів в одній секунді та змі-
шує їх разом (рис. 9). А. Бояров втручається в роз-
повідь, щоб проявити структуру відео. Спершу 
глядача може здивувати, як такий «випадковий» 
набір кадрів може створити цільний фільм – від-
бувається це тому, що художник залишає тільки ті 
кадри, які найкраще показують взаємозв’язок між 
усіма кадрами загалом. Як я вже згадував раніше, 
роботи цього художника завжди знаходяться на 
межі фотографії та відеоарту.

«7-квітка» з 1993 р. – відеоарт, у якому А. Боя-
ров використовує негатив фотографічної плівки, 
розміщений на білому тлі. Відеоарт висвітлює 
розвиток квітки з моменту, коли вона покидає 
ґрунт – «цикл пробудження». Відео складається 
з кадрів на плівці, яка переміщується вгору, тому 
весь цикл росту квітки представлений реципі-
єнту. Художнику недостатньо просто надрукувати 
ці фотографії, тут важливий не лише візуальний 
елемент росту квітки. У цьому відеоарті йдеться 
про можливість «переміщення» статичного зобра-
ження (рис. 10).

Таке дослідження кадрів демонструє відірва-
ність відео від плинності моменту, і воно завжди 
залишатиметься окремими кадрами. Немає зна-
чення, чи це сучасні камери, які мають 60 таких 
кадрів на секунду і створюють плавне відео, чи 30, 
24, 18, відео – це набір окремих кадрів / фотогра-
фій. Висновок, отриманий із цього експерименту, 
залишається для всього відео, оскільки структура 
залишиться незмінною.

На початку 1990-х рр. Альфред Максименко, 
професор кафедри монументального живо-
пису Львівської національної академії мистецтв 
(ЛНАМ), розпочав свою кар’єру у відеоарті. На 

Рис. 9. Андрій Бояров, «Передбачення», 1992. Медіаархів Центру міської історії Східної Європи

Рис. 8. Андрій Бояров, «Сім портретів», 1990-1991.  
Медіаархів Центру міської історії Східної Європи

3 Рухома фотографія – це метод фотографування, за якого 
дуже швидкий рух розділений на окремих кадрах. Власне 
кажучи, це анімаційне розкадрування. Найяскравішими 
прикладами є праці Вітолда Ромера, серія фотографій 
«Старт» 1939 р. Фотографії В. Ромера мали сильний вплив 
на перші експерименти А. Боярова.
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художника з раннього віку справила враження 
скандинавська естетика, через тісні зв’язки з 
родиною він виховувався на засадах цієї куль-
тури. Основним методом його художньої стиліс-
тики є вивчення системи знаків, відмежування 
від нарації та максимальне занурення у вну-
трішню боротьбу людини з такими проблемами, 
як: заборона, межа, час, руйнування, структура 
та деконструкція. Першим відеоартом А. Мак-
сименка були «Хрести», створені у 1993 р. у 
співпраці зі студентами Віктором Довгалюком 
і Ганною Куц (дует яких пізніше матиме назву 
AKUVIDO). Відеоперформанс відбувся вночі в 
костелі на тлі живописних робіт В. Довгалюка 
та Г. Куц, де були зображені різні інтерпретації 
хреста у стилістиці супрематизму, а самі автори 
були оголені та перепліталися аналогічно до 
символів і систем знаків. Режисером був А. Мак-
сименко – хоча цей фільм не є прикладом струк-
турних досліджень, ця робота є імпульсом для 
подальших пошуків, у яких структуралізм віді-
граватиме ключову роль (рис. 11).

Цією роботою стає відеоарт «Я є час» 1996 р., 
який розпочинається зі сцени, де В. Довгалюк і 
Г. Куц сидять за столом перед штучним вікном 
(фото шпалери). Відеоарт має субтитри, в яких 
висвітлюється концепція задуму, розпочинає твір 
теза: «Щоб керувати часом, потрібно логічно при-
значати час руйнації».

Проєкт досліджує семіологічне значення влас-
ного «Я» та його трансформацію в дієслово «Є» 
(Куц, Довгалюк, 2020).

Основною метою цього відеоарту є отримання 
постійно змінного, однак безперервного образу та 
дійства на екрані. Сюжет складається більш як із 
40 окремих сцен з унікальним змістовим і симво-
лічним значенням, що стосуються проблем руй-
нації, деформації, знищення, переродження часу 
і тілесності людей. Відеоарт «Хрести» просякну-
тий ідеями трансформації та наділенням предме-
там розпаду з відео особливого статусу «артефак-
тів», тож процес і усі діяння, котрі відбуваються у 
відео, схожі до метафізичного ритуалу.

На екрані відбувається переродження об’єкта 
в інший об’єкт. Такий метод демонструє матері-
альну структуру слідів від цих «артефактів», які 
залишаються після кожного етапу знищення.

«Я є час» – це вбивство реальності. AKUVIDO 
також наділяють «знищення» новим змістом – 
«народження внаслідок вбивства», таке дійство 
є наслідком появи нової матерії після знищення 
попередньої, структура не може бути знищена, 
вона перероджується в інший в об’єкт (рис. 12).

Відеоарт має багато посилань на тілесність 
безпосередньо самої авторки Г. Куц. Найосно-
вніші образи це: відмальовані силуети її тіла на 
стінах і підлозі (перегук із геогліфами Наска, 
рисунками плато Пальпи тощо), металевий каркас 
тіла, котрий спершу огортає саму Ганну, згодом 
трансформується в каркас для нової «тілесної» 
субстанції з паперу та пластикової ляльки.

Хоч у відеоарті «Я є час» відсутня пряма 
сюжетна послідовність супрематизму із «Хрес-
тів», знаковість, котра тут збережена, набула 

Рис. 11. AKUVIDO, Альфред Максименко, «Хрести», 1993.  
Приватний архів Альфреда Максименка

Рис. 10. Андрій Бояров, «7-квітка», 1993. Медіаархів Центру міської історії Східної Європи
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більшої алегоричності та містичності дійства. Ця 
робота насичена розбиттям на фрагменти та вико-
ристання різних технік, від автоматичного дій-
ства до живописних структурних пошуків на воді, 
такий широкий спектр дозволяє проявити назовні 
усі складні взаємозв’язки цих фізичних об’єктів, 
які створили автори.

Висновки. Структуралізм став етапом вивчення 
нових можливостей відео. Цікаво, що для відеомис-
тецтва структуралізм не був перехідним етапом – 
це період, із якого все починалося. Однак хотів би 
зауважити, що на початку розвитку відеомистецтва 
у Гданську та Львові художникам було важливе роз-
дріблення на дрібніші елементи – власні пошуки 
структури та нової форми візуального спілкування. 
Дослідження структури допомогло відеоарту кон-
цепційно та контекстуально відірватися від кіне-
матографа, адже кіно, яке існувало до відеомисте-
цтва, не мало такої хвилі структурних досліджень, 
хоч технічними якостями ці два види візуального 
вираження майже ідентичні. Пояснюється це тим, 
що кіно – це насамперед проблеми наративу.

А. Максименко, В. Червонка та В. Заміара нале-
жать до художників, котрі, крім власної худож-
ньої практики, мають багато років дидактичних 
досягнень в академіях мистецтв, педагогічний 
аспект, присутній у Гданську та Львові, не можна 
оминати. Це рідкість, коли існує прямий зв’язок 
між поколіннями від 70-х до 2000-х рр. Зазвичай 
відбувається так, що вид мистецтва розвивається 
протягом десятиліття, а наступні покоління роз-
виваються із самого початку. Передача досвіду – 
це міцний міст між поколіннями, і такий аспект є 
присутній у структуральному відеоарті двох міст.

Завдяки цьому розвиток відеомистецтва в 
обговорюваних середовищах є максимально орга-
нічним.

Перспективи подальших досліджень – окремо 
дослідити процес викладання відеомистецтва 
у Гданську та Львові. Необхідно в майбутньому 
визначити особисті методи викладання В. Заміара 
й А. Максименка і простежити наявність струк-
турного підходу на прикладах сучасного відео-
арту у нових поколінь медіахудожників.

Рис. 12. AKUVIDO, Альфред Максименко, «Я є час», 1996. Приватний архів Альфреда Максименка
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОГРАФІКИ ПОЧ. ХХІ СТ.: ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА

Статтю присвячено класифікації типографіки початку ХХІ ст. з огляду на технологічні аспекти інфор-
маційно-комунікативної культури. У роботі зазначено, що вдосконалення візуально-комунікативних процесів на 
кожному історичному етапі відбувалося завдяки постійному пошуку затребуваних часом і актуальних до сус-
пільних потреб засобів інформаційного обміну. Особливу увагу у статті приділено розгляду типографіки сього-
дення як невід’ємного історично сформованого елементу інформаційної культури, що відображає досягнутий 
рівень столітніх технологічних процесів в ефективності текстової комунікації.

У процесі дослідження відокремлено і розглянуто три напрями типографіки, які застосовуються сучасніс-
тю: класична, анімаційна, інтерактивна. Критеріями класифікації технологічної парадигми типографіки обра-
но: характер трансляції, спосіб трансляції, форму трансляції, об’єкти візуальної комунікації. Класична форма 
функціонально-технічного застосування типографіки має статичний характер трансляції лінійного тексту, 
спрямована на якісне збереження об’ємів даних. Об’єктами класики є друкована поліграфічна продукція та циф-
ровий інформаційний контент. Анімаційна типографіка оперує динамічним характером інформаційної тран-
сляції через кінетичну функцію й реалізується в таких дизайн-об’єктах, як: анімаційні ролики, відео-застав-
ки в Інтернет і медіа-ресурси, анімаційні титри, відео-контент. Інтерактивна типографіка має спонукаючий 
характер трансляції через провокаційну функцію інформаційної взаємодії діалогового характеру, спрямовану 
на відповідні реакції, ігрові дії за певним змодельованим сценарієм взаємообміну споживача з інформаційним 
дизайн-об’єктом.

Отже, домінуюче положення електронної трансляції інформаційних масивів, на відміну від друкованих носіїв, 
потребує більш детального наукового підходу до проблеми застосування нових технологій у візуалізації тексто-
вої інформації. Оновлення інструментарію типографіки в оперуванні з новим форматом візуальної інформації – 
гіпертекстом – підсилюється застосуванням інтерактивних можливостей електронного простору. Визначено 
подальші наукові розвідки, що передбачають формування деталізованої класифікації типографіки поч. ХХІ ст. з 
огляду історико-культурної та контекстуальної парадигм.

Ключові слова: типографіка ХХІ ст., класифікація типографіки, класична типографіка, анімаційна типо-
графіка, інтерактивна типографіка, технологічна парадигма, текстова комунікація.
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CLASSIFICATION OF TYPOGRAPHY IN THE EARLY 21st CENTURY: 
TECHNOLOGICAL PARADIGM

The article is devoted to the classification of typography of the early 21st century in terms of technological aspects of 
information and communication culture. The paper notes that the improvement of visual and communicative processes at 
each historical stage was due to the constant search for time-needed and relevant to public needs means of information 
exchange. The article pays special attention to the consideration of today’s typography as an integral historically formed 
element of information culture, that reflects the achieved level of centuries-old technological processes in the efficiency 
of text communication.

There are three directions of typography used by modern times considered, such as classical, animated and interactive 
in the course of the research. In the research work, we chose the criteria for the classification of the technological paradigm 
of typography, such as the nature of the broadcast, the method of broadcast, the form of broadcast, the objects of visual 
communication. The classic form of functional and technical use of typography has a static nature of the translation of 
linear text, focused on the high-quality preservation of data volumes. The objects of the classics are printed materials and 
digital information content. Animated typography operates with the dynamic nature of the broadcast through the kinetic 
function and is implemented in such design objects as animation clips, video intros on the Internet and media resources, 
animation titles, video content. Interactive typography has a stimulating nature of the broadcast, through the provocative 
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function of information interaction of a dialog nature, focused on response reactions, game actions according to a certain 
simulated scenario of consumer exchange with an information design object.

The results of the research support the idea that the dominant position of electronic transmission of information arrays, 
in contrast to printed media, requires a more detailed scientific approach to the problem of applying new technologies in 
the visualization of text information. Updates of typography tools in operating with a new format of visual information, it 
is hypertext, are enhanced by the use of interactive capabilities of electronic space.

Key words: 21st century typography, typography classification, classical typography, animated typography, interactive 
typography, technological paradigm, text communication.

Постанова проблеми. Інноваційні зміни у тех-
нологічному устрої інформаційної культури про-
довж історії впливали на механізми відтворення 
і реалізації текстової трансляції. Вдосконалення 
візуально-комунікативних процесів на кожному 
історичному етапі відбувалося завдяки постій-
ному пошуку затребуваних часом і актуальних 
до суспільних потреб засобів інфообміну. Типо-
графіка сьогодення як невід’ємний історично 
сформований елемент інформаційної культури 
відображає досягнутий рівень столітніх техно-
логічних процесів в ефективності відтворення, 
збору, зберігання, обробки та використання тек-
стової інформації людиною.

Формування класифікації сучасної типогра-
фіки за технологічною моделлю потребує вдум-
ливого аналізу усіх «кризових» періодів інформа-
ційної культури людства, що призвели до появи 
сьогочасних типографічних засобів і форм тран-
слювання текстових масивів, які залишаються 
актуальними та вдосконалюються під впливом 
інновацій сьогодення. З огляду на це актуалізу-
ється питання виділення й розгляду діючих напря-
мів типографіки за технологічною парадигмою.

Метою дослідження є класифікація сучас-
ної типографіки з погляду технологічних аспек-
тів інформаційно-комунікативної культури. Для 
досягнення мети визначено завдання роботи: 
виокремити напрями типографіки, сформулювати 
критерії аналізу задля подальшого встановлення 
особливостей окремих розгалужень.

Аналіз досліджень. Існує низка теорій, які 
анонсують різні думки дослідників на еволюцію 
технологічних факторів інформаційної культури 
та дають загальне уявлення про чинники, що 
призвели до формування сучасних візуально-
комунікативних засобів. Наприклад, Е. Тоффлер 
(Alvin Toffler) за власною концепцією виділив 
три «хвилі» розвитку суспільства: аграрну хвилю 
при переході до землеробства; індустріальну під 
час промислової революції; інформаційну при 
переході до мережевого суспільства. Особливу 
роль вчений приділяє сучасній формі суспіль-
ства, яка, на думку автора, веде до створення 
надіндустріальної інформаційної цивілізації 
(Тоффлер, 2000).

Канадським дослідником Г. Іннісом (H. Innis) 
запропоновано оригінальну історико-філософ-
ську концепцію, що пояснює вагомість комуніка-
цій у становленні, розвитку і зникненні з істо-
ричної арени найбільших цивілізацій. На думку 
вченого, ключ до соціальних змін знаходиться в 
розвитку засобів комунікації, що пояснює діа-
лектичний взаємозв’язок між суспільством і 
технологією: певні соціальні форми сприяють 
розвитку нових медіа, щоб створити новий цикл 
змін (Innis, 1999).

Наслідуючи думки Г. Інніса, М. Маклюен 
(H.M. McLuhan) у книзі «Галактика Гутенберга» 
(Мак-Люен, 2015) запропонував чотирьохетапну 
модель розвитку суспільства через призму засобів 
комунікації: культуру дописемного трайбалізму, 
рукописну культуру, друковану культуру, електро-
нну культуру. Дослідник виділив здатність інфор-
маційної комунікації швидко реагувати на зміни 
технологій: «світ візуальної перспективи – світ 
єдиного й однорідного простору», «мистецтво 
слова» прискорено адаптувалося до можливостей 
електронних технологій. М. Маклюен (McLuhan, 
1994) зазначив, що оновлення інформаційних тех-
нологій, таких як мова, фонетичний алфавіт, дру-
карський верстат, інтернет надали значний ефект 
на пізнавальну здатність людини, що вплинуло на 
соціальну організацію: змінилися звички сприй-
няття і соціальної взаємодії.

Французький науковець Ж. Бодрийяр (Jean 
Baudrillard) визначив, що в основі інформаційної 
культури лежить старіння традиційних цінностей. 
Сучасний розвиток засобів комунікації призво-
дить до втрати символічної основи в людському 
спілкуванні: на зміну індивідуальності, живій 
культурі спілкування приходить ритуалізованість 
знакового обміну. На думку дослідника, ми всі 
«знаходимося у світі, в якому дедалі більше інфор-
мації та дедалі менше сенсу» (Бодрийяр, 2006).

Дослідниця М. Долгіх надала філософське 
осмислення динаміки розвитку проектної прак-
тики дизайну, включаючи аналіз сучасної ситуації, 
коли значна частина комунікаційних взаємодій у 
суспільстві здійснюється засобам інформаційних 
мереж (Долгих, 2015). Автор позначила переломні 
моменти в еволюції людства, коли нововведення 
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в галузі технічних досягнень, масово поширю-
ючись, змістили пріоритетні напрями розвитку 
соціуму. Відокремлено авторську думку про те, 
що сучасний соціокультурний простір є складно 
організованою системою, тісно пов’язаною з 
активним поширенням цифрових комунікаційних 
технологій.

Для сучасної стадії розвитку інформаційного 
суспільства деякі вчені запропонували термін 
мережеве суспільство. Іспанський соціолог у 
сфері теорії інформаційного суспільства М. Кас-
тельс визначає мережі як нову соціальну морфо-
логію, а мережеве суспільство – як суспільство, де 
ключові соціальні структури та діяльність органі-
зовані навколо інформаційних мереж, заснованих 
на мікроелектронних технологіях (Castells, 2000). 
Дж. Ван Дейк визначає мережеве суспільство 
як суспільство, в якому поєднання соціальних 
і медійних мереж формує основний спосіб його 
організації (Van Dijk, 2006).

Розгляд низки наукових джерел посприяв 
формуванню загального бачення технологічного 
функціоналу сучасної інформаційної культури та 
обранню підґрунтям у фіксації цілісної картини 
розвитку типографіки та її класифікування на тлі 
технологічних новацій сучасності.

Виклад основного матеріалу. Інформаційне 
суспільство сьогодення є результатом кількох 
інформаційних революцій, що відбулися протягом 
історії розвитку світової цивілізації та сприяли 
технологічним змінам візуалізації даних. Сучасні 
засоби текстової комунікації суспільства доступні 
завдяки еволюційно вдосконаленій технології 
друкарства, передовим технологіям електронного 
середовища, а також інноваційним технологіям, 
серед яких інтерактивна комунікація, поповнена 
реальність, система штучного інтелекту тощо.

Класифікація типографіки початку ХХІ ст. 
згідно з технологічною парадигмою потребувала 
функціонального аналізу сталих і новітніх засобів 
відтворення текстової інформації. Згідно цього, в 
процесі дослідження відокремлено і розглянуто 
три напрями типографіки, що застосовуються 
сучасністю: класичну, анімаційну, інтерактивну. 
Критеріями класифікації цієї парадигми типогра-
фіки обрано: характер трансляції, спосіб трансля-
ції, форма трансляції, об’єкти візуальної комуні-
кації (рис. 1).

Класична форма функціонально-технічного 
застосування типографіки реалізується через 
статичний характер трансляції. Ця модель 
опирається на «відшліфовану» століттями функ-

Рис. 1. Класифікація типографіки початку ХХІ ст. за технологічною парадигмою
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цію писемності у фіксації та накопиченні даних 
на інформаційних носіях задля інформування 
суспільства. Важлива особливість класичної 
типографіки полягає в оперуванні лінійним тек-
стом – зв’язною, структурно організованою і 
завершеною сукупністю візуальної інформації, 
що має послідовну цілісність. З часу винаходу 
друкарства текст був обмеженим мовленнєвим 
утворенням із чітко вираженою монологічністю і 
замкнутістю, матеріал якого складено за певним 
порядком. Лінійні тексти мають тільки один шлях 
читання, який встановлюється автором. Зміст роз-
кривається поступово від початку до кінця.

Технологічні характеристики лінійного тек-
сту надають типографіці можливості в оперу-
ванні великого фіксованого об’єму інформації. 
Через це перед класичною типографікою стоїть 
завдання коректного збору, фіксування і відо-
браження наукових, енциклопедичних, літера-
турних і публіцистичних текстів, що візуально 
відтворюють надбання суспільних аналітичних 
процесів. Документальний принцип класичної 
типографіки досягнуто завдяки архівній функції, 
що реалізується у структуруванні та збереженні 
об’ємів даних.

Типографіка класики сьогодення доступна в 
найдосконалішому вигляді в межах друкованої 
книги, а також завдяки електронному формату 
репрезентації інформації. Об’єктами класичної 
форми типографічного функціонування є дру-
кована поліграфічна продукція (книжки, жур-
нали, плакати тощо) та цифровий інформаційний 
контент (Інтернет-портали, онлайн бібліотеки, 
Інтернет-видання тощо).

Кінець ХІХ ст. ознаменовано появою кінема-
тографу, що розширило технологічні можливості 
візуалізації статичного лінійного тексту. Діяль-
ність братів Луї Жана й Огюста Луї Люм’єр з 
першого кіносеансу в 1895 р. започаткувало ста-
новлення динамічного формату подання візуаль-
ної інформації (Zimmerman). На початку в німих 
кінематографічних стрічках типографічні вставки 
виконували пояснювальну і розмежувальну роль, 
імітуючи звукові чи діалогові доповнення до 
сюжетних кадрів. Подальші технологічні інно-
вації з колористикою й аудіальним супроводом 
дозволили тексту стати повноцінним сценарним 
елементом кінофільмів у форматі вступних і 
завершальних титрів.

У 50-ті рр. ХХ ст. американський дизайнер Сол 
Басс здійснив прорив в анімуванні типографіки, 
вивівши дизайн титрів на професійний рівень. 
Першопроходець у кінетичній типографіці (Lee, 
Forlizzi, Hudson) працював із видатними тоді 

режисерами: Альфредом Хічкоком, Отто Пре-
мінгером, Стенлі Кубриком і Мартіном Скорсезе. 
Першою картиною, в титрах якої використано 
кінетичну типографіку, вважається фільм «The 
Man with the Golden Arm» (1955) за режисерством 
О. Премінгера. Спеціалізуючись першочергово на 
візуальній ідентифікації фільмів, дизайнер про-
ектував постери до кінофільмів, які стилістично 
«оживали» в сюжетному ключі кінострічок. 
С. Басс віддавав перевагу спрощеним лаконічним 
формам, чистим лініям, техніці колажу й комбіна-
ції елементів.

За останні роки технологічне вдосконалення 
комп’ютерних процесів, розвиток 3D і моуш-
дизайну та широка персоналізована доступність 
електронних технологій кожній людині остаточно 
відокремили подачу лінійного тексту у статич-
ному режимі друкованих носіїв, вивівши на пер-
ший план динамічну форму візуалізації даних 
через екран.

Сучасна анімаційна типографіка (фр. 
animation – оживлення) оперує лінійним руховим 
текстом, що має фіксований об’єм інформації, 
поданий у форматі відео- або анімованого пові-
домлення, де всі візуальні об’єкти узгоджені між 
собою за сценарієм, композиційним устроєм і 
змістом. Саме завдяки кінетичній функції типо-
графіки електронного середовища досягається 
динамічний характер інформаційної подачі. 
Лінійна протяжність у часі та зрежисованість 
інформаційної оповіді – якісні відмінності дина-
мічного тексту від статичного друкованого. На 
відміну від класичних об’єктів подачі текстового 
матеріалу, де інформація відображена в незмін-
ній формі, може зчитуватися вибірково і в посту-
повій послідовності, анімаційний вид текстової 
трансляції має встановлений часовий проміжок 
інформування, протягом якого людина виступає 
в ролі пасивного глядача.

Донесення візуальної інформації за допомо-
гою зміни часових проміжків є одним із найваж-
ливіших переваг анімації, що дозволяє візуально 
розповісти більший об’єм меншими засобами. 
Анімований інформаційний матеріал завдяки 
симбіозу тексту і кінетики стає більш змістовним 
і комфортним для сприйняття (Золотарев, 2012).

Серед інших позитивних чинників анімаційної 
типографіки відокремлено: швидкість сприйняття 
даних, моделювання сценарію візуальної історії, 
імітацію «живого» звернення, фізичних дій і кон-
тактів задля підвищення емоційного змісту тексту. 
Тобто суттєва особливість «рухової» динамічної 
подачі тексту полягає в передачі сенсу візуального 
повідомлення через часові параметри й емоційну 
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складову частину. В анімаційних роликах типо-
графіка може підсилити емоційні якості у сприй-
манні візуального тексту, наприклад, через пере-
дачу тональності або графічні характеристики 
повідомлення. Такі типографічні прийоми, як 
зміна розміру, типу накреслення шрифтів можуть 
у межах сюжету анімаційного фільму загострю-
вати сприйняття змісту, створювати напругу або, 
наприклад, візуалізувати гучність тексту або 
зобразити тон спокійного висловлювання.

Найбільш активне застосування анімацій-
ної типографіки відбувається в межах цифро-
вого середовища й реалізується в таких дизайн-
об’єктах, як: анімаційні ролики, відео-заставки в 
різних медіа-ресурсах (веб-сайтах, телебаченні, 
кіноіндустрії), анімаційні титри (фільми, музичні 
кліпи, ігри). Анімована типографіка також є базо-
вою моделлю створення комфортних комуні-
кативних активів у галузі UI та UX дизайну, що 
дозволяє зробити інформаційний матеріал більш 
зрозумілим і зручним. Анімаційний контент допо-
магає привернути увагу й утримувати користувача 
на сторінці, а також сприяє поясненню інформації 
за частки секунди. Сучасна текстова комуніка-
ція заміщує усну мовленнєву, анімація дозволяє 
«оживити» спілкування.

Сьогодні існують декілька напрямів анімацій-
ної типографіки. Типологічна модель Барбари 
Брауні ділить анімаційну типографіку на флюїдну 
(fluid typography) та моушн (motion typography), 
що у свою чергу підрозділяється на скролінг-
типографіку і динамічну верстку (Brownie, 2008).

На початку ХХІ ст. технологічні можливості 
віртуального середовища посприяли вдоско-
наленню текстової комунікації, наділену сьо-
годні спроможністю імітувати живе спілкування 
завдяки технології інтерактивності. Як зазначає 
українська дослідниця Т. Іваненко, з розвитком 
цифрових технологій і мереж обміну інформа-
цією виділяється таке явище, як онлайн-комуніка-
ція як четвертий етап розвитку комунікації у сус-
пільстві, головними ознаками якої є миттєвість і 
відсутність фізичного контакту (Іваненко, 2017).

Інтерактивна типографіка, на відміну від кла-
сичної й анімаційної, оперує нелінійною формою 
тексту. У комп’ютерну епоху на зміну лінійному 
тексту виникла більш гнучка конфігурація – гіпер-
текст – форма текстової інформації, що скла-
дається з інформаційних фрагментів із певною 
системою зв’язків, функціонує завдяки гіперпо-
силанням і передбачає різноманітну послідов-
ність зчитування. Таким чином, кожен окремий 
текст стає включеним у цілісну систему існуючих 
паралельно з ним текстів, створюючи візуальний 

багатовимірний простір. Прикладами слугують 
веб-сайти, електронні видання, соціальні мережі, 
де споживання інформації відбувається за прин-
ципом не одиничного напрямку, а можливості 
варіативного користування медіа-ресурсами.

Найбільш вагомою характеристикою інтер-
активної типографіки є двостороння взаємодія 
між користувачем і транслятором інформації – 
об’єктом інтерактивного дизайну, що передбачає 
обмін даних у діалоговому режимі. Інтерактивна 
типографіка має спонукаючий характер тран-
сляції через застосування провокаційної функції, 
завдяки якій інформаційна взаємодія має діалого-
вий характер і спрямована на відповідні реакції, 
ігрові дії за певним змодельованим сценарієм вза-
ємообміну споживача з інформаційним дизайн-
об’єктом. Першочергово інтерактивна комуні-
кація націлена на те, щоб зробити взаємодію 
людини з інформацією в межах цифрового серед-
овища простою й ефективною, а в процесі пере-
творює пасивного читача в активного користувача 
електронного контенту.

У сучасному інформаційно та матеріально 
насиченому світі важлива можливість самостій-
ного вибору, адаптації візуального вигляду інфор-
маційного середовища під власні уподобання. Не 
менш суттєвим є й візуалізація взаємодії з систе-
мою, мобільність, швидкість отримання інфор-
мації. Тобто процес інтерактивного споживання 
в межах електронного простору оперує можли-
вістю в адаптації типографічного оформлення 
відповідно до персональних вподобань користу-
вача (Malouf, 2007).

Спеціалісти з інформаційного дизайну Рей 
Крістоф і Емі Сатран описують інтерактивність із 
погляду зосередженості на дизайні користуваль-
ницьких інтерфейсів і нових медіа. Комп’ютери 
та програмне забезпечення є інструментами, і 
їхня мета полягає в тому, щоб допомогти людям 
взаємодіяти з інформацією. Користувачі виби-
рають послідовність і темп взаємодії, а найголо-
вніше – вирішують, на що дивитися, а що ігнору-
вати (Kristof, Satran, 1995).

Інтерактивні електронні технології сього-
дення спрямовані на досягнення «чуттєвого» 
спілкування, на підсилення почуттів, формування 
настрою людини. Через це розробка інтерактив-
них дизайн-продуктів потребує визначення потреб 
користувача і врахування психофізичних особли-
востей як окремої людини під персональні дані 
та вподобання, так і загальні показники цільової 
аудиторії.

Проектний базис інтерактивної типографіки 
вміщує такі дизайн-об’єкти, як: багатосторінкові 
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видання з елементами інтерактивності, різноас-
пектну інтерактивну рекламну продукцію, елек-
тронні додатки, типографічні веб-сайти, шрифтові 
інтерактивні урбаністичні інсталяції, соціальні 
інтерактивні перфоманси, арт акції тощо.

Отже, інтерактивна типографіка підпорядко-
вується формату електронного носія, роздільної 
здатності екранів і можливостям мультимедій-
ного супроводу. Структурування інформаційних 
гіпертекстових масивів відбувається завдяки про-
думаній системі ймовірних дій користувача під 
час сеансу споживання. Завдання типографіки 
полягає у формуванні найбільш зручної сис-
теми віртуальних шляхів, переходів, повернень, 
а інколи режисерського впровадження у проек-
туванні інтерактивної комунікації. Завдяки типо-
графіці можна спроектувати зручні алгоритми дій 
в оперуванні з інформацією, враховуючи ергоно-
мічні показники для екранної верстки і застосо-
вуючи фактор часу.

Висновки. У статті зазначено, що типографіка 
сучасності перебуває у процесі постійного вдо-
сконалення й оновлення інформаційних техноло-
гій, що відображено в ефективній організації та 
технологічному покращенні інформаційно-кому-
нікативних процесів суспільства, а саме у підви-
щенні якості, оптимізації фактору часу, мінімі-
зації енергії та матеріальних ресурсів. Сьогодні 
типографіка оперує технологічним надбанням 
п’ятсотрічних експериментів людства пошуку 
якісного процесу візуалізації тексту засобами 
машинного відтворення.

Встановлено, що основними технологічними 
класами типографіки початку ХХІ ст., які сьогодні 
повноцінно застосовуються в інформаційно-кому-
нікативному процесі, є класична, анімаційна й 

інтерактивна типографіка. Запропоновано класи-
фікацію типографіки за технологічною парадиг-
мою, проведено аналіз напрямів за визначеними 
критеріями.

Класична форма функціонально-технічного 
застосування типографіки має статичний харак-
тер трансляції лінійного тексту, спрямована на 
якісне збереження об’ємів даних. Об’єктами кла-
сичної форми є друкована поліграфічна продукція 
та цифровий інформаційний контент.

Анімаційна типографіка оперує динамічним 
характером інформаційної трансляції через кіне-
тичну функцію й реалізується в таких дизайн-
об’єктах, як: анімаційні ролики, відео-заставки 
в різних Інтернет і медіа-ресурсах, анімаційні 
титри, відео-контент.

Інтерактивна типографіка має спонукаючий 
характер трансляції через провокаційну функцію 
інформаційної взаємодії діалогового характеру, 
що спрямована на відповідні реакції, ігрові дії за 
певним змодельованим сценарієм взаємообміну 
споживача з інформаційним дизайн-об’єктом.

Отже, домінуюче положення електронної тран-
сляції інформаційних масивів, на відміну від друко-
ваних носіїв, потребує більш детального наукового 
підходу до проблеми застосування нових техно-
логій у візуалізації текстової інформації. Онов-
лення інструментарію типографіки в оперуванні 
з новим форматом візуальної інформації – гіпер-
текстом – підсилюється застосуванням інтерактив-
них можливостей електронного простору і тісного 
взаємозв’язку з іншими медійними галузями.

Подальші наукові розвідки передбачають про-
довження формування деталізованої класифікації 
типографіки початку ХХІ ст. з погляду історико-
культурної та контекстуальної парадигм.
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ЄВРЕЇ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ – СТУДЕНТИ ВІДЕНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Статтю присвячено маловивченому питанню, а саме навчанню творчої молоді етнічних українських земель у 
Віденській академії образотворчого мистецтва. Головна увага зосереджена на євреях, котрі з огляду на суспіль-
но-політичні обставини інтегрували до центрального державного механізму. Вагому роль у цьому відігравала 
політика австрійської влади, яка велику увагу приділяла середній і вищій освіті. На основі вивчення архівних доку-
ментів Віденської академії підготовлено список євреїв, що здобули освіту в цьому навчальному закладі упродовж 
ХІХ (з 1818 р.) – на початку ХХ ст. (до 1918 р.). Він включає 45 осіб, тобто 13% усіх студентів з українських 
земель цього часу. З урахуванням інформації, яку містять архіви, наведено короткі біографічні дані кожного сту-
дента. На основі систематизації матеріалів визначено головні міста, з яких походили молоді люди. Броди, Львів, 
Дрогобич, будучи центрами Гаскали у Східній Галичині, у цьому списку тримають першість. Водночас багато 
євреїв-студентів Академії були уродженцями інших міст і сіл українських земель. Основна їх частина навчалася 
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На основі численних наукових розвідок доведено, що велика кількість 
галицьких євреїв, котрі здобули освіту в Академії, донині залишаються маловідомими, що зумовлено характером 
образотворчої культури єврейського народу. Лише невелику групу формують знані митці-живописці. Одні з них 
стали продовжувачами традицій австрійської школи, інші виробили свій власний стиль, здобули світову славу. 
Сьогодні їхня творча спадщина виступає невід’ємною частиною української мистецької школи нового періоду. 
У висновках сформульовано головні положення наукової розвідки, яка є основою для продовження досліджень 
впливу Віденської академії на розвиток українського мистецтва ХІХ – початку ХХ ст., що характеризується 
своєю поліетнічністю.

Ключові слова: євреї, українські землі, навчання, Віденська академія образотворчого мистецтва.
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JEWS OF UKRAINIAN ETHNIC LANDS ARE THE STUDENTS  
OF THE VIENNA ACADEMY OF FINE ARTS OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES

The article is devoted to a little-studied issue, namely the teaching of creative youth from ethnic Ukrainian lands at 
the Vienna Academy of Fine Arts. The main focus is on Jews who, given the socio-political circumstances of the early 
nineteenth century, integrated into the central state mechanism of Austria. An important role in this was played by the 
policy of state power, which paid great attention to secondary and higher education. Based on the study of archival 
documents of the Vienna Academy, a list of Jews who were educated at this educational institution during the XIX 
(since 1818) – early XX century (until 1918) was prepared. It includes 45 people, which is 13% of all the students from 
Ukrainian lands at this time. Taking into account the information contained in the archives, brief biographical data of 
each student are given. Based on the systematization of materials, the main cities from which young people came are 
identified. Brody, Lviv, Drohobych, being the centres of Haskalah in Eastern Galicia, hold the championship in this 
list. At the same time, many Jewish students of the Academy were natives of other cities and villages of the Ukrainian 
lands. Most of them studied in the second half of the XIX – early XX century. Taking into account numerous scientific 
investigations, it has been proved that a large number of Galician Jews who graduated from the Academy still remain 
little known, due to the nature of the visual culture of the Jewish people. Only a small group is formed by well-known 
painters. Some of them became the successors of the traditions of the Austrian school, others developed their own style, 
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gained world fame. Today, their creative heritage is an integral part of the Ukrainian art school of the new period. 
The conclusions formulate the main provisions of scientific intelligence which are the basis for further research on 
the influence of the Vienna Academy on the development of the Ukrainian art of the XIX – early XX centuries which is 
characterized by its poly-ethnicity.

Key words: Jews, Ukrainian lands, studies, Vienna Academy of Fine Arts.

Постановка проблеми. Проблеми сьогодення, 
які впливають на мистецтвознавство більше, ніж 
будь-коли, увиразнили нерівномірність вивчення 
історії національної культури. Це великою мірою 
стосується українського образотворчого мис-
тецтва ХІХ – початку ХХ ст. Воно залишається 
недостатньо висвітленим із фактологічного і 
реконструктивно-аналітичного погляду, вимагає 
перегляду утверджених уявлень про українську 
художню школу, шляхи її розвитку, особливість 
образних тенденцій, типологію і творчий потен-
ціал. До важливих належить вивчення місця і ролі 
Віденської академії образотворчого мистецтва, 
яка сприяла її формуванню. Вона дала освіту 
десяткам молодих людей, серед яких велику групу 
становили євреї.

Аналіз досліджень. Сьогодні в українському 
мистецтвознавстві немає праць про Віденську 
академію образотворчого мистецтва, навчання 
в ній творчої молоді українських земель, у т. ч. 
євреїв. У вирішенні проблеми велику роль відіграє 
вивчення архівних документів Віденської академії 
образотворчого мистецтва, книг-реєстрів вступу 
студентів до навчального закладу, які означені як 
Протокол. Перший запис у них зроблений у 1726 р. 
Період 1772–1918 рр. відображений у 157 кни-
гах, що відрізняються за характером, подачею й 
обсягом інформації, розташованої у відповідних 
колонках. Одна з них – «Religion» – дає змогу зро-
бити реєстр студентів-євреїв Академії. До кінця 
1870-х рр. вона зустрічається нерегулярно, лише 
у 18 Протоколах (Protokoll N 3; Protokoll N 5; 
Protokoll N 7; Protokoll N 8; Protokoll N 31; Pro-
tokoll N 36; Protokoll N 37; Protokoll N 39; Pro-
tokoll N 45а; Protokoll N 49; Protokoll N 50; 
Protokoll N 51; Protokoll N 52; Protokoll N 54; 
Protokoll N 55; Protokoll N 56; Protokoll N 58; Pro-
tokoll N 59½). Із зимового семестру 1876/77 н. р.  
(Protokoll N 98) у книгах-реєстрах колонка 
«Religion» є невід’ємною їх частиною.

Мета статті полягає у створенні на базі архіву 
Віденської академії образотворчого мистецтва 
реєстру євреїв-студентів, життя і діяльність яких 
пов’язані з українськими землями; з урахуванням 
інформації, що містять документи, доповнити 
біографічні дані про кожного з них; шляхом сис-
тематизації зібраного матеріалу показати центри 
акумуляції талантів; із залученням конкретного 

фактологічного матеріалу визначити місце митців 
у ланцюзі соціокультурних явищ.

Виклад основного матеріалу. В історії євро-
пейської культури велику роль відіграла Віденська 
академія образотворчого мистецтва – один із най-
потужніших навчальних закладів Європи XVII–
ХХ ст. Упродовж десятків років Академія зали-
шалася головним навчальним закладом молоді 
українських земель, що пояснюється входженням 
великої їх частини упродовж 1772–1918 рр. до 
складу Австрійської, а з 1867 р. – Австро-Угор-
ської імперій.

На українських землях, які увійшли до Австрії, 
наприкінці XVIII ст. проживало приблизно 2,6 млн 
осіб. Із них українці становили 60%, поляки – 28%. 
Наступною за чисельністю національною менши-
ною були євреї. Відомі тут із ХІІІ ст., у 1772 р. вони 
складали 7% від загального населення (Монола-
тій, 2009: 97). Їхнє число дуже швидко зростало. 
Вже у середині ХІХ ст. на Галичині проживало 
72,3% усіх євреїв держави (Friedman, b. r.: 377). 
Ця статистика простежувалася на початку ХХ ст. 
(Монолатій, 2009: 105). Євреї акумулювалися 
переважно у місцях, де пульсувало політичне, гос-
подарське і культурне життя. На селах їхня чисель-
ність не перевищувала 30–40%, у невеликих міс-
тах їх подекуди налічувалося 50–70% (Friedman, 
b. r.: 380). Тут «сформувався особливий уклад 
життя єврейського населення, завдяки якому збері-
галося єврейське духовне життя, народні традиції, 
розвивалася єврейська народна культура, талму-
дичні та інші науки» (Хонігсман, 2000: 72).

Ставлячи перед собою завдання зрівняти 
євреїв у правах і обов’язках з іншими народами, 
цісар Йозеф ІІ видав декілька декретів, зокрема 
1787 р., який давав можливість відкривати для 
них світські школи. Їхнім інспектором при-
значили маскіла Герца Гомберґа (H. Homberg; 
1749–1841). Приїхавши із Праги до Львова, в 
1788 р. він відразу відкрив дві школи, а згодом 
інші (Меламед, 1994: 101). Велике значення мав 
також «Патент про толеранцію для галицьких 
євреїв» 1789 р. Другий розділ Патенту присвя-
чений освіті. На його підставі для євреїв ство-
рювалися спеціальні школи: нижчі, нормальні й 
вищі. До 1806 р. головним чином у Східній Гали-
чині вже діяло 107 німецько-єврейських шкіл, які 
відвідувало 4 000 учнів. Їх навчали викладачі з 
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Німеччини та Чехії. Будучи представниками Про-
світництва (Гаскали), вони знайомили молодь зі 
здобутками європейської культури. Незважаючи 
на протистояння з боку міснагедів (традиційних 
рабиністів) і хасидів, котрі домоглися у 1806 р. 
закриття усіх шкіл, вже у 1813 р. у Тернополі, а 
в 1815 р. у Бродах все ж відкрили німецькі школи 
для євреїв. Тернопільська школа Йозефа Перля 
(J. Perl; 1773–1839) довго навіть була провідною 
школою, зразком для навчальних закладів інших 
міст Галичини, а також Східної України.

У 1815–1840 рр. Східна Галичина стала одним 
із центрів Гаскали в Європі. У Львові та Бродах 
активно працювали просвітні товариства. Навколо 
маскілів гуртувалася молодь. Хлопці відвідували 
загальноосвітні школи, а згодом продовжували 
навчання у вищих навчальних закладах. Багато з 
них поєднували вивчення єврейських дисциплін 
зі світськими (Меламед, 1994: 102).

Гаскала спричинилася до того, що євреї 
вийшли із замкнутого простору традицій націо-
нальної культури, стали на шлях національного 
утвердження в загальноєвропейському контек-
сті. У час революційних подій 1848–1849 рр. 
Весни народів поряд з іншими у них взяли участь 
Освальд Менкес (O. Menkes; 1810 – після 
1870 р.), Озиаш Ляйб Горовіц (O. L. Horowitz), 
Маєр Мізес (M. Mises; 1800–1891), рабин Авраам 
Кон (A. Kohn; 1807–1848). Євреї досягли значного 
успіху на виборах до місцевих органів влади. 
У ході виборів у 1848 р. вони провели до парла-
менту депутатів із Відня, Бродів, Станіславова 
(нині – Івано-Франківськ) і Кракова. Боротьба за 
національні права посилилася у 1867 р., коли від-
булися конституційні зміни в державі.

Проживання євреїв головним чином у міс-
тах сприяло вступу до вищих навчальних закла-
дів. У Львівському і Краківському університетах 
у 1882 р. навчався 151 студент-єврей (10% від 
загального числа), а в 1900 р. – 549 (майже 22%). 
У Львівській політехніці у 1882 р. нараховувалося 
18 студентів-євреїв, а в 1904 р. – 143 (17% від усіх 
студентів) (Монолатій, 2009: 109). Відомо, що 
багато євреїв були студентами Віденського уні-
верситету. В архівних документах навчального 
закладу їхні імена зустрічаються вже на початку 
ХІХ ст. Найчастіше ними були уродженці Бродів і 
Львова (Holzer, 1992: 182).

Дієва роль у вихованні євреїв, життя і діяль-
ність яких пов’язані з українськими землями, 
у ХІХ – на початку ХХ ст. належала Віденській 
академії образотворчого мистецтва. Дослідження 
архіву навчального закладу дозволяє стверджу-
вати, що серед його вихованців, життя і діяльність 

яких пов’язані з українськими землями, налічу-
ється 45 євреїв. Це становить близько 13% від усіх 
студентів.

Найбільшу групу формують євреї-студенти 
Віденської академії образотворчого мисте-
цтва, які походили із Бродів. Єль Ґам (Joel Gam; 
1791 р. – ?) (Protokoll N 7: 185) був першим євреєм 
українських земель, хто вступив до Академії. Він 
став студентом 31 липня 1818 р. У 1820-х рр. 
число євреїв-уродженців Бродів помітно зросло. 
З 12 листопада 1823 р. до 1828 р. тут здобував 
освіту живописця Йоахим Ґюнцбурґ, або Йоа-
хим Франц Ґюнцбурґ (Joachim Franz Güinsburg, 
Joachim Günzburg, Joach. Franz Günzburg; 
[1802, або 1803 р.] – ?) (Protokoll N 7: 211; Pro-
tokoll N 28: 11; Protokoll N 29: 8). 18 листопада 
1824 р. студентом став Мойсей Ґрубін (Moritz 
Grubin; бл. 1807 р. – ?) (Protokoll N 21: 21; Pro-
tokoll N 25: 19; Protokoll N 27: 39, 42, 51, 60, 68), 
який до 1 травня 1826 р. освоював фах гравера. 
Ґоттліб Аарон (Gottlieb Aaron; бл. 1805 р. – ?) 
(Protokoll N 25: 9) вступив до Академії у 1824 р. 
9 листопада 1840 р. у документах згаданий Леон 
Штернберґ (Leo Sternberg, Leon Sternberg; 
1824 р. – ?) (Protokoll N 7: 320; Protokoll N 26: 42; 
Protokoll N 38: 26; Protokoll N 41½: 36), який сту-
діював у школі історичного рисунку до 1841 р. 
Після закінчення гімназії 19 жовтня 1887 р. ряди 
студентів Академії поповнив Йозеф Крівер (Josef 
Kriwer; 21 грудня 1871 р. – ?) (Protokoll N 120: 90; 
Protokoll N 121: 19; Protokoll N 122: 27; Proto-
koll N 123: 48; Protokoll N 124: 7; Protokoll N 125: 3), 
який у 1887/88–1890/91 н. рр. навчався у початковій 
школі живопису під керівництвом проф. Хрістіана 
Ґріпенкерля (Ch. Griepenkerl; 1839–1912), а у жов-
тні 1891 р. перейшов до майстер-школи анімаліс-
тичного живопису проф. Карла Рудольфа Губера 
(K.R. Huber; 1839–1896). На початку ХХ ст. в Ака-
демії навчався Давид Рапапорт (Dawid Rapaport; 
23 березня 1894 р. – ?) (Protokoll N 147: 61; 
Protokoll N 148: 56; Protokoll N 149: 8; Proto-
koll N 150: 11; Protokoll N 151: 10; Protokoll N 152: 12). 
У 1913/14–1914/15 н. рр. він відвідував початкову 
школу живопису під керівництвом проф. Рудольфа 
Бахера (R. Bacher; 1862–1945), а у 1915/16–  
1918/19 н. рр. – майстер-школу проф. Кази мира 
Похвальського (K. Pochwalski; 1855–1940).

Архівні матеріали засвідчують також навчання 
у Віденській академії цілої родини із Бродів. Най-
старшим її представником був Адольф Остер-
зецер (Adolf Ostersetzer, Adolph Ostersetzer; 
[1833 р.] – ?) (Protokoll N 7: 381; Protokoll N 54: 2; 
Protokoll N 59½: 13, 50; Protokoll N 61: 18; Proto-
koll N 62: 18; Protokoll N 64: 105; Protokoll N 65: 61; 
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Protokoll N 66: 61; Protokoll N 67: 105), син тор-
говця. До Академії він вступив 19 жовтня 1847 р. 
і навчався до 4 лютого 1852 р. у початковій школі 
живопису, у проф. Франца Бауера (F. Bauer; 
1798–1872). Із ним міг перебувати у кровних 
зв’язках Сигізмунд (Селіґ) Остерзецер (Selig 
Ostersetzer, Siegmund Ostersetzer, Sigm. Ostersetzer; 
[1835 р.] – ?) (Protokoll N 59: 29; Protokoll N 65: 161; 
Protokoll N 66: 161; Protokoll N 69: N 144). Він 
став студентом Академії 17 квітня 1852 р., від-
відував початкову школу моделювання. З невідо-
мих причин митець покинув навчання 12 серпня 
1852 р., а згодом, 8 квітня 1853 р., поновився і 
навчався упродовж літнього семестру. Із Бро-
дів походив Карл Остерзецер (Carl Ostersetzer; 
4 вересня 1865 р. – ?) (Protokoll N 110: 88; Proto-
koll N 111: 40; Protokoll N 112: 110; Protokoll N 113: 
N 75), студент Академії, початкової школи живо-
пису під керівництвом проф. Х. Ґріпенкерля у 
1882/83–1883/84 н. рр. Із Бродів походив і Люд-
віг Остерзецер (Ludwig Ostersetzer; [1850 р.] – ?) 
(Protokoll N 82: 88, 43; Protokoll N 83: 33; Proto-
koll N 84: 23, 61), який у 1864/65–1866/67 н. рр. 
із незначними перервами відвідував початкову 
школу живопису під керівництвом проф. Карла 
Маєра (K. Mayer; 1810–1876) і Карла Вурцінґера 
(K. Wurzinger; 1817–1883).

Вагому групу євреїв-студентів Віденської 
академії образотворчого мистецтва формують 
уродженці Львова. Невелике їх число навчалося 
там у першій половині ХІХ ст. Серед них Мойсей 
Барах (Moritz Barach, Moriz Barach; 1820 р. – ?) 
(Protokoll N 27: 217; Protokoll N 34: 4; Proto-
koll N 36: 5; Protokoll N 37: 5), який вивчав в Ака-
демії орнаментальний рисунок із 3 листопада 
1836 р. до 1 червня 1837 р. У 1840-х рр. серед 
студентів були Якоб Бардах (J. Jacob Bardach; 
[1826 р.] – ?) (Protokoll N 7: 354; Protokoll N 30: 7, 
21.), котрий навчався лише чотири місяці (16 лис-
топада 1844 р. – лютий 1845 р.), і Мойсей Ляцарус 
(Moritz Lazarus; [1832 р.] – ?) (Protokoll N 7: 371), 
який вступив до Академії 8 жовтня 1846 р. Біль-
шість євреїв, вихідців зі Львова, стали студентами 
Академії у другій половині ХІХ ст. У 1870-х рр. 
серед них числиться живописець Густав Роз-
енцвайґ (Gustav Rosenzweig; [1858 р.] – ?) (Proto-
koll N 99: 89), який розпочав навчання у початковій 
школі живопису під керівництвом Х. Ґріпенкерля 
навесні 1877 р. У 1880-х рр. у документах зафік-
сований Зиґмунд (Селіґ) Надель (Sigmund Nadel, 
Zygmunt Nadel; 1858 р. (1854 р.) – 1926 р. 
(1924 р.) (Protokoll N 113: 113), студент почат-
кової школи живопису під керівництвом Х. Ґрі-
пенкерля у ІІ семестрі 1883/84 н. р. Згодом він 

півтора року поглиблював освіту у Мюн-
хенській академії образотворчого мистецтва 
(Akademie der Bildenden Künste München) у 
проф. Франца фон Лєнбаха (F. von Lenbach; 
1836–1904). Наприкінці ХІХ ст. в Академії роз-
почав навчання львів’янин Лео Бернгард Айхгорн 
(Leo Bernhard Eichhorn; 13 (15) лютого 1872 р. – 
1956 р.) (Protokoll N 123: 68; Protokoll N 124: 29; 
Protokoll N 125: 34; Protokoll N 126: 34; Proto-
koll N 127: 5; Protokoll N 128: 3; Protokoll N 129: 4; 
Protokoll N 130: 1): у 1889/90–1892/93 н. рр. був 
студентом початкової школи живопису, якою 
керував Х. Ґріпенкерль, у 1893/94 н. р. – май-
стер-школи історичного живопису проф. Августа 
Айзенменґера (A. Eisenmenger; 1830–1907), а у 
1894/95–1896/97 н. рр. – майстер-школи історич-
ного живопису проф. К. Похвальського. У жовтні 
1893 р., маючи закінчену народну школу, два з 
половиною роки роботи гончарем і чотири, при-
свячені розписам порцеляни, студентом Академії 
став Герман Фухс (Фюхс) (Hermann Fuchs, Herman 
Füchs; 19 березня 1873 р. – ?) (Protokoll N 127: 37; 
Protokoll N 128: 41; Protokoll N 129: 41; Proto-
koll N 133: 3). У 1893/94–1895/96 н. рр. він навчався 
у початковій школі живопису у Х. Ґріпенкерля, 
а 5 жовтня 1899 р. вступив до майстер-школи 
К. Похвальського, яку відвідував у 1899/00 н. р. 
На початку ХХ ст. студентом Академії був Якоб 
Вічнер (Jakob Wietschner; 28 січня 1880 р. – ?) 
(Protokoll N 138: 91), котрий у 1904/05 н. р. відвід-
ував початкову школу живопису Х. Ґріпенкерля.

Окреме місце в історії українського мистецтва 
займають євреї-студенти Віденської академії обра-
зотворчого мистецтва із Дрогобича (нині – район-
ний центр Львівської обл.). До їх числа належать 
сини нафтового підприємця (фабриканта) Ісаака 
Ґоттліба і Фані (Фанні) з дому Тігерман. Усім 
своїм 11 дітям вони дали належну освіту, чотирьох 
вивчили на митців, три з яких були студентами 
Віденської академії. Мойсей (Маврикій Готлибъ, 
Маурици Готтліб, Маурицій Готтліб, Маурицій 
Ґотліб, Maurycy Gottlib, Maurycy Gottlieb, Mojżesz 
Dawid Gottlieb, Moritz Gottlieb, Moses Gottlieb; 
21 (28, 29?) лютого 1856 р. – 17 липня 1879 р.) 
(Protokoll N 89: 44, 13; Protokoll N 90: 23; Proto-
koll N 91: 61; Protokoll N 92: 51; Protokoll N 94: 20; 
Protokoll N 95: 86) вступив до Академії 4 жовтня 
1871 р., відвідував заняття у початковій школі 
живопису в К. Маєра, К. Вурцінґера і Карла фон 
Блааза (K. von Blaas; 1815–1894). Навчальний 
заклад він закінчив у 1874/75 н. р. після спроби 
поглибити знання у Краківській школі образот-
ворчих мистецтв (Szkoła Sztuk Pięknych). Згодом 
митець вдосконалював навики у Мюнхенській 
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академії образотворчого мистецтва, в майстерні 
проф. Карла Теодора фон Пілоті (K. Th. von 
Piloty; 1826–1886). Наприкінці 1876 р. він виїхав 
до Відня, де ним почав опікуватися рабин Ігна-
цій Куранда (I. Kuranda; 1812–1884). Завдяки 
йому молодий чоловік вступив до новоствореної 
при Академії майстер-школи проф. Генріха фон 
Анґелі (H. von Angeli; 1840–1925). За підтримки 
І. Куранди він отримав стипендію віденської фун-
дації Фанні Жеттельс (Fanni Jejttelesa) для поїздки 
в Італію, куди вирушив у жовтні 1878 р.

Слідами свого брата пішов Мартин (Marcin 
Gottlib, Marcin Gottlieb, Martin Gottlieb; 1 жов-
тня 1867 р. – 1936 р.) (Protokoll N 112: 91, Proto-
koll N 113: 50, Protokoll N 114: 59, Protokoll N 115: 72, 
Protokoll N 116: 62). У 1881/82–1882/83 н. рр. він 
отримав базову мистецьку освіту у Краківській 
школі образотворчих мистецтв, яку поглиблю-
вав у 1883/84–1885/86 н. рр. у Віденській акаде-
мії, де у початковій школі живопису відвідував 
заняття Х. Ґріпенкерля. Талант молодого худож-
ника був відзначений конкурсною нагородою і 
похвальною відзнакою. Молодший син Ісаака і 
Фані Ґоттлібів – Файвель (Филипп Готтлиб, Feiwel 
Gottlieb, Filip Gottlieb; 17 лютого 1870 р. – ?) (Pro-
tokoll N 115: 135; Protokoll N 116: 61) до Віден-
ської академії вступив у березні 1885 р. Там він 
навчався упродовж ІІ семестру 1884/85 н. р. і 
І семестру 1885/86 н. р. у початковій школі живо-
пису Х. Ґріпенкерля. Не зупиняючись на досягну-
тому, у 1888 р. став студентом Школи образотвор-
чих мистецтв (École des Beaux-Arts) у Парижі.

Говорячи про Дрогобич і євреїв, які там наро-
дилися, а згодом стали студентами Віденської 
академії, слід згадати Йоахима Вайнґартена 
(Йоахим Вайнгарт, Йоахим Вейнгардт, Иоахим 
Вейнгарт, Йоахим Вейнгарт, Joachim Weingart, 
Joachim Weingarten; 10 жовтня 1895 р. – 1942 р.) 
(Protokoll N 152: 88). До Академії він вступив у 
жовтні 1918 р. завдяки матеріальній підтримці 
Карла Краца (K. Kratz), упродовж 1918/19 н. р. 
відвідував початкову школу живопису.

Малочисельну групу студентів Віденської 
академії становлять євреї-уродженці Перемишля 
(нині – Przemyśl; повітовий центр Підкарпат-
ського воєводства; Республіка Польща). До неї 
входить Еліаш Пфлянцер (Elias Pflanzer; 3 вересня 
1860 р. – ?) (Protokoll N 107: 146), зарахований до 
Академії у березні 1881 р., до початкової школи 
живопису під керівництвом Х. Ґріпенкерля, де він 
навчався лише у літньому семестрі 1880/81 н. р.; 
Соломон (Шломо) Гамершмід (Гаммершмідт) 
(Salomon Hamerschmid, Salomon Hammerschmidt, 
Salomon Hamerszmidt; 20 травня 1863 р. – ?) (Pro-

tokoll N 113: 133; Protokoll N 114: 67), вихованець 
Краківської школи образотворчих мистецтв, сту-
дент початкової школи живопису Х. Ґріпенкерля у 
ІІ семестрі 1883/84 н. р. і в І семестрі 1884/85 н. р.

Вивчення архіву Віденської академії образот-
ворчого мистецтва засвідчує навчання в ній євреїв 
із багатьох інших міст і містечок українських 
земель. Із Бучача (нині районний центр Тернопіль-
ської обл.) в Академії у ІІ семестрі 1893/94 н. р. 
навчався Генріх Штерн (Heinrich Stern; 14 вересня 
1875 р. – ?) (Protokoll N 127: 10), представник 
родини, що приїхала на Поділля з Одеси. У січні 
1894 р. він відразу вступив до майстер-школи пей-
зажного живопису проф. Едуарда П. фон Ліхтен-
фельса (E.P. von Lichtenfels; 1833–1913). Із Ряшева 
(нині – Rzeszów; повітовий центр Підкарпатського 
воєводства; Республіка Польща) походив Мойсей 
Ґрабман (Moses Grabman, Moses Grabmann; ?–?) 
(Protokoll N 21: 21), який, навчаючись в Академії 
від 16 травня 1818 р. до 1 травня 1824 р., отри-
мав фах гравера. У Самборі (нині – районний 
центр Львівської обл.) народився Самуїл Кештелі 
(Samuel Keszthelyi; 23 березня 1874 р. – ?) (Proto-
koll N 128: 67; Protokoll N 137: 3), котрий, закін-
чивши середню школу, працював в архітектурному 
бюро, фотографував, а у жовтні 1894 р. вступив до 
Академії, до початкової школи живопису, де його 
наставником у 1894/95 н. р. був Х. Ґріпенкерль. 
У наступному навчальному році він поглиблював 
освіту у Мюнхенській академії образотворчого 
мистецтва. Згодом С. Кештелі знову вступив до 
Віденської академії, до майстер-школи живопису 
проф. Генріха Лєфлера (H. Lefler; 1863–1919), під 
керівництвом якого навчався у 1903/04 н. р. Зі Ста-
ніславова походив Генріх Адольф (Heinrich Adolf; 
18 квітня 1860 р. – ?) (Protokoll N 106: 151; Proto-
koll N 107: 22; Protokoll N 109: 119). Закінчивши 
реальну школу, у жовтні 1880 р. він вступив до 
Академії, став студентом початкової школи живо-
пису й упродовж 1880/81–1881/82 н. рр. відвідував 
заняття Х. Ґріпенкерля. У Стрию (нині – район-
ний центр Львівської обл.) народився Карл Кеніґ 
(Кьоніґ) (Karol Koenig, Сarl König, Karl König; 
10 квітня 1858 р. – 1918 р.) (Protokoll N 104: 118; 
Protokoll N 105: 101; Protokoll N 106: 19). Закін-
чивши Вищу реальну школу, у жовтні 1879 р. 
він вступив до Академії, у 1879/80 н. р. і І семе-
стрі наступного навчального року був студентом 
початкової школи живопису, вихованцем Х. Ґрі-
пенкерля, окрім того, відвідував заняття Августа 
Айзенменґера (A. Eisenmenger; 1830–1907) і Лео-
польда Карла Мюллера (L.K. Müller; 1834–1892). 
Згодом він навчався у Краківській школі обра-
зотворчих мистецтв, а також у Мюнхені, у школі 
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Антона Ашбе (A. Ažbe; 1862–1905). Із Судової 
Вишні (нині місто районного значення Мостись-
кого р-ну Львівської обл.) походив Давид Карп 
(Dawid Karp, David Karp; 16 січня 1866 р. – ?) 
(Protokoll N 114: 92; Protokoll N 115: 110; Proto-
koll N 116: 68). Завдяки своєму батьку, керівнику 
шахти у Бориславі (нині місто обласного зна-
чення у Львівської обл.), він закінчив гімназію, 
упродовж 1882/83–1883/84 н. рр. студіював у Кра-
ківській школі образотворчих мистецтв і у жов-
тні 1884 р. вступив до Віденської академії, де у 
1884/85 (І–ІІ семестр) і 1885/86 н. рр. (І семестр) 
відвідував початкову школу живопису під керівни-
цтвом Х. Ґріпенкерля. У Хоросткові (нині – місто 
Гусятинського р-ну Тернопільської обл.) наро-
дився Еміль Райтманн (Emil Reitmann; 9 березня 
1870 р. – ?) (Protokoll N 127: 3), вихованець почат-
кової школи скульптури Академії 1893/94 н. р. 
Уродженцем Ярослава (нині – Jarosław; повітовий 
центр Підкарпатського воєводства; Республіка 
Польща) був Макс Раппапорт (Max Rappaport; 
10 квітня 1884 р. – ?) (Protokoll N 138: 76), студент 
початкової школи живопису під керівництвом 
Х. Ґріпенкерля у 1904/05 н. р.

Із таких міст Східної Галичини, як Тарнів 
(нині – Tarnów; повітове місто Малопольського 
воєводства; Республіка Польща) і Переворськ 
(нині – Przeworsk; повітове місто Підкарпатського 
воєводства; Республіка Польща) у Віденській 
академії образотворчого мистецтва навчалися 
родичі. У першому випадку, правдоподібно, це 
були батько – Якоб Штайншнайдер (Jakob Stein-
schneider; [1778 р.] – ?) (Protokoll N 21: 47) і син – 
Йоахим Штайншнайдер (Joachim Steinschneider; 
[1812 р.] – ?) (Protokoll N 7: 223; Protokoll N 24: 16; 
Protokoll N 32: 18). Перший із них вступив до Ака-
демії 1 травня 1822 р. і вивчився на гравера. Дру-
гий став студентом 21 травня 1826 р., навчався 
до 1829 р. і отримав фах гравера і живописця. 
Із Переворська походили, швидше за все, 
брати. Старшим був Давид Штокман (Шток-
манн) (David Stockman, David Stockmann, David 
Stokmann; [1831 р.] – ?) (Protokoll N 59½: 13, 
51), студент Академії від 8 травня 1848 р. На 
рік пізніше, 5 листопада 1849 р. до навчального 
закладу вступив Ное Штокман (Штокманн) 
(Noe Stockman, Noe Stockmann; [1832 р.] – ?) (Pro-
tokoll N 7: 389; Protokoll N 60: 21; Protokoll N 63: 
[21]; Protokoll N 64: 39; Protokoll N 67: 39), який у 
1849/50–1851/52 н. рр. відвідував заняття у почат-
ковій школі живопису К. фон Блааза і К. Маєра. 
Батьком обох був Мойсей, торговець із Галичини.

Книги-реєстру вступу студентів до Віден-
ської академії образотворчого мистецтва засвід-

чують навчання в ній євреїв, які народилися 
і виросли у різних селах західноукраїнських 
земель. Перші з цієї групи згадуються лише в 
1840-х рр. Це були два євреї із села Липник (нині 
село Жовківського р-ну Львівської обл., або ж 
Lipnik; село Переворського повіту Підкарпат-
ського воєводства; Республіка Польща). Вони 
могли бути братами: Соломон (Шломо) Крауз 
(Salomon Kraus; [1822 р.] – ?) (Protokoll N 7: 336; 
Protokoll N 47: 11) розпочав навчання в Академії 
16 листопада 1842 р., навчався до 1844 р.; Ігна-
цій Крауз (Ignacy Kraus, Ignatz Kraus, Ignaz Kraus; 
[1825 р.] – ?) (Protokoll N 7: 338; Protokoll N 38: 13; 
Protokoll N 41½: 20; Protokoll N 47: 11) вступив до 
Академії 14 грудня 1842 р., навчався до 1845 р., 
відвідував школу історичного рисунку і живо-
пису. Із села Липники (нині села з такою назвою 
є у Пустомитівському, Жовківському і Мостись-
кому р-нах Львівської обл.) походив Максиміліан 
Фішер (Maksymilian Fischer; Maxymilian Fischer; 
1834 р. – ?) (Protokoll N 43: 6; Protokoll N 51: 6; 
Protokoll N 58: 11; Protokoll N 59½: 3, 68, 71, 76), 
котрий став студентом Академії 26 листопада 
1849 р. і вивчав живопис квітів. Із жовтня 1884 р. 
студентом Академії був Якоб Ріхтер (Якуб Рихтер, 
Jakob Richter, Jakub Rychter; 1 січня 1866 р. – ?) 
(Protokoll N 114: 119; Protokoll N 115: 105; Proto-
koll N 117: 132), який народився у селі Домажир 
(нині село Яворівського р-ну Львівської обл.), 
закінчив реальну школу, а в 1880/81–1883/84 н. рр. 
навчався у Краківській школі образотворчих мис-
тецтв, де мав декілька нагород. В Академії він 
був студентом початкової школи живопису, у 
1884/85–1885/86 н. рр. відвідував заняття Х. Ґрі-
пенкерля. Більше євреїв із західноукраїнських сіл 
навчалися у Віденській академії на початку 
ХХ ст. Серед них Рудольф Крізер (Rudolf Kriser; 
5 жовтня 1885 р. – ?) (Protokoll N 137: 84; Proto-
koll N 138: 22; Protokoll N 139: 13), уродженець 
села Вигода (нині село міського типу Долин-
ського р-ну Івано-Франківської обл.). Закін-
чивши гімназію, вступив до Академії, був студен-
том у 1903/04–1905/06 н. рр. початкової школи 
живопису під керівництвом Х. Ґріпенкерля. 
Цей ряд доповнює Йозеф Зіґалль (Josef Sigall) 
(Protokoll N 142: 76; Protokoll N 143: 85; Proto-
koll N 144: 93), який народився 18 травня 1891 р. 
у селі Адамівка (нині – Adamówka; село Перевор-
ського повіту Підкарпатського воєводства; Респу-
бліка Польща). В Академії він навчався у почат-
ковій школі живопису у Х. Ґріпенкерля і Р. Бахера 
упродовж 1908/09–1910/11 н. рр.

Реєстр євреїв західноукраїнських земель, 
котрі у ХІХ – на початку ХХ ст. були студентами 
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Віденської академії, сьогодні не буде повним без 
імені Генріха Райха (Heinrich Reich; [1824 р.] – ?) 
(Protokoll N 49: 7). В архіві навчального закладу 
лише зазначено, що він народився у Галичині. 
Це рівною мірою може стосуватися як східної, 
так і західної її частини. До Академії він вступив 
24 січня 1847 р. у 23 роки, був студентом школи 
орнаменту під керівництвом проф. Вільгельма 
Вестманна (W. Westmann; 1813–1881).

Говорячи про художників-євреїв, студентів 
Віденської академії, життя і творчість яких тісно 
пов’язана з українськими землями, ми не обмеж-
уємося вихідцями з тих чи інших міст, містечок 
чи сіл. Нині особливе значення мають приїжджі 
митці, серед яких Леопольд Бляу (Leopold Blau, 
Leopold Błau; 1806–?) (Protokoll N 7: 224; Proto-
koll N 28: 2; Protokoll N 29: 2), виходець з Угор-
щини. До Академії він вступив 13 листопада 
1826 р., маючи 20 років, навчався до 1831 р., від-
відував початкову школу історичного живопису. 
Навчання талановитого юнака оплачував граф 
Францішек Потоцький, який, правдоподібно, 
запросив його згодом працювати у свій маєток 
у Бродах.

Із 45 художників-євреїв, вихідців з українських 
земель, котрих вдалося виявити у книгах-реє-
страх Віденської академії образотворчого мисте-
цтва, більшість – маловідомі постаті. Поясненням 
цьому може бути загальнопоширена думка про те, 
що образотворча культура єврейського народу тут 
була тісно зв’язана з релігійним культом і риту-
альною практикою (Жолтовский, 1966: 33; Глем-
боцька, 2008: 238; Сусак, 2008: 142). Її виявом 
упродовж століть були твори декоративно-ужит-
кового мистецтва, здебільшого анонімні (Левко-
вич, 2016). Гіпотезу підтверджує коротка інфор-
мація про окремих художників, яка міститься в 
архіві Віденської академії. З відомих студентів 
навчального закладу М. Барах і Г. Райх вивчали 
орнаментальний рисунок. Отримані знання зго-
дом вони могли застосовувати в оздобленні єврей-
ських культових речей, що, як відомо, завжди були 
багато декоровані, всю їхню площину вкривали 
орнаментальні мотиви, завжди глибоко симво-
лічні незалежно від того, чи вони були зооморфні, 
чи рослинні, чи предметні. Правдоподібно, що 
цим самим шляхом пішов Й. Крівер, який відвід-
ував заняття в анімалістичній школі живопису. На 
це вказує той факт, що єврейське декоративно-
ужиткове мистецтво вирізняється використанням 
великої кількості зооморфних зображень (лева, 
ведмедя, леопарда, корови, вівці, білки, лисиці, 
зайця або кролика та ін.), бо у текстах Тори і Тал-
муду «апелюють до передання характеристик за 

допомогою порівняння людей із тваринами» (Лев-
кович, 2016: 223).

З-поміж інших привертає увагу інформація про 
львів’янина Г. Фукса (Фюхса). До вступу в Акаде-
мію він два з половиною роки вивчав гончарство, 
а чотири – розписи порцеляни. Можливо, згодом 
він працював на одній із керамічних фабрик, яких 
у Галичині було чимало, а окремі утримувалися 
євреями (Goldstein, Dresdner, 1935: 83–86).

Збережений творчий доробок художників-
євреїв українських земель сьогодні заслуговує 
на окрему увагу. Його дослідження спростовує 
думку окремих вчених про те, що поява в межах 
єврейської культури світського образотворчого 
мистецтва припадає на останнє десятиліття 
ХІХ ст. (Глембоцька, 2008: 238) і пов’язана з орга-
нізацією культурного життя євреїв початку ХХ ст. 
(Goldstein, Dresdner, 1935; Образи зниклого світу, 
2013; Петрякова, 1997; Сусак, 2008; Пінчевська, 
2013). Водночас наукова розвідка частково дає 
уявлення про жанрову структуру образотворчого 
мистецтва єврейського народу, його тематичну 
наповненість і художньо-стильові особливості.

Працюючи у межах традицій свого народу, 
окремі художники-євреї вже на початку ХІХ ст. 
зверталися до світського мистецтва. До них нале-
жить Є. Ґам. У 1821 р. він виконав мініатюру на 
слоновій кістці (акварель, гуаш) із портретом 
своєї сучасниці Розалії Шеренцель (Національна 
бібліотека ім. Оссолінських у Вроцлаві). Усе свід-
чить про те, що автор звертався до портретного 
жанру, працював як мініатюрист, був прихильни-
ком нових тенденцій в австрійському мистецтві.

У першій половині ХІХ ст. відомим на україн-
ських землях був Л. Бляу. За сприяння Ф. Потоць-
кого він виконав декілька гравюр на металі. 
Серед них – «Портрет Францішка Потоцького» 
(бл. 1825 р.; Львівська національна наукова біблі-
отека України ім. В. Стефаника), який відображає 
переосмислення автором художньо-формотвор-
чих засад бідермаєра. Не менш цінною у твор-
чості художника є гравюра-копія твору Джованні 
Сассоферато (G.B.S. da Sassoferrato; 1609–1685). 
Це зображення Мадонни (1830 р.; Львівська наці-
ональна наукова бібліотека України ім. В. Сте-
фаника). Естамп є прикладом методів навчання 
в Академії, в основі яких лежало копіювання 
творів, найчастіше італійських майстрів Відро-
дження і бароко.

На окрему увагу серед вихованців Віденської 
академії заслуговує Й. Вайнґартен. Живописець і 
графік надавав перевагу формальному мистецтву, 
створював фігуративні композиції, картини із 
жіночими фігурами. Першою з відомих є виставка 
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творів митця у залах Товариства прихильників 
образотворчих мистецтв (Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych) у Львові у 1923 р. Серед них домі-
нували психологічні зображення «дітей найниж-
чих прошарків суспільства» (Byk, 1923). У них 
критики відзначили вплив віденського серед-
овища (Terlecki, 1923).

На загальному тлі вирізняється постать Мой-
сея Готтліба – «батька єврейського живопису» 
(Piątkowska, 1995: 132), початком котрого вва-
жається створення в 1878 р. митцем живописної 
картини «Євреї, які моляться в синагозі під час 
Йом-Кіпуру» (Музей мистецтва в Тель-Авіві) 
(Дудич, 2013: 16). Творчість митця увібрала все 
краще від різних європейських шкіл, не підпавши 
під авторитетний вплив жодного з його учителів. 
Він працював відповідно до вимог суспільства, 
був прихильником стилю, для якого характерним 
було поєднання класицистичної, реалістичної 
та романтичної традицій у дусі історизму. Своїх 
персонажів митець поміщав на темному тлі. Вони 
освітлені золотистим світлом, що грає тілесними 
кольоровими нюансами. Контраст світла і тіні 
доведений до межі, зіставлений із тонким моде-
люванням лиць. У портретах обов’язково при-
сутня психологічна характеристика. Найбільшим 
досягненням творчості митця стали жіночі пор-
трети. Виконуючи ж автопортрети, він вдавався 
до алегоричності образів-символів. З об’єктивних 
причин живописець утвердився в мистецтві як 
єврей, його доробок став прикладом для нової 
генерації живописців євреїв, яку називають «пер-
шим» поколінням (Piątkowska, 1995: 134).

Говорячи про художників-євреїв українських 
земель, слід зазначити, що творчість багатьох із 
них все ще залишається поза увагою дослідників. 
Велику роль у цьому відіграло виконання окре-
мими з них копій творів іменитих живописців. 
Упродовж багатьох років так писали про З. Над-
еля, який у 1880-х рр. на виставках обов’язково 
експонував копії. Ситуація змінилася у зв’язку 
з організацією у 1933 р. у Кракові персональної 
виставки його творів (Wystawy pośmiertne, 1933). 
Вона продемонструвала вплив на творчість митця 
ряду мистецьких шкіл (Malinowski, 2000: 75, 76; 
Глембоцкая, 2015: 352). На жаль, цього не можна 
сказати про братів Мойсея Ґоттліба – Мартина і 
Файвеля, котрі копіювали його твори, найперше 
«Шейлок і Джессіка» (1876).

Водночас деякі митці-євреї, будучи залуче-
ними у великі проекти, обмежувалися виконан-

ням другорядних завдань. Таким прикладом є 
К. Кеніґ, який у 1891–1893-х рр. із Петром Низин-
ським (P. Niziński; 1858–1919) працював над вико-
нанням поліхромії костелу св. Миколая у Кракові. 
Це доводиться констатувати у час, коли багато-
гранність його творчості розкривають каталоги 
виставок 1890-х рр. Товариства прихильників 
образотворчих мистецтв у Львові та Кракові, на 
яких він експонував свої твори.

Нерідко причиною відсутності досліджень про 
життя і творчість митця виступає його діяльність 
поза батьківщиною. До таких сьогодні належить 
Л.Б. Айхгорн, котрий, покинувши у ранньому віці 
дім, долучився до збагачення австрійської куль-
тури. Працюючи в межах історичного, побутового 
і пейзажного жанрів, він звертався до життя селян 
Східної Галичини, зокрема українців. Для Народ-
ного Дому (Volkshaus) у Відні намалював картину 
«Церковна процесія в Буковині» (Eichhorn Leo 
Bernhard, 1914).

Висновки. Опрацювання архівних докумен-
тів Віденської академії образотворчого мистецтва 
засвідчує її велику роль у формуванні української 
мистецької школи, невід’ємною частиною якої 
виступає єврейська.

Протоколи Віденської академії засвідчують, що 
у ХІХ (з 1818 р.) – на початку ХХ ст. (до 1918 р.) 
провідний навчальний заклад держави дав освіту 
45 євреям. Вони були уродженцями Східної Гали-
чини – одного з найпотужніших центрів Гаскали 
у Європі упродовж багатьох десятиліть. Най-
більші групи формують митці, які походили із 
Бродів, Львова і Дрогобича. Разом із ними навча-
лися євреї з інших міст і багатьох сіл українських 
земель. Окремі з них обрали школу живопису, 
інші надали перевагу скульптурі, але основна час-
тина зосередила увагу на освоєнні навиків із при-
кладного мистецтва.

Багато студентів Віденської академії сьогодні 
маловідомі в історії мистецтва. Їхня анонімність 
пояснюється зв’язком образотворчої культури 
єврейського народу з релігійним культом і риту-
альною практикою. Водночас Академія дала 
освіту художникам, які сприяли поширенню її 
традицій на українських землях, виробили влас-
ний стиль, стали основоположниками мистець-
кої школи нового періоду або ж збагатили своєю 
працею культуру інших європейських країн. Вона 
також виховала митців, котрі, народившись далеко 
поза українськими землями, знайшли тут плідний 
ґрунт для власних творчих пошуків.
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ТВОРЧІСТЬ ГАЛИЦЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-КАРИКАТУРИСТІВ  
У САТИРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЛЬВОВА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

У статті проаналізовано творчість ключових галицьких художників у львівській сатиричній пресі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., а саме: К. Устияновича, Т. Романчука, Я. Пстрака, Я. Струхманчука.

Наведено об’єднавчі фактори, загальні стильові особливості й індивідуальні якості в карикатурах і шаржах 
художників. Взято до уваги такі дані, як освіта, техніка виконання, художньо-стильові впливи та індивідуаль-
на манера.

Виявлено, що з розвитком модерну починає еволюціонувати ілюстрація на шпальтах львівських сатиричних 
видань кінця XIX ст.: графіка львівських художників стає більш світлою, тонально не перевантаженою, деко-
ративною та площинною, лінія та пляма відіграють провідну роль, акцентується увага на силуеті, композиція 
спрощується. Хоча модерн у різних його виявах (символістичному, алегоричному, декоративному) в поєднанні 
з академізмом мав вплив на галицьких графіків-карикатуристів, у їхніх творах завжди присутня національна 
складова частина.

У дослідженні проведено мистецтвознавчий аналіз яскравих образів в ілюстраціях відомих карикатуристів 
цього періоду. У карикатурах проявляється гротескність і гіперболізація героїв, акцентування на контрасті 
між негативним і позитивним. Нестандартні композиційні рішення, динаміка та ритм, розвиток сюжетної 
лінії, вдала міміка персонажів, віртуозне володіння графічним матеріалом було притаманне галицьким митцям.

Досліджено оформлення провідних сатиричних журналів Львова цього періоду: «Зеркала» та «Страхопуда». 
Проаналізовано такі складові частини графічного дизайну видань, як: декоративне оформлення, типографіка, 
колористика, художня верстка. Визначено ідейну спрямованість, проблемно-тематичні та жанрові особливос-
ті відповідних часописів.

У статті наголошено, що, хоча дизайн львівської сатиричної періодики здебільшого мав класичний вигляд, у 
ньому починає відчуватися вплив модерністських тенденцій. Загалом візуальний ряд журналів був витриманий 
відповідно до політичного курсу видання. Ілюстрації на шпальтах гумористичних видань викривали та засуджу-
вали вади тодішніх реалій, а художнє оформлення мало високу художню якість. Тому творчість українських 
художників-карикатуристів Львова кінця XIX – початку XX ст. відіграла важливу роль у становленні україн-
ського графічного мистецтва та дизайну.

Ключові слова: карикатура, шарж, ілюстрація, сатиричне видання, Львів.
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CREATIVITY OF GALICIAN CARTOONISTS IN SATIRICAL EDITIONS  
OF LVIV OF THE END OF XIX – EARLY XX CENTURY

The article analyzes the work of key Galician artists in the Lviv satirical press of the late XIX – early XX centuries, 
namely K. Ustiyanovych, T. Romanchuk, J. Pstrak, J. Strukhmanchuk and others.

The unifying factors, general stylistic features and individual qualities in the cartoons of the artists are given. Data 
such as education, technique, artistic and stylistic influences and individual style are taken into account.

It is revealed that with the development of Art Nouveau the illustration on the columns of Lviv satirical editions of 
the end of the XIX century begins to evolve: graphics of Lviv artists become lighter, not overloaded, decorative and 
planar, line and spot play a leading role, attention is focused on the silhouette, the composition is simplified. Although 
Art Nouveau in its various manifestations (symbolist, allegorical, decorative) in combination with academicism had an 
impact on the Galician graphic artists, but there is always a national component in their works.
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An art analysis of vivid images in the illustrations of famous graphic artists of this period is conducted in the study. 
The caricatures show the grotesqueness and hyperbole of the characters, emphasizing the contrast between the negative 
and the positive. Non-standard compositional solutions, dynamics and rhythm, development of the plot line, successful 
facial expressions of the characters, virtuoso mastery of graphic material are inherent to Galician artists.

The design of the leading satirical magazines of Lviv of this period, namely “Zerkalo” and “Strahopud”, is studied. 
Such components of graphic design of publications as decorative design, typography, coloristics, artistic typesetting 
are analyzed. The ideological orientation, problem-thematic and genre features of the corresponding magazines are 
determined.

The article emphasizes that although the design of Lviv satirical periodicals mostly had a classical look, the influence 
of modernist tendencies begins to be felt. In general, the visual range of magazines was maintained in accordance with 
the political course of the publication. Illustrations on the pages of humorous publications exposed and condemned the 
shortcomings of the realities of the time, and the decoration was of high artistic quality. Therefore, the work of Ukrainian 
cartoonists in Lviv in the late XIX – early XX centuries played an important role in the formation of Ukrainian graphic 
art and design.

Key words: caricature, cartoon, illustration, satirical edition, Lviv.

Постановка проблеми. Дослідження графіки 
й оформлення періодики Львова кінця XIX – 
початку XX ст. (до Першої світової війни) надає 
розуміння не тільки українських культурних тра-
дицій графічного мистецтва, але й загальноєвро-
пейських. Це пояснюється тим, що Галичина тоді 
була своєрідним містком між Заходом і Сходом.

Українські видання австро-угорської доби є 
недостатньо дослідженим явищем культури Укра-
їни. Повною мірою не розкрите значення та роль 
оформлення гумористичної періодики цього пері-
оду у формуванні українського графічного мисте-
цтва та дизайну. Дослідження сатиричної графіки 
галицьких художників у львівських сатиричних 
часописах зазначеного періоду сприяє глибшому 
розумінню культурних, соціальних і політичних 
процесів Галичини на зламі століть.

У зв’язку з цим стає актуальним аналіз твор-
чості ключових, на наш погляд, художників-кари-
катуристів та оформлення провідних львівських 
сатиричних часописів кінця XIX – початку XX ст.

Аналіз досліджень. У процесі роботи над 
дослідженням творчості галицьких художників-
карикатуристів у сатиричних виданнях Львова 
кінця XIX – початку XX ст. були використані 
відповідні наукові джерела: висвітлення теми 
сатиричної графіки Галичини знаходимо у пра-
цях М. Фіголя, детальний аналіз сатиричних 
ілюстрацій присутній у розвідках А. Іжевського, 
особливості рисунку галицьких майстрів розгля-
нуто у працях Ю. Майстренко-Вакуленко, стиліс-
тичні особливості у графіці галичан досліджено у 
доробках Т. Сидорик.

Незважаючи на вищезгадані наукові розвідки, 
ця тематика не достатньо вивчена, особливо це 
стосується художнього оформлення сатиричних 
часописів Львова відповідного періоду.

Мета статті – проаналізувати графічні осо-
бливості карикатур галицьких митців і художнє 
оформлення львівських сатиричних видань кінця 

XIX – початку XX ст. Простежити, які фактори 
об’єднували художників-карикатуристів зазначе-
ного періоду та впливали на їхню творчість.

Виклад основного матеріалу. Відносна сво-
бода преси та місцями лібералізація Австро-
Угорської політики надали поштовх для розвитку 
різноманітних видань. Особливо це стосується 
гумористично-сатиричних часописів Львова 
кінця XIX – початку XX ст.

Попри те, що із середини XIX ст. в Галичині 
починає відбуватися національне українське від-
родження, львівська інтелігенція була поділена 
на різноманітні групи, які мали свої політичні та 
культурні погляди: народовці, москофіли, поло-
нофіли та ін. Це віддзеркалилося на концепціях 
популярних сатиричних часописах Львова. Сати-
рики намагалися висміювали ідеї своїх опонен-
тів і пропагувати власні на шпальтах популярних 
видань, але ці видання включали у себе не лише 
гостру політичну та соціальну, але й побутову 
сатиру. Неодмінною складовою частиною львів-
ської сатиричної періодики є карикатура та шарж, 
а також відповідне оформлення видань.

Наприкінці XIX – початку XX ст. ще не було 
диференціації періодики за типом. Класифікація 
видань була відносною та базувалася на змісті, 
форматі, складанні шпальти, типографіці та ілю-
стративно-графічному оформленні.

Наведемо технічні та художні особливості 
дизайну львівського сатиричного видання відпо-
відного періоду.

Об’єм сатиричного часопису складав при-
близно 8–16 сторінок, друкувався на цупкому 
папері формату приблизно 36х24 см, найчастіше 
був чорно-білим (залежно від технічних особли-
востей типографії). Композиція титульної сто-
рінки зазвичай була центрованою з головною 
великою ілюстрацією, титульний шрифт обкла-
динки – декоративний, великого кеглю. Графічні 
допоміжні елементи, такі як віньєтки, заставки, 
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кінцівки, рамки, не перевантажували видання. 
Ілюстрації в сатиричних журналах були наявні 
практично на кожній сторінці. Видання здебіль-
шого складалися антиквою. Популярною техні-
кою репродукування ілюстрації була літографія. 
Карикатури часто не підписувалися, ставилися 
псевдоніми чи монограми, що ускладнює визна-
чення авторства робіт.

Переважно провідні сатиричні видання Львова 
дотримувалися класичної подачі візуального 
матеріалу, але на їхнє оформлення та ілюстрації 
не могли не вплинути європейські модерністські 
тенденції. Як зазначає А. Іжевський: «У худож-
ній стилістиці сатиричної графіки поруч із попу-
лярними натурними жартівливими начерками 
стала переважати декоративність і площинність. 
Свідченням цього були успіхи в ілюструванні 
знакових видань у Галичині – «Зеркала», «Стра-
хопуда», Śmigus і «Комара», які висміювали й 
одночасно популяризували модерністичні тенден-
ції в мистецькому житті початку ХХ ст.» (Іжев-
ський, 2009: 283).

Розглянемо більш детально популярні львів-
ські гумористичні видання «Зеркало» та «Страхо-
пуд» у плані художнього оформлення.

Львівський сатиричний часопис «Зеркало» 
належав народовцям, яких турбували українсько-
польські відносини, проблеми засилля росій-
ського самодержавства й австрійська політика у 
Галичині.

У класичній титульній ілюстрації до «Зер-
кала» редактор і одночасно головний художник 
часопису К. Устиянович символічно протиставляє 
образ жінки-ангела, яка тримає дзеркало, образу 
диявола-сатира. (Титульна ілюстрація, «Зеркало», 
Львів, 1882. № 1). Можливо, жінка у вуалі з тер-
новим вінцем символізує справедливість, а дия-
вол, що вказує на дзеркало, – відображення усієї 
нечисті, але в сатиричній формі. На задньому 
плані ми можемо спостерігати собор св. Юра. Над 
головною ілюстрацією художник розмістив по 
дузі світлим рукописним декоративним шрифтом 
назву часопису.

Архітектоніка видання має рубрикацію з тем-
ними насиченими ілюстраціями та світлими 
витонченими, що надає на шпальтах візуальний 
ритм. Позитивні та негативні герої зазвичай не 
перетиналися. Загалом ілюстративний ряд займав 
більшу площу часопису. Були наявні карикатури 
на злобу дня: політичні, соціальні, побутові. 
У часописі зустрічається багато шаржів героїв-
сучасників та історичних постатей із доволі точ-
ною передачею портретної схожості та детальною 
проробкою.

Нерідко за гостроту подачі матеріалу з часопи-
сом «Зеркало» судилася держава. У зв’язку з цим 
редакції навіть довелося перейменувати видання 
на «Нове зеркало».

Загалом часопис вдало відкриває модерніст-
ські тенденції, зокрема сецесії, у графіці та гра-
фічному дизайні того періоду.

Перейдемо до наступного сатиричного часо-
пису – «Страхопуд», який друкувався «язичієм». 
Москвофільський «Страхопуд» мав потужну 
фінансову підтримку, що вплинуло на якість напо-
внення та поліграфію журналу.

На відміну від віденського «Страхопуда», у 
якому здебільшого насміхалися з п’яниць і вулич-
них бійок, у львівському часописі на перший план 
виступає пропаганда єдності галичан із росій-
ським народом, критика української мови, а також 
«спольщення». Але для відволікання читачів від 
політичної карикатури у виданні присутні ілю-
страції на побутову тематику. Вони виконані в 
більш легкій манері та нагадують комікси.

Обкладинка журналу, яка довгий час була 
незмінна, зображала опудало з помелом і соки-
рою на фоні рослинного орнаменту, фантастич-
них тварин і гір (Титульна ілюстрація, «Страхо-
пуд», Львів, 1893. № 1). Ця ілюстрація, виконана в 
академічній манері, символізує оборону засобами 
сатири від недругів. Над титульною ілюстрацією 
аркоподібно розташована декоративним дефор-
мованим шрифтом назва журналу.

Якість ілюстративного матеріалу часопису ево-
люціонувала від рисунків-начерків до сюжетних 
композицій із високою деталізацією. Редактори 
залучали до ілюстрування художників з акаде-
мічною освітою, а також самоуків, але з високою 
гуманітарною обізнаністю. Це дало позитив-
ний результат у вигляді різноманітних цікавих 
ілюстрацій, починаючи від лубочного рисунку 
та начерку до зображення, що може нагадувати 
середньовічну гравюру.

Звернемося до аналізу творчості ключових, на 
наш погляд, галицьких художників-карикатурис-
тів у львівських сатиричних виданнях досліджу-
ваного періоду.

На митців Галичини впливали такі європей-
ські модерністські мистецькі течії, як паризький 
ар-нуво, мюнхенський югендштиль, а особливо – 
віденський сецесіон.

Хоча львівські художники-карикатуристи почи-
нають освоювати модерністські прийоми, зага-
лом академізм і реалізм виступають на першому 
місці в їхній творчості. Як зазначає дослідниця 
Ю. Майстренко-Вакуленко: «В основі шаржу та 
карикатури львівських митців кінця ХІХ – початку 
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ХХ ст. лежить принцип реалізму: рисунки мають 
просторово-об’ємний характер, фіксують момент 
дії, стану, наголошуючи на їхніх особливо вираз-
них аспектах» (Майстренко-Вакуленко, 2015: 80).

На сторінках сатиричних видань свою твор-
чість представляють такі відомі художники-гра-
фіки, як: Корнило Устиянович, Тит Романчук, 
Ярослав Пстрак, Яків Струхманчук та ін.

Розпочнемо з дослідження творчої спадщини 
К. Устияновича в журналі «Зеркало», де художник 
був одночасно головним редактором.

К. Устиянович – випускник Віденської ака-
демії мистецтв, поєднував академічний рисунок 
із народним розписом і гравюрою, що надавало 
більшої художньої виразності героям його карика-
тур і яскраве графічне вираження усьому виданню 
«Зеркало».

Проаналізуємо героїв карикатур художника 
більш детально.

Устиянович висміює псевдопатріотизм своїм 
політичним шаржем «Патрітник», у якому зобра-
жає гіперболізований образ чоловіка, одягненого, 
як гетьман із шаблею та барабаном («Зеркало», 
Львів, 1882. № 13). Художник звертається до 
побутових тем, зображаючи шаржі на вигаданого 
героя Пафнутiя Болячку (старого холостяка) та 
його прихильниць («Зеркало», Львів, 1882. № 2. 
С. 20). У карикатурі «Золотый хлопець» художник 
насміхається з піжонства («Зеркало», Львів, 1882. 
№ 2. С. 21).

Відомий образ Микити Хруня, зображеного 
Устияновичем, став класикою української карика-
тури. Цей персонаж зооморфного вигляду (помісь 
свині та людини) уособлює п’янство, ненажерли-
вість, продажність аморального і хитрого виборця. 
Часто Хрунь зображується з їжею та пляшкою 
горілки («Зеркало», Львів, 1882. № 3.). Цікаво 
вписаний цей герой у симетричну ілюстрацію 
«Не в раю» («Зеркало», Львів, 1882. № 10. С. 8). 
У центрі композиції райське дерево, стовбур якого 
обвитий змієм-спокусником, з дерева звисають 
різноманітні лакомства, а під деревом розміщені 
галицькі типажі, серед яких присутній Микита 
Хрунь. Цією роботою художник намагався пока-
зати процес спокушання виборців. Загалом митець 
вдало використовує зооморфізм для підкреслення 
художнього ефекту, наприклад, лелеку-літератора 
з пером у кожусі й окулярах на дзьобі – карика-
тура «Дороги Краяне!» («Зеркало», Львів, 1882. 
№ 22). Цей персонаж втілює доброго сатирика, 
що протистоїть нечисті у вигляді змій і жаб.

Устиянович неодноразово звертається до авто-
шаржу, наприклад, коли малює себе як редактора 
«Зеркала», заваленого листами читачів («Зер-

кало», Львів, 1882. № 1. С. 3), або як дотепний 
автопортретний образ – «Вычоса» («Зеркало», 
Львів, 1882. № 1. С. 4). Вичоса – це позитивний 
герой, який має вичісувати різну нечисть.

Наступний провідний художник «Зеркала» – 
Т. Романчук, випускник Краківської академії крас-
них мистецтв.

Романчук часто використовував техніку туш, 
перо для лінійно-штрихового рисунку. Це дозво-
ляє митцю робити як детально пророблені наси-
чені ілюстрації, так і практично прозорі, лінійні.

Для того, щоб розкрити сюжет, карикату-
рист застосовує складну композицію, що вміщує 
декілька сцен одночасно, наприклад «Кодекс Кар-
ний в ілюстраціях» («Зеркало», Львів, 1890. № 2, 
№ 17) або «Коломийки з образками» («Зеркало», 
1890. № 20). Такі композиції ілюстратор об’єднує 
за допомогою рамок і рослинних елементів. 
Незважаючи на складність цих композицій, 
митцю вдається тримати площинність сторінки, а 
персонажі намальовані динамічними, з характер-
ною мімікою.

Класично побудована ілюстрація Романчука 
«Цариця Слава» («Зеркало», Львів, 1891. № 11. 
С. 8). У центрі розташована цариця, оточена коза-
цтвом і патріотичними гаслами, а ліворуч показані 
гротескні москвофіли, яких підганяють нагайкою. 
Хоча персонаж цариці губиться за героями на 
передньому плані, рух козаків зліва направо надає 
композиції динаміки.

Символізм проявляється у карикатурі худож-
ника «Дарма, клапоушенки! Руська гимназія 
не морковь!» («Зеркало», Львів, 1886. № 15). 
В ілюстрації Романчук зображає жінку із щитом 
на п’єдесталі, яка уособлює українську науку й 
освіту. З обох боків її намагаються скинути свині, 
що символізують тих, хто нищить українську 
освіту. Віртуозна техніка пером і класична лінійна 
манера художника надають роботі легкості.

Для більшого ефекту митець застосовує гіпер-
болізацію, наприклад, у карикатурі «Безголов’я 
руського клубу у Відні» («Зеркало», Львів, 1889. 
№ 24), де у героїв завеликі голови.

Перейдемо до творчості Я. Пстрака, що 
навчався в Мюнхенській академії мистецтв. 
У творчості художника проявляються відголо-
ски від пізнього романтизму до імпресіонізму та 
модерних течій.

Пстрак висвітлює у своїх рисунках до журналу 
«Комар» соціальні та політичні проблеми. Напри-
клад, в ілюстрації «Протиставлення образу Укра-
їни Темноті» художник використовує класичну 
композицію, побудовану на контрасті. Централь-
ний персонаж – це «Україна», прекрасна дівчина, 
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яка благословляє народ, що тягнеться до неї, а 
внизу у темних тонах зображено «Темноту» – 
стару жінку, що йде геть («Комар», Львів, 1900 
№ 6. С. 2).

В оформленні обкладинок до «Комара» Пстрак 
застосовував веселі комічні образи. Художник не 
обмежувався ілюстраціями в «Комарі», він також 
виконує для журналу колонтитули та заставки.

Наступний художник, до творчості якого ми 
звернемося, – Я. Струхманчук. На початку XX ст. 
він тільки завершив навчання у Краківської ака-
демії красних мистецтв, але вже тоді сформувався 
як художник-графік. Манера митця була близька 
до карикатур-начерків Пстрака.

Теми карикатур Я. Струхманчука в «Комарі» 
здебільшого висвітлювали суспільні проблеми: 
сатиру на вибори, сцени із солдатської служби та 
побуту, висміювання пияцтва.

Патріотичною й оригінальною в компози-
ційному плані виглядає карикатура «Посунь ся 
Ляше – Най і Русин сяде» («Комар», Львів, 1901. 
№ 7. С. 8). На малюнку зображено галичанина, що 
виштовхує шляхтича з мапи Галичини.

Дотепними є шаржі художника 1905 та 
1910 рр. на Михайла Грушевського. Гіперболізо-
ваний герой (завелика голова) на обох малюнках 
тримає книгу та перо. На шаржі 1905 р. це книга 
«Історія України-Русі», на шаржі 1910 р. це роз-
ворот книги, на якому написано: «Спочатку було 
слово». Якщо на ранньому шаржі Грушевський 

виступає великим ученим, то на більш пізньому – 
це вже мудрець в образі бога з німбом. Загалом 
ці шаржі є добрими та показують шанобливе 
ставлення художника до М. Грушевського, але з 
гострим гумором.

Висновки. Було досліджено, що дизайн про-
відних львівських сатиричних часописів ґрунту-
вався на класичних засадах, але в кінці XIX – на 
початку XX ст. в оформленні галицької періодики 
спостерігаються модерністські трансформації. 
Поступово відбувається еволюція ілюстрації та 
декору. Об’ємно-просторова графіка стає більш 
площиною, на зміну насиченій штриховці прихо-
дить легкий лінійний рисунок, у якому посилю-
ється роль контуру.

Підсумовуючи, наведемо об’єднавчі фактори 
у творчості вищезгаданих графіків-карикатурис-
тів. По-перше, галицькі художники мали західну 
художню класичну академічну базу. По-друге, 
практично усі при створенні ілюстрацій до часо-
писів використовували техніку літографії або туш-
перо та супроводжували малюнки креолізованим 
текстом. По-третє, під впливом західних модер-
ністських течій у роботах галицьких майстрів 
проступають модерні елементи, хоча їхня твор-
чість виглядає доволі академічно. По-четверте, 
художники часто застосовують гротескові пропо-
рції фігур персонажів, висміювання і популяриза-
цію якогось героя чи явища, протиставлення нега-
тивного і позитивного, прекрасного і потворного.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ВНЕСОК МИРОСЛАВИ ЛІХТЕЙ  
У СУЧАСНУ ФОРТЕПІАННУ КУЛЬТУРУ ЗАКАРПАТТЯ

Дослідження розкриває новітній стан розвитку фортепіанної культури в Закарпатському регіоні на прикладі 
педагогічних здобутків викладачів-піаністів Ужгородського коледжу культури і мистецтв. У статті висвітлю-
ється життєвий і творчий шлях знаної культурно-освітньої діячки Мирослави Ліхтей, вивчення якого підсумо-
вує значення її мистецьких здобутків та напрацювань для формування сучасної ужгородської фортепіанної шко-
ли. Вперше в музикознавстві подано аналіз педагогічної та виконавської практики М. Ліхтей, охарактеризовано 
її творчий внесок у музичну культуру західного регіону України. 

На тлі відродження національного мистецтва початку ХХІ сторіччя автори простежують становлення 
піаністки від початкових років навчання в Хустській дитячій музичній школі, Львівській середній спеціалізованій 
музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької, а згодом у Львівській державній консерваторії імені 
Миколи Лисенка.

Публікація висвітлює творчий ріст М. Ліхтей як провідного концертмейстера Закарпатського регіону. Наве-
дено її мистецькі здобутки в галузі співпраці з видатними хормейстерами краю – Володимиром Лихачевським, 
Ігорем Задорожним, Миколою Попенком, Емілом Сокачем, Наталією Петій-Потапчук, Михайлом Митровкою, 
Петром Сокачем, Ондраш Тазінгер, а також із сучасними відомими музикантами Андрієм Карп’яком, Іванною 
Лєснік, співаком Остапом Нечепою.

Описано культурно-громадську та просвітницьку діяльність М. Ліхтей, яка спрямована на формування про-
фесійності молодих музикантів та популяризацію перлин світової класики. Викладач-методист Ужгородського 
коледжу культури і мистецтв провела низку тематичних концертів, присвячених композиторам Л. Бетовену, 
Е. Грігу, Й. Штраусу, С. Рахманінову, С. Прокоф’єву й іншим, а також активно пропагує творчість закарпат-
ських композиторів: З. Лендєла, Д. Задора, Е. Кобулея, І. Мартона, М. Попенка, В. Волонтира, О. Худи, В. Теличка. 

Розглянуто різносторонню педагогічну працю М. Ліхтей, яка полягає в організації нею фортепіанних конкур-
сів для студентської молоді, у значному науково-методичному доробку викладача, участі в науково-практичних 
конференціях, виступах на курсах підвищення кваліфікації викладачів-піаністів Закарпатської області, у прове-
денні майстер-класів. М. Ліхтей виховала чимало лавреатів міжнародних та регіональних конкурсів, які продо-
вжили вдосконалювати свій фах у вищих навчальних закладах.

Педагогічна діяльність М. Ліхтей – це значне творче досягнення на сучасному етапі розвитку закарпатської 
фортепіанної школи. Напрацювання викладача представлені багатогранною виконавською практикою як кон-
цертмейстера та вихованням плеяди нових українських музикантів. 

Ключові слова: Мирослава Ліхтей, Ужгородський коледж культури і мистецтв, фортепіанне мистецтво 
Закарпаття, концертмейстерська діяльність.
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MYROSLAVA LIKHTEY’S PEDAGOGICAL CONTRIBUTION  
TO THE MODERN PIANO CULTURE OF ZAKARPATTIA

The research reveals the recent state of piano culture development in Zakarpatskyi region on the example Uzhhorod 
College of Culture and Arts piano teachers’ pedagogical achievements. The article covers the life and creative path of the 
famous cultural and educational figure Myroslava Likhtey, the study of which summarizes the importance of her artistic 
achievements and works for the formation of modern Uzhhorod piano school. For the first time in musicology the analysis 
of pedagogical and performing practice of M. Likhtey is presented and her creative contribution to musical culture of the 
western region of Ukraine is characterized.

On the background of the national art revival in the early XXI century, the authors trace the pianist’s formation from 
the early years of study at Khust Children’s Music School, Lviv Secondary Specialized Music Boarding School named 
after Solomiya Krushelnytska, and later at Lviv State Conservatory named after Mykola Lysenko.

The published work highlights the creative growth of M. Likhtey as a leading accompanist of Zakarpatskyi region. There 
are presented her artistic achievements in the field of cooperation with outstanding choirmasters of the region – Volodymyr 
Lykhachevskyi, Ihor Zadorozhnyi, Mykola Popenko, Emil Sokach, Nataliya Petii-Potapchuk, Mykhaylo Mytrovka, Petro 
Sokach, Ondrash Tazinher, as well as with famous modern musicians Andrii Karpiak, Ivanna Liesnik, and the singer 
Ostap Nechepa.

The cultural, social and educational activities of M. Likhtey are described, which are aimed at forming the 
professionalism of young musicians and popularizing the pearls of world classics. The teacher-methodologist of the 
Uzhhorod College of Culture and Arts held a number of thematic concerts dedicated to composers L. Beethoven, E. Grieg, 
J. Strauss, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev and others, and also actively promotes the work of Zakarpattia composers: 
Z. Lendel, D. Zador, E. Kobulei, I. Marton, M. Popenko, V. Volontyr, O. Khuda, V. Telychko.

There is considered M. Likhtey’s various pedagogical work, which includes organization of piano competitions for 
young students, numerous scientific and methodical teaching work, participation in scientific and practical conferences, 
performances at advanced training courses for teachers-pianists of the Zakarpatska oblast, carrying out workshops. 
M. Lichtey brought up many laureates of international and regional competitions, who continued to improve their 
profession in higher education.

M. Likhtei’s pedagogical activity is a significant creative achievement at the present stage of Zakarpattia piano school 
development. The teacher’s work is represented by multifaceted performing practice as an accompanist and the education 
of a galaxy of new Ukrainian musicians.

Key words: Myroslava Likhtey, Uzhhorod College of Culture and Arts, piano art of Zakarpattia, accompanist activity.

Постановка проблеми. Формування традицій 
сучасного українського фортепіанного мистецтва 
початку ХХІ ст. в Ужгороді відбувається завдяки 
інтенсивній культурно-освітній діяльності низки 
музичних навчальних закладів, серед яких про-
відне місце належить Ужгородському коледжу 
культури і мистецтв. Викладачі-піаністи цього 
закладу забезпечують високий фаховий рівень 
підготовки професійних митців. Вагомими твор-
чими здобутками на міжнародному та вітчизня-
ному просторі славиться педагог, концертмейстер 
Мирослава Ліхтей. Вивчення її творчих напрацю-
вань зумовило актуальність дослідження. 

Аналіз досліджень. Педагогічний шлях зазна-
ченого музичного діяча не був об’єктом наукового 
аналізу. Окремі відомості про досягнення даного 
викладача висвітлені в замітках інтернет-видань 
(Глуханич, 2016; Надворна, 2020; Фестиваль, 
2018; Штірбець, 2019).

Мета статті – проаналізувати життєтворчість 
Мирослави Ліхтей для формування цілісного уяв-
лення про масштаб її внеску в розвиток сучасної 
української фортепіанної культури. 

Виклад основного матеріалу. Мирослава 
Максимівна Ліхтей народилась 8 листопада 
1961 р. в місті Хусті Закарпатської області. Здобу-
ваючи початкові знання в ЗОШ, вона паралельно 
навчається в музичній школі по класу фортепіано. 
Піаністичні навики М. Ліхтей продовжує вдо-
сконалювати у Львівській спеціальній музичній 
школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької, 
а в 1979 р. поступає у Львівську державну кон-
серваторію імені М. В. Лисенка на фортепіанний 
факультет. Власне інструментальна майстер-
ність педагога сформувалася на давніх традиціях 
галицької піаністичної школи у класі доцента 
Всеволода Климківа. У 1984 р. її скеровують на 
роботу в Хустське культурно-освітнє училище, де 
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вона працює викладачем та концертмейстером. 
1984–1985 рр. стали початком її концертмейстер-
ської діяльності. М. Ліхтей співпрацює зі сту-
дентським хором під керівництвом хормейстера, 
заслуженого діяча мистецтв України Володимира 
Лихачевського. Щоденна копітка праця із цим 
обдарованим, ерудованим музикантом дала змогу 
виробити важливі риси характеру, як-от: прин-
циповість, наполегливість, завзяття, дисципліно-
ваність, цілеспрямованість до професіоналізму. 
З 1985 р., коли навчальний заклад перевели до 
Ужгорода, М. Ліхней стає викладачем Ужгород-
ського культурно-освітнього училища. Із 2004 р. 
працює за сумісництвом у дитячій музичній школі 
№ 1 імені П. І. Чайковського.

Пройшовши шлях від викладача, старшого 
викладача, до викладача-методиста, а також кон-
цертмейстера вищої категорії, М. Ліхтей сьо-
годні є митцем із багаторічним педагогічним та 
концертмейстерським досвідом. Вона пропра-
цювала в різних відділах навчального закладу: 
диригентсько-хоровому, духовому, теоретич-
ному, хореографічному та народному. Творчий 
досвід концертмейстерської практики піаністка 
набувала під час співпраці з Ігорем Задорож-
ним (доцент, кандидат мистецтвознавства Гума-
нітарно-педагогічного коледжу Мукачівського 
державного університету та філіалу Прикарпат-
ського національного університету імені Василя 
Стефаника) та із заслуженим артистом України 
Миколою Попенком.

Із 2000 р. М. Ліхтей – ведучий концертмей-
стер заочного відділу Київського національного 
університету культури і мистецтв. Вона працює 
з народним артистом України Емілом Сокачем, 
кандидатом мистецтвознавства, доцентом кафе-
дри духових та ударних інструментів Львівської 
національної музичної академії імені М. Лисенка 
Андрієм Карп’яком, доцентом, заслуженим пра-
цівником культури України, головним диригентом 
Закарпатського хору Наталією Петій-Потапчук, 
доцентом, заслуженим працівником культури 
України Михайлом Митровкою, старшим викла-
дачем училища із класу скрипки Іванною Лєснік. 
У 2012 р. виступає як концертмейстер на кон-
церті народного артиста України Остапа Нечепи. 
У 2010 р. М. Ліхтей їде з концертними гастролями 
до Голландії, де з успіхом акомпанує хорові під 
керівництвом диригента Петра Сокача.

Нині піаністка-концертмейстер тісно співпра-
цює з керівником хору Ондраш Тазінгер, отри-
мує низку грамот, подяк за участь у творчих 
змаганнях: Всеукраїнському конкурсі вокально-
хорового виконавства ім. Я. Степового (Харків, 

2013 р.), Всеукраїнському дитячо-юнацькому фес-
тивалі-конкурсі «Голоси яскравої країни» (Ужго-
род, 2015 р.), ІІ Всеукраїнському фестивалі-кон-
курсі хорового співу та інструментальної музики 
«Галицькі самоцвіти» (Львів, 2015 р.). Здобутий 
бездоганний музичний професіоналізм зазначе-
ного співочого молодіжного колективу сприяв 
залученню його до престижних музичних імп-
рез Закарпаття. У 2018 р. «зразковий хор студен-
тів Ужгородського коледжу культури і мистецтв 
(керівник – Ондраш Тазінгер, концертмейстер – 
Мирослава Ліхтей)» (Фестиваль, 2018) виступав 
як почесний гість на Фестивалі хорової музики 
“Choirs in the castle” у Мукачеві. 

Педагогічна діяльність М. Ліхтей в Ужгород-
ському інституті культури і мистецтв зосереджена 
на вихованні яскравих виконавських якостей у 
студентів. Мисткиня під час праці на фортепі-
анному відділі, який зібрав плеяду «найкращих 
викладачів, талановитих концертмейстерів, вірту-
озних виконавців, без участі яких не відбувається 
жоден концерт» (Глуханич, 2016) збагатила своїми 
творчими досягненнями здобутки навчального 
підрозділу. «Стало доброю традицією проводити 
концерти з нагоди ювілейних дат українських та 
зарубіжних композиторів, – зазначає Олеся Глуха-
нич, – так, у стінах коледжу з величезним успіхом 
відбувся вечір вальсу, присвячений річниці із дня 
народження Й. Штрауса, концерти-лекції, при-
свячені творчості Ф. Шопена, Ф. Ліста, Е. Гріга, 
С. Рахманінова, Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя та бага-
тьох інших» (Глуханич, 2016). Активними учас-
никами-виконавцями цих арт-імпрез були сту-
денти класу М. Ліхтей. 

17 грудня 2014 р. за підтримки всього колек-
тиву циклової комісії фортепіано був проведений 
конкурс піаністів, присвячений 140-й річниці із 
дня народження Р. Глієра. До участі в конкурсі 
залучені 18 студентів I–IV курсів. Серед пере-
можців конкурсу були піаністи класу М. Ліхтей: 
у молодшій групі – Кристина Сані (I місце), Вале-
рій Йонаш (II місце); у старшій групі – Вероніка 
Марков (I місце), Дєрді Фаркаш (II місце). Педа-
гог проводила багато концертів, приурочених до 
знаменних дат, звітних концертів, майстер-класів, 
конкурсів. Так, 24 травня 2018 р. нею був прове-
дений звітний концерт із фортепіано студентки 
IV-го курсу спеціалізації «Народна художня твор-
чість» (духові, естрадні інструменти і фортепі-
ано) Крістіни Санті. У програмі твори: Й. С. Баха, 
Й. Брамса, Л. Бетовена, С. Борткевича, Ф. Шопена, 
Б. Бартока, А. Хачатуряна. У мистецькій акції 
брали участь: Н. Неймет, М. Медулич, Н. Керечан, 
Н. Павлій, Й. Балог.
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24 листопада 2015 р. проведена лекція-кон-
церт «Король вальсу», присвячена 190-й річниці 
із дня народження Йоганна Штрауса. 13 листо-
пада 2018 р. в актовій залі коледжу культури від-
бувся концерт-лекція, присвячений 170-й річниці 
із дня народження відомого норвезького компо-
зитора, піаніста, диригента Едварда Гріга. У кон-
цертній програмі брали участь викладачі-піаністи 
(А. Гутлебег, М. Ліхтей, Т. Батрена, О. Гліханич, 
А. Шпішак, Н. Микита, Л. Бучок, О. Бєлович) і, 
звісно, студенти коледжу. У їхньому виконанні 
прозвучали найвидатніші фортепіанні твори 
Е. Гріга: «Листок з альбому», «Мелодія», «Мете-
лики», «Пісня сторожа», «Елегія», «Етюд пам’яті 
Шопена», три «Норвезькі танці» та інші. 

15 січня 2019 р. в актовому залі Ужгород-
ського коледжу культури і мистецтв відбувся 
святковий різдвяний концерт. У програмі звучали 
твори: «Артист естради» С. Джопліна, «Еле-
гія» Ю. Весняка, «Роздуми» Ж. Массне, «Опале 
листя» Ж. Косми, «Дим на воді» Р. Блекмора, 
«Нехай іде сніг» Ж. Стайна. Ці композиції про-
звучали в інтерпретації студентів: М. Двуйло, 
В. Шийка, О. Бердар, В. Порохнавець, В. Симка-
нич, А. Гриниха, К. Клемишова, Х. Кашубович, а 
також естрадного ансамблю коледжу.

18 березня 2014 р. в актовій залі зазначеного 
навчального закладу відбувся концерт із нагоди 
200-ї річниці від дня народження Т. Шевченка. 
Серед численних учасників концертної програми 
музичні твори виконували студенти класу М. Ліх-
тей: «Розповідь старого кобзаря» Ю. Щуровського 
(Д. Фаркаш), «Троль» Ж. Колодуб (В. Йонаш). 
Особливістю цієї імпрези стало те, що студенти-
піаністи не лише представили сольні фортепі-
анні твори, а й виступали концертмейстерами у 
вокальних номерах. 

21 березня 2019 р. Ужгородський коледж куль-
тури і мистецтв провів концерт-лекцію «Форте-
піанна музика композиторів Закарпаття». У про-
грамі прозвучали твори З. Лендєла, Д. Задора, 
Е. Кобулея, І. Мартона, М. Попенка, В. Волон-
тира, О. Худи, В. Теличка. У виконанні п’єс цих 
композиторів брали участь викладачі Мирослава 
Ліхтей, Аеліта Шпішак та їхні студенти. 

Перевірку виконавської майстерності, здобутої 
молодими музикантами, педагог здійснює у про-
цесі їх участі у фортепіанних змаганнях різних 
рівнів. Останньою перемогою піаністів її класу 
є призові місця на ХІ Міжнародному фестивалі-
конкурсі мистецтв “Moment of glory”, що прохо-
див у Києві 8–9 лютого 2020 р. «У старшій віковій 
категорії лауреатом І ступеня (інструментальний 
жанр, соло, фортепіано) стала Вероніка Ленарт, 

випускниця бакалаврату. У середній віковій кате-
горії (інструментальний жанр, соло, фортепіано) 
лауреатом ІІ ступеня стала студентка спеціаль-
ності «Музичне мистецтво» Аліна Буцько» (Над-
ворна, 2020), – повідомляє інформаційне інтер-
нет-джерело. 

Педагог проводить плідну науково-методичну 
роботу. У її доробку – навчально-методичний 
посібник «Образність у фортепіанному музич-
ному мистецтві» (2011 р.), схвалений науково-
методичною радою Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, а також 
методичні праці: «Стильові особливості інтерпре-
тації фортепіанних сонат Й. Гайдна (на прикладі 
Сонати № 38, F dur)», «Образність у фортепіан-
ному музичному мистецтві», «Ідеї Тараса Григо-
ровича Шевченка в демократичній освіті сучас-
ної України», «Проблеми післядипломної освіти 
педагогів: створення інноваційного середовища 
в регіоні», «Особливості роботи концертмей-
стера у ДМШ та ДШМ», «Особливості хорового 
та вокального акомпанементу», «Основні етапи 
роботи над музичними творами різних жанрів», 
«Засоби музичної виразності та робота над їх 
розвитком», «Підготовка до концерту: суть репе-
тиційного процесу». Неодноразово читає лекції 
з фортепіанної педагогіки на курсах підвищення 
кваліфікації викладачів-піаністів Закарпатської 
області, а також проводить майстер-класи зі сво-
їми студентами. У 2014 р. як викладач-методист 
бере участь в Обласній науково-методичній і 
практичній конференції «Ідеї Т. Г. Шевченка в 
демократичній освіті сучасної України» та висту-
пає з темою «Вплив української народної пісні на 
образно-поетичну спадщину Т. Г. Шевченка». 

Надзвичайно цінні для студентів-піаністів май-
стер-класи, проведені М. Ліхтей: «Засоби музич-
ної виразності», «Ф. Якименко «Елегія» (робота 
над звуком, характером та образом)», «Формот-
ворчі особливості Сонати № 27 Л. Бетховена».

У фортепіанному класі М. Ліхтей зросло 
чимало лавреатів міжнародних та регіональних 
конкурсів, які продовжили вдосконалювати свій 
фах у вищих навчальних закладах. Серед них 
Наталія Біляк (Рівненський державний гумані-
тарний університет), Золтан Сикора, Едіна Сабов, 
Ібоя Палко, Дьорді Фаркаш (вищі навчальні мис-
тецькі заклади Угорщини), Вікторія Маломка, 
Сабіна Варга, Олеся Філіп, Ірина Перець, Еніка 
Балог, Людмила Волос, Еніка Гей, Дора Шарке-
зій, Генрієта Шкробак (Київський національний 
університет культури і мистецтв), Маріанна Балог 
(Дрогобицький державний педагогічний універ-
ситет імені Івана Франка).
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Проявляючи національно спрямовану грома-
дянську позицію, професійний авторитет, небайду-
жість до долі етнічних українців, мисткиня є частим 
почесним гостем у закордонних імпрезах. У 2019 р. 
вона була членом делегації, до якої увійшли «викла-
дачі Ужгородського інституту культури і мистецтв 
Марія Стойка, Оксана Шип, Мирослава Ліхтей» 
(Штірбець, 2019), що відвідали «День української 
культури» у с. Мікула, організований Сатумарською 
філією Союзу українців Румунії. 

За виконавську та високопрофесійну педаго-
гічну працю М. Ліхтей нагороджена чималою 
кількістю дипломів, грамот і подяк.

Висновки. Творчо-педагогічна праця М. Ліх-
тей є прикладом утілення та розвитку напрацю-
вань української фортепіанної школи. Піаністка 
плідно поєднує активну концертмейстерську 
діяльність та педагогічну практику, що сприяє 
утвердженню та розвитку національної освіти та 
культури ХХІ ст.
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ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ЗАПОРУКА  
ШВИДКОГО ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Одним із найважливіших і найефективніших напрямів вищих навчальних закладів є цілеспрямоване культурне 
набуття студентами знань із дисципліни. Саме на основі читання автентичних текстів на заняттях з іно-
земної мови формується навичка спілкування англійською мовою. У статті детально проаналізовано загальну 
характеристику автентичних текстів, обґрунтовано їх змістове наповнення, охарактеризовано актуальність 
використаних автентичних матеріалів з метою оволодіння знаннями з дисципліни «Англійська мова» та нави-
чками іншомовної комунікації. Розглянуто значення автентичних текстів у навчанні іноземних мов майбутніх 
юристів. Зазначено вплив автентичних вправ на підвищення рівня мотивації до навчання й охарактеризовано 
різні способи розвитку навичок у майбутніх юристів для здійснення ефективної комунікації. Для більш резуль-
тативного використання автентичний матеріал має бути правильно підібраний педагогом і спрямований на 
потреби та інтереси студентів. Відомо, що найбільш придатними для навчання студентів говоріння є оповіда-
ння соціального, соціально-психологічного, психологічного, побутового, детективного, гумористичного й лірич-
ного типів. Ці типи оповідань, відбиваючи актуальні та вічні морально-етичні й соціальні проблеми, містять 
можливість зіставлення різних точок зору щодо певних проблем, які й дають привід для монологічних висловлю-
вань, стимулюють мислення студентів, пробуджують у них асоціацію з власним життєвим досвідом, вливають 
на їхні почуття та емоції, виступаючи при цьому потенційним мотивом, який активізує мовленнєву діяльність 
студентів. Робота з автентичними текстами дає змогу в навчальних умовах показати реальні прагматичні 
соціокультурні ситуації й прокоментувати їх, підвищити внутрішню мотивацію учнів до освоєння іноземної 
мови, створити психологічну комфортність, розвинути довільну й мимовільну пам’ять, сприяє підвищенню 
комунікативно-пізнавальної мотивації, формує лінгвокраєзнавчу та інтеркультурну компетенцію, позитивно 
впливає на особистісно-емоційний стан студентів-юристів.
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READING AUTHENTIC TEXTS AS A GUARANTEE  
OF FAST MASTERING ENGLISH

One of the most important and effective areas of higher education is the purposeful cultural acquisition of knowledge 
in the subject. English language on the basis of the application of reading authentic texts in foreign language classes – 
it is with the help of this method that the communication skills are formed. The article analyses in detail the general 
characteristics of authentic texts, substantiates their content, describes the relevance of the authentic materials used in 
order to acquire the knowledge of English and foreign language communication skills. The importance of authentic texts 
in teaching foreign languages to future lawyers is considered. The author notes the influence of authentic exercises on 
increasing the level of motivation to study, and describes different ways of developing skills of future lawyers for effective 
communication. For more effective use, authentic material must be properly selected by the teacher, and directed to 
the needs and interests of students. It is known that the stories of social, socio-psychological, psychological, domestic, 
detective, humorous and lyrical typesare most suitable for teaching students to speak. These types of stories, reflecting 
current and eternal moral, ethical and social problems, include the possibility of comparing different points of view on 
certain issues, which give rise to monologues, stimulate students’ thinking, awake an association with their own life 
experiences, influence their feelings and emotions, while acting as a potential motive that activates students’ speech 
activity. Working with authentic texts allows showing real pragmatic socio-cultural situations in educational conditions 
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and commenting on them, increasing internal motivation of pupils to master a foreign language, creating psychological 
comfort, developing voluntary and involuntary memory, as well as promotes increase of communicative-cognitive 
motivation, develops competency, has a positive effect on the personal and emotional state of law students.

Key words: authentictexts, English language, reading methods, communication.

Постановка проблеми. Згідно із Загально-
європейськими рекомендаціями з мовної освіти 
й Концепцією навчання іноземних мов у серед-
ніх загальноосвітніх школах і вищих навчальних 
закладах, основною метою навчання іноземної 
мови є формування іноземної комунікативної 
компетенції, що описує мову як засіб спілкування 
між різними народами, і розвиток умінь і навичок 
використовувати англійську мову як інструмент 
комунікації в сучасному світі.

Отже, зростає значення іноземної мови у світі, 
крім того, сучасна освіта ставить нові вимоги для 
швидкого оволодіння мовою та призводить до 
модернізації професійної підготовки.

Головною метою набуття знань з дисципліни 
«Англійська мова» є оволодіння достатнім рівнем 
навичок іншомовної компетенції, які будуть реа-
лізовані під час комунікації в різних сферах жит-
тєдіяльності.

Тому одним із найважливіших і найефектив-
ніших напрямів вищих навчальних закладів є 
цілеспрямоване культурне набуття знань із дис-
ципліни. Саме на основі застосування читання 
автентичних текстів на заняттях з іноземної мови 
формується навичка спілкування англійською 
мовою.

Крім того, використання автентичних текстів 
для швидкого оволодіння англійською мовою 
свідчить про їх функціональність, тобто спрямо-
ваність на реальну практичну реалізацію, оскільки 
вони створюють відповідну ілюзію долучення до 
справжнього мовного простору, що є основним 
чинником результативного та швидкого оволо-
діння англійською мовою.

Аналіз досліджень. Потребу в швидкому ово-
лодінні іноземною мовою вивчали та розглядали 
в наукових працях вітчизняні й зарубіжні вчені, 
а саме: М. Бориско, О. Вишневський, Д. Маля-
він. Застосування автентичних текстів на занят-
тях з іноземної мови досліджували Г. Верещакін, 
Ю. Прохоров.

Мета статті – проаналізувати й визначити зна-
чення читання автентичних текстів для швидкого 
оволодіння англійською мови.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
науково-педагогічну літературу, термін «автен-
тичність» рекомендують використовувати під 
час навчальної діяльності автентичного мовного 
та мовленнєвого матеріалу, як зазначає в науко-

вих розробках учений А. Пелищенко, «автентич-
ність» – це якість тексту, що запускає відповідні 
мовленнєві механізми, які забезпечують комуні-
кацію, в умовах нормально існування суспільства.

Читання є одним із головних видів мовленнє-
вої сфери індивіда, оскільки розвиває креативне 
мислення, спрямоване на розуміння мислення, 
властивостей мовних систем у різних мовах, і роз-
ширює світогляд людини.

Розглядаючи лише термін «автентичність тек-
сту», необхідно зауважити, що це оригінальний 
змістовий текст різної теми чи жанру і створений 
носієм мови (Бігич, 2012: 19).

Позитивною рисою застосування автентичних 
текстів на заняттях з англійської мови є вільний 
вибір матеріалу педагогом. І ці матеріали форму-
ють позитивну мотивацію у фахівців, оскільки 
є більш цікавими і спрямовують на успішну 
навчальну діяльність, крім того, у студентів, які 
працюють над цими текстами виникає інтерес; 
автентичні тексти показують функціонування іно-
земної мови у відповідній формі.

Під час читання автентичного тексту необхідно 
зауважити, що в обраному педагогом матеріалі 
відображаються великий обсяг лексики й чітке 
граматичне оформлення виразу, а також змістове 
наповнення, що включає матеріали про культуру 
різних країн та інформацію, яка є необхідною для 
потреб і бажань соціуму.

Відповідно до вищезазначеного, цей текст 
може викликати відповідний стан чи реакцію, 
сприяє розумовій активності студентів на занят-
тях з іноземної мови.

Особливого сенсу набуває читання автентич-
них текстів на заняттях з іноземної мови під час 
підготовки майбутніх юристів у вищих навчаль-
них закладах (Бігич, 2012: 19).

Відомо, що найбільш придатними для 
навчання студентів говоріння є оповідання соці-
ального, соціально-психологічного, психологіч-
ного, побутового, детективного, гумористичного 
й ліричного типів. Ці типи оповідань, відбиваючи 
актуальні та вічні морально-етичні й соціальні 
проблеми, містять можливість зіставлення різних 
точок зору щодо певних проблем, які й дають при-
від для монологічних висловлювань, стимулюють 
мислення студентів, пробуджують у них асоціа-
цію з власним життєвим досвідом, вливають на 
їхні почуття та емоції, виступаючи при цьому 
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потенційним мотивом, який активізує мовленнєву 
діяльність студентів.

У дослідженні ми зупинимося на розгляді 
твору “The Chronicles of Narnia”, оскільки він 
включає малюнки граматичних схем англійської 
мови, а також великий обсяг виразів, що детально 
описують масштабність культурного складника 
англійської мови, крім того, запропонований твір 
має цікаву характеристику різних релігійних, 
моральних та етичних засад, які відображаються 
у фантастичних ситуаціях, що мають виховний 
вплив під час професійної підготовки.

У процесі оволодіння юридичною англійською 
мови майбутнім фахівцям юридичної сфери 
потрібно працювати з автентичними правовими 
документами, у яких описуються аспекти права, 
правової системи іншої країни, її культури, що 
сприяють вивченню правової термінології. 

На заняттях педагогам необхідно використову-
вати підручники, матеріали практико-орієнтова-
них навчальних предметів, які включають автен-
тичні тексти, проведення ділових і рольових ігор, 
що сприяють формуванню мотивації в майбутніх 
юристів до їхньої професійної діяльності як висо-
коінтелектуальної сфери й до використання іно-
земної мови в ній. Підвищення рівня мотивації в 
студентів-юристів можливе за допомогою пере-
кладів текстів українською мовою та їх екранізації.

Наприклад, у процесі вивчення на практичних 
заняттях теми «Джерела англійського права» під 
час читання автентичних текстів із зазначеної 
проблеми майбутнім юристам педагог пропо-
нував обговорити такі питання: «З якою метою 
необхідно читати автентичні тексти?», «Назвіть 
основні причини вивчення текстів правових доку-
ментів іноземною мовою?» Студенти ділилися 
власними думками щодо необхідності читання 
якомога більше автентичних текстів, зміст яких 
дає змогу дізнатися про особливості правової сис-
теми, правових проблем безпосередньо від носіїв 
мови. Зацікавленість у майбутніх юристів стано-
вила можливість вирішення проблем «Читання 
з метою оволодіння інформацією», «Детальне 
читання», що характеризує різні види читання 
автентичних текстів з юридичної сфери. 

Під час читання автентичного тексту необ-
хідно враховувати 3 основні кроки (Гальскова, 
Гез, 2006):

1) Pre-reading (дотекстовий);
2) While-reading (текстовий);
3) Post-reading (післятекстовий).
На дотекстовому етапі читач має розвивати 

мотивацію до читання автентичного тексту. Під-
бір цікавої інформації про особисте життя пись-

менника за допомогою відкритих запитань розви-
ває в студентів-юристів захопленість і цікавість, 
а якщо використовувати наочну демонстрацію, 
показувати студентам книги, задавати запитання, 
це активізує уяву майбутніх фахівців юридичної 
сфери щодо подальших подій у творі.

Крім того, на цьому етапі потрібно уникати 
деяких важкозрозумілих і взаємопов’язаних про-
блем із вимовою деяких мовних одиниць та опра-
цювання немовної ідіоматичної лексики. Під час 
дотекстового етапу необхідно використовувати 
завдання з метою оволодіння новою лексикою, 
обговорення думок щодо назви розділів і передба-
чуваного розгортання подій, що мотивує майбут-
ніх юристів до мовленнєвої діяльності.

Текстовий етап передбачає більш глобальне 
розуміння й усвідомлення тексту, перевірку педа-
гогом, наскільки чітко студент зрозумів змістове 
заповнення. Під час цього етапу педагог будує 
завдання на основі запитань, на які потрібно зна-
йти відповіді в тексті твору, створює відповідні 
граматичні вправи для оволодіння чіткими грама-
тичними правилами.

Післятекстовий період передбачає контроль 
розуміння тексту з його подальшим обговорен-
ням. На цьому етапі доцільно використовувати 
низку запитань, які дають змогу студентам висло-
вити власну думку щодо подій у творі, проаналі-
зувати зв’язок мовних конструкцій, ужитих авто-
ром для створення відповідного враження читача, 
складати план твору, писати короткі анотації до 
кожної з частин, продукувати переказ сюжету 
від особи певного героя. Такі завдання сприя-
ють створенню цілісної картинки прочитаного, 
допомагають відтворити логічний зв’язок подій у 
творі, розвивають навички аналізу, синтезу й уза-
гальнення.

Під час професійної підготовки майбутніх 
юристів необхідно використовувати наукові та 
політичні тексти, що включають спеціальну тер-
мінологію. Студенти-юристи набувають знання 
з іноземної мови, вивчають теми, наприклад, 
політики чи культурологічної спрямованості. На 
заняттях потрібно реалізовувати групову форму 
роботи, під час якої майбутні фахівці розробляють 
новий продукт чи послугу, що є передумовою для 
наступних кроків для його реалізації та впрова-
дження. Основна мета використання аутентичних 
матеріалів – креативне інтегрування для подаль-
шого вивчення іноземної мови.

Для швидкого оволодіння англійською мовою 
необхідно в процесі навчальної діяльності засто-
совувати вправи із ситуативною базою. Тому 
педагогам варто обирати відповідні вправи, які 
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базуються на реальних подіях і комунікації. Але 
під час їх реалізації їм необхідно акцентувати 
увагу майбутніх фахівців юридичної сфери на 
відмінності між літературною та розмовною 
мовою, офіційною та неофіційною, а також на 
розбіжності під час висловлювання думок і відпо-
відного соціального статусу індивіда. Крім того, 
необхідно зазначити, що автентичні тексти мають 
включати відому й оновлену інформацію для 
носіїв мови. У зв’язку з тим що в сучасному світі 
більшість ділових людей у спілкуванні віддає 
перевагу лаконічності й стислості, в англійській 
мові часто застосовується такий вид скорочення: 
I`vecee`d.

Існують такі ситуації, коли використання 
автентичних текстів включає такі взаємозумов-
лені аспекти: мовний контекст (студент сприймає 
його, але не бере участі в процесі спілкування); 
ситуативний контекст (спеціальна створена сис-
тема комунікацій, коли студент здійснює спілку-
вання іноземною мовою). Майбутньому спеці-
алісту пропонуються мовні завдання, у процесі 
яких він може діяти від свого імені або від іншої 
особистості.

Саме ситуативність є найважливішим фактором 
під час підбору автентичного тексту. Побудоване 
мовне завдання має базуватися на реальних ситу-
аціях чи створене на основі автентичних відео- чи 
аудіоресурсів. Ситуативність часто ускладнює 
завдання, тому що, наприклад, під час проведення 
рольової чи ділової гри студенту потрібно вико-
ристовувати в процесі діалогу великий обсяг слів 
і конструкцій, які розвивають уміння та навички 
живого спілкування під час занять і насамперед 
у житті.

Педагог, який здійснює підбір автентичного 
тексту, має зосереджуватися на таких аспектах:

– ситуативна програма не має бути складною 
для студента;

– необхідно знати, коли краще реалізовувати 
метод ситуативності з метою вдосконалення рівня 
володіння англійською мовою;

– потрібно застосовувати інші вправи;
– використовувати відео, аудіо та інші дру-

ковані матеріали з метою вплинути на реакцію 
студентів, оскільки ці вищезазначені матеріали 
сприяють реалізації поставленої мети, а саме 
отримання інформації про країну, мову якої вивча-
ють студенти.

Варто зазначити, що політичні й економічні 
тексти можуть ефективно використовуватися на 
заняттях з англійської мови, оскільки такі автен-
тичні тексти мають зв’язок із викладенням іно-
земних мов і розвивають комплекс позамовних 

фактів, які знаходяться в центрі мовних структур 
та одиниць.

На основі вищезазначеного можна зробити 
такі висновки, у яких необхідно відобразити 
вагоме значення автентичних текстів і виділити 
такі позитивні риси застосування їх на заняттях з 
англійської мови:

– використовуючи автентичні тексти, сту-
денти мають безпосередній зв’язок з політичною 
англійською мовою;

– усі матеріали постійно оновлюються;
– автентичні тексти, які педагог бере з відпо-

відних ресурсів (The Times), працюють у сфері від-
повідних мов, тому через певний проміжок часу 
майбутні спеціалісти, які практикують читання 
наданих педагогом текстів, стануть фахівцями в 
читанні політичних чи економічних джерел;

– надані автентичні матеріали можуть мати 
зв’язок з потребами та цілями студентів.

На основі проаналізованої інформації можемо 
виділити такі основні параметри для підбору 
педагогом автентичних текстів.

Текст має бути повністю англомовним, під час 
читання якого майбутній спеціаліст може отри-
мати потрібну інформацію й проаналізувати свої 
знання мови:

– модернізованим та актуальним, студент 
повинен проаналізувати отриману інформацію 
з наданого матеріалу й поєднати все це з інфор-
мацією, якою він володіє. Так, наданий текст не 
має обмежувати галузь мови, оскільки майбутній 
фахівець має усвідомлювати, що він чинить справ-
жній суспільний вплив, використовує набуті зна-
ння, уміння та навички в практичній діяльності;

– підібраним педагогом так, щоб мав стосунок 
до потреб і бажань студентів.

Читання автентичних текстів на заняттях з 
англійської мови допомагає показати справжні 
прагматичні, соціокультурні ситуації та проана-
лізувати їх, удосконалити внутрішню мотивацію 
студента з метою оволодіння іноземною мовою, 
побудувати позитивний психологічний клімат, 
розвинути пам’ять, сприяє підвищенню рівня піз-
навальних комунікацій, формує лінгвістичну ком-
петенцію, має значний вплив на емоційний стан 
студентів.

Ситуації використання автентичних ресурсів 
містять два взаємодоповнюючі моменти:

1. мовний контекст, коли учень тільки сприй-
має його, але сам не приймає участі в комунікації;

2. ситуативний контекст, який розглядається як 
спеціально організована форма спілкування, коли 
студент реалізує акт мовленнєвої діяльності іно-
земною мовою.
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Учень бере участь у запропонованій ситуації, 
може діяти від свого імені або від іншої особи 
залежно відмовного завдання. Мовна ситуація 
повинна бути реальною або створена за допомо-
гою автентичних аудіо-, відеоресурсів.

Ситуативність часто робить завдання занадто 
важким, оскільки під час рольової гри доводиться 
використовувати в діалогах більшу кількість слів 
і конструкцій, ніж це допустимо з методичного 
погляду. Водночас ситуативні конструкції моти-
вують навчання і сприяють розвитку навичок 
вільної й живої комунікації як під час аудиторних 
занять, так і в житті (Полонська, 2016: 377).

Під час підбору автентичних матеріалів варто 
брати до уваги таке:

1. Не можна допускати, щоб програма через її 
ситуативність ставала надто важкою.

2. Викладач має знати, на якому етапі навчання 
використовувати метод ситуативності для досяг-
нення кращих результатів у вивченні іноземної 
мови.

3. Викладач має підключати до процесу 
навчання інші типи й види вправ, крім ситуатив-
них, якщо вони більше доцільні на конкретному 
етапі навчання.

4. Варто полегшувати реакцію учнів як за 
допомогою відеоматеріалів, так і за допомогою 
друкованих. Відеоматеріали, картинки пожвав-
люють процес навчання іноземної мови і сприя-
ють досягненню не менш важливої, хоча й дру-
горядної цілі – ознайомлення з країною мови, 
що вивчається, її традиціями, законами, умовами 
життя, населенням. Навіть дуже вимогливі тексти 
(з погляду складності мови й наявності інтелек-
туальних вимог, які повинні бути виконані, щоб 
зрозуміти їх), такі як політичні й економічні тек-
сти, можуть бути успішно застосовані в навчанні 
іноземних мов, тому що такі автентичні тексти 
нерозривно пов’язані з викладанням іноземних 
мов, зосереджені на вивченні сукупності позамов-
них фактів, тобто тих соціокультурних структур 
та одиниць, які лежать в основі мовних структур 
та одиниць і відображаються в останніх.

У плані лексики в таких автентичних текстах 
є широке використання професійної політичної 
термінології; часте вживання «високих», тобто 
книжних, слів, неологізмів.

1. Для швидкого оволодіння англійською 
мовою необхідно в процесі навчальної діяльності 
застосовувати вправи із ситуативною базою. Тому 
потрібно обирати відповідні вправи, які базуються 
на реальних подіях і комунікації (Черниш, 2001).

Але під час реалізації майбутнім педагогом 
необхідно акцентувати увагу майбутніх фахівців 

на відмінності між літературною та розмовною 
мовою, офіційною та неофіційною.

Крім того, необхідно зазначити, що автентичні 
текти мають включати в себе відому та оновлену 
інформацію для носіїв мови. У зв’язку з тим що 
в сучасному світі більшість ділових людей віддає 
перевагу лаконічності й стислості, в англійській 
мові часто застосовуються скорочення.

Існують такі ситуації, коли використання 
автентичних текстів включає такі взаємозу-
мовлені аспекти, а саме: мовленнєвий контекст 
(студент сприймає його, але не бере участі в 
спілкуванні); ситуативний контекст (спеціальна 
створена система комунікації, коли студент здій-
снює спілкування іноземною мовою), майбут-
ньому спеціалісту пропонується мовне завдання, 
у процесі якого він може діяти від свого імені або 
від іншої особи (Полонська, 2016: 377–388). Саме 
ситуативність є найважливішим фактором під час 
підбору автентичного тексту.

Педагог, який здійснює підбір автентичного 
тексту, має зосереджуватися на таких аспектах:

– ситуативна програма не має бути складною 
для студента;

– необхідно знати, коли краще реалізовувати 
метод ситуативності з метою вдосконалення рівня 
знань з англійської мови;

– потрібно застосовувати інші вправи;
– використовувати відео- й аудіоматеріали.
2. Варто зазначити, що політичні та еконо-

мічні тексти можуть ефективно використовува-
тися на заняттях з англійської мови, оскільки такі 
автентичні тексти мають зв’язок із викладачем 
іноземних мов і розвивають комплекс позамовних 
фактів, які знаходяться в центрі мовних структур 
та одиниць (Гриняєва, Зуєва, 2018: 7–33).

Через деякий проміжок часу майбутні спеціа-
лісти, які практикують читання наданих педаго-
гом текстів, стануть фахівцями в читанні політич-
них та економічних джерел.

Підбиваючи підсумок вищесказаного, необ-
хідно ще раз підкреслити важливість викорис-
тання автентичних ресурсів і зазначити такі 
переваги використання справжніх матеріалів під 
час навчання іноземних мов (зокрема, студентів-
юристів):

1. Автентичні матеріали приводять учнів до 
безпосереднього контакту з політичною/діловою 
англійською мовою.

2. Автентичні матеріали, узяті з періодичних 
видань, завжди йдуть у ногу з часом і постійно 
оновлюються.

3. Автентичні матеріали з конкретних джерел, 
таких як The Times, The Financial Times, як пра-
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вило, стосуються галузей, відповідних мові, так 
що через деякий час студенти-юристи, які прак-
тикують читання цих джерел, стануть експертами 
в читанні політичних/економічних публікацій 
(Leung, 2005: 220).

4. Автентичні матеріали є джерелом сучасних 
матеріалів, що можуть мати безпосередній сто-
сунок до потреб майбутніх фахівців юридичної 
сфери, які вивчають міжнародне право, міжна-
родну економіку й міжнародні відносини.

Висновки. Отже, з наведеної вище інформації 
ми маємо чотири критерії для вибору найбільш 
відповідних автентичних текстів:

1. Це повинен бути справжній англомовний 
текст, із якого студент зможе отримати додаткову 
цінну інформацію, поєднавши справжню англій-
ську зі своїм знанням мови.

2. Текст має бути сучасним та актуальним, щоб 
студенти дізналися з нього про щось нове й були 

в змозі об’єднати свої знання про світ з інформа-
цією, яку вони отримують із цього матеріалу.

3. Текст не повинен обмежувати галузь мови, 
так щоб студенти відчували, що підвищують зна-
ння з мови, і вміли застосовувати здобуті знання, 
уміння й навички на практиці.

4. Обраний текст має безпосередньо стосува-
тися потреб учнів.

Отже, робота з автентичними текстами дає змогу 
в навчальних умовах показати реальні прагматичні 
соціокультурні ситуації й прокоментувати їх, підви-
щити внутрішню мотивацію учнів до освоєння іно-
земної мови, створити психологічну комфортність, 
розвинути довільну й мимовільну пам’ять, сприяє 
підвищенню комунікативно-пізнавальної мотива-
ції, формує лінгвокраїнознавчу й інтеркультурну 
компетенцію, позитивно впливає на особистісно-
емоційний стан учнів, забезпечує можливість одно-
часного звернення до мови й культури.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ЯВИЩ АРГО,  
СЛЕНГУ ТА ЖАРГОНУ У ЛІНГВІСТИЦІ

У статті представлено лінгвоісторіографічний огляд робіт лінгвістів щодо розуміння явищ арго, сленгу й 
жаргону. На сучасному етапі розвитку лінгвістики дефініції таких мовних явищ різні для різних мов, що призво-
дить до термінологічної плутанини. Немає єдиного визначення або характеристик, за якими ту чи іншу лексичну 
одиницю можна було б віднести до арго, сленгу й жаргону. Широке поширення таких термінів та їх вихід за 
рамки лінгвістики спричиняють додаткові складнощі в їхньому правильному використанні й розумінні.

У статті визначаються проблеми порозуміння представників різних національних лінгвістичних напрямів 
під час використання термінів «арго», «сленг» і «жаргон». Систематизовано погляди лінгвістів на означені 
мовні явища, їхні наукові пояснення. Шляхом компаративного аналізу зіставлено термінологічний апарат із 
теми в розвідках вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, роботи яких було опубліковано в кінці XX ст. – на початку 
XXI ст. Виявлено відмінності в лінгвістичних роботах вчених з особливостей вивчення арго, сленгу й жаргону 
в різних мовах.

У ході дослідження встановлено, що в роботах лінгвістів викладаються питання етимології, походження, 
поняттєвого наповнення, різних форм існування соціальних діалектів. Однак зазначається, що існує багато вер-
сій етимології таких термінів, проте відповідні загальноприйняті наукові висновки за ними відсутні, як і загаль-
ноприйняті визначення таких термінів. У різних лінгвістичних роботах спостерігаються істотні відмінності 
в поглядах на термінологію соціальних діалектів, ці питання не досить вивчаються комплексно, на матеріалі 
різних мов, в історичному розвитку. Автором статті пропонується поглибити дослідження через комплексне 
вивчення теми в лінгвоісторіографічному аспекті.
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PECULIARITIES OF UNDERSTANDING THE PHENOMENA OF ARGOT,  
SLANG AND JARGON IN LINGUISTICS

The article presents a linguistic-historiographical review of the works of linguists to study the understanding of the 
phenomena of argot, slang and jargon. At the present stage of linguistics development, the definitions of such language 
phenomena are different for different languages, leading to terminological confusion. There is no single definition or 
characteristics by which a particular lexical unit could be attributed to argot, slang and jargon. The wide spread of such 
terms and their going beyond the scope of linguistics cause additional difficulties in their correct use and understanding.

The article defines the problems of mutual understanding of representatives of different national linguistics when 
using the terms argot, slang and jargon. The views of linguists on such linguistic phenomena and their scientific 
achievements are systematized. A comparative analysis compares the terminological apparatus on the topic in the 
works of domestic and foreign linguists, whose works were published at the end of the XX century – the beginning of the 
XXI centuries. It turns out that there are differences in the linguistic works of scientists from the study of argot, slang 
and jargon in different languages.

In the course of the study, it was found that in the works of linguists issues of etymology, origin, conceptual content, 
various forms of existence of social dialects are covered. However, it is noted that there are many versions of the etymology 
of these terms, but the corresponding generally accepted scientific conclusions on them are absent, as well as generally 
accepted definitions of these terms. In different linguistics, there are significant differences in views on the terminology 
of social dialects, these issues are not studied comprehensively, on the material of different languages, in historical 
development. This issue is not sufficiently reflected in the works of modern linguists. The author of the article proposes to 
deepen the research through a comprehensive study of the topic in the linguo-historical aspect.

Key words: argot, slang, jargon, term, English.
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Постановка проблеми. Дослідження соці-
альних діалектів є однією з найактуальніших 
проблем соціолінгвістики. В американському і 
європейському мовознавстві набули поширення 
терміни арго, жаргон і сленг. У багатьох мовах 
вони мають свої особливості й інтерпретуються 
неоднозначно, що свідчить про широке поле для 
вивчення арго, жаргону, сленгу й, зокрема, їхньої 
термінології. Питання дослідження зазначених 
лінгвістичних феноменів залишається актуальним 
протягом тривалого часу і є важливим завданням 
сучасного мовознавства.

Аналіз досліджень. У роботах зарубіжних і 
вітчизняних лінгвістів, на які ми спираємося, роз-
глядаються важливі теоретичні й практичні про-
блеми вивчення арго, жаргону й сленгу в амери-
канській та європейській лінгвістиці. Зокрема, 
зображені результати описової та аналітичної 
діяльності, присвяченій вивченню терміно-
логії соціальних діалектів. На особливу увагу 
заслуговують праці В. А. Винника (2004 рік), 
Ф. Гаде (1992 рік), О. Т. Горбача (2006 рік), 
М. А. Грачова (2009 рік), Д. Делапласа (2000, 2004, 
2009 роки), В. С. Істоміна (2011 рік), Л.-Ж. Кальве 
(1993 рік), Дж. Е. Лайтера (1994 рік), А. Т. Ліпа-
това (2010 рік), О. О. Овчинікової (2010 рік), 
У. О’Грейді (1997 рік), Т. І. Ретинського (2012 рік), 
Г. В. Рябічкіної (2009 рік), Е. А. Селіванової 
(2008 рік), Р. А. Спіерса (1991 рік), Л. О. Ста-
вицької (2005 рік), Д. Франсуа-Жежер (1990 рік), 
В. В. Хіміка (2000 рік), М. В. Шурупової (2012 рік), 
опубліковані в кінці XX ст. – на початку XXI ст.

Д. Делаплас (2004 рік) розглядає історію 
появи слова арго в літературі, його значення. 
Дж. Е. Лайтер (1994 рік), Р. А. Спіерс (1991 рік) у 
своїх дослідженнях зображують всі ті обов’язкові 
властивості сленгу, які відрізняють його від інших 
мовних явищ. М. О. Грачов (2009 рік) розглядає 
етимологію слова арго, історію використання тер-
міну арго у французькій мові.

Завдяки вищевказаним пошукам спостеріга-
ється певний теоретичний результат різноаспек-
тного дослідження термінології соціальних діа-
лектів. Разом із тим аналіз свідчить, що натепер 
зазначена проблема в науковій літературі зобра-
жена не досить.

Мета статті. Метою статті є дослідження 
визначень термінів «арго», «жаргон» «сленг» у 
роботах мовознавців XIX ст. – початку XXI ст. 
Мета дослідження конкретизується в таких 
завданнях:

1) зробити лінгвоісторіографічний огляд робіт, 
в яких розглядаються питання термінології арго, 
жаргону й сленгу;

2) систематизувати відповідні наукові досяг-
нення зарубіжних і вітчизняних вчених;

3) порівняти термінологію різних авторів і в 
різних мовах;

4) проаналізувати теоретичні питання терміно-
логії;

5) визначити перспективи дослідження термі-
нології.

Виклад основного матеріалу. Питання тер-
мінології соціальних діалектів не випадково зна-
ходиться в полі зору мовознавців. Без розуміння 
проблематики відповідної термінології немож-
ливо глибоке дослідження соціальної діалектоло-
гії та її складових.

Розглянемо термінологію арго, жаргону 
й сленгу як лінгвістичних феноменів. Тер-
мін «арго» – французького походження. Багато 
дослідників із приводу етимології арго часто 
обмежуються поясненням: «за своїм походжен-
ням неясне» й посилаються в такому разі на тлу-
мачення А. Доза (1938–1954 роки), який саму 
лексему argot вважав спорідненою французькому 
дієслову hargoter – «сварити, лаяти» (Gadet, 
1992: 18). П. М. Тиханов (1899–1900 роки) наво-
дить різні версії етимології слова арго:

а) від назви грецького міста Аргос;
б) від імені Ragot;
в) від rothwälsch (те ж саме, що argot) (Липатов, 

2010: 41).
Й. Йордан (1971 рік) зазначає, що румунське 

арго носить (точніше, носило) назву «пташи-
ної мови» або «каркання» (Йордан, 1971: 62). На 
думку М. А. Грачова (2009 рік), слово арго (фр. 
Argot) є спотвореним ерго (фр. Ergot) – «шпора 
півня», символ злодійського ремесла (Грачёв, 
2009: 128). Цікаві версії походження терміну 
арго наводять О. Т. Ліпатов, В. С. Істомін та інші 
автори.

Злодійська мова під назвою argot з’явилася у 
Франції в XIV–XV ст. (Sainéan, 1907) спочатку 
під іншими назвами (langue bleu, la langue verte, 
italien rouge), які пізніше трансформувалися в 
термін argot, що отримав ширше значення: так 
стали називати ще й умовну мову студентів, акто-
рів, жокеїв і спортсменів. Вперше слово арго 
зафіксував Олів’є Шеро (1630 рік). Воно означало 
«жебрацтво» (mendicité) і було використано для 
найменування роду занять жебраків або спільноти 
жебраків і злодіїв. На початку XVIII ст. цей термін 
присвоюють мові професійних бандитів, через 
століття – мові декласованих елементів, а також, 
як зазначає М. А. Грачов (2009 рік), використо-
вують для позначення різних жаргонів і навіть 
фамільярно-розмовної мови парижан (Грачёв, 
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2009: 129). У французькій науковій літературі тер-
мін «argot» має подвійне значення – як спеціальне 
позначення однієї з форм цієї мови та як назва 
цього типу мови взагалі.

Жаргон або арго (таємна мова) в багатьох 
країнах називають по-різному: в англійській лек-
сикографії – сленг, кент (slang, cant), у німець-
кій – ротвелш (rotwelsch), в іспанській – сері-
гонза (xérigonza), в португальській – калао 
(calao), в голландській – баргоенс (bargoens) 
тощо. У радянській лінгвістиці терміну кент від-
повідав термін арго.

Спочатку під арго розумілася мова «низів» 
суспільства, декласованих груп і кримінального 
світу: жебраків, злодіїв, картярських шулерів 
тощо. Згодом терміну арго, крім вузькоспеціаль-
ного, надається ще й широке значення. Й. Йордан 
вважає, що цим терміном, виходячи з обставин, 
позначають:

1) мову злочинців, бродяг, жебраків тощо;
2) те, що інакше називається жаргоном, тобто 

спеціальну мову певних соціальних категорій, 
наприклад, військових, робітників, студентів, 
артистів, школярів та інших;

3) все, що проникає в літературну мову з народ-
ної мови й характеризується природністю, стихій-
ністю, афективністю тощо.

Найпоширенішим значенням та основним вче-
ний вважає перше (Йордан, 1971: 418).

В. С. Істомін у широкому значенні бачить 
арго як особливу мову певної обмеженої про-
фесійної або соціальної групи, що складається 
з довільно обраних видозмінених елементів 
одного або декількох природних мов (це визна-
чення збігається з трактуванням арго, яке наво-
дить В. Н. Ярцева). У вузькому значенні слово 
«арго» розуміється як спосіб спілкування декла-
сованих елементів, поширений у середовищі 
злочинного світу.

Ряд авторів (В. В. Балабін (2002 рік), В. Б. Биков 
(1991 рік), М. О. Грачов (1997 рік), Л. О. Мілянен-
ков (1992 рік), У. О’Грейді (1997 рік), В. О. Хомя-
ков (1980 рік) та інші) розуміють арго лише у 
вузькому значенні.

Багато дослідників (В. О. Винник (2004 рік), 
О. Т. Горбач (2006 рік), М. Т. Дячок (1990 рік), 
Є. О. Козельська (2002 рік), О. О. Селіванова 
(2008 рік), Л. І. Скворцов (1970 рік), Л. О. Ста-
вицька (2005 рік), О. М. Трембицький (2008 рік), 
Д. Франсуа-Жежер (1968 рік), В. В. Хімік (2000 рік), 
І. І. Щур (2006 рік), Г. Ено (1965 рік), В. Н. Ярцева 
(1998 рік) та інші) сприймають термін арго в 
широкому значенні як мову певної професій-
ної або соціальної групи. Водночас деякі з них 

(О. О. Селіванова (2008 рік), Л. І. Скворцов 
(1970 рік)) виділяють серед зазначених груп 
декласовані групи.

Під час визначення поняття арго дискусійним 
є питання його умовного або природного похо-
дження. Наприклад, Л. Шпітцер (1930 рік) бачив 
в арго «афектовану мову» (нім. «Ziersprache»), 
штучне утворення. Водночас А. Доза (1923 рік) 
займав різко негативну позицію щодо до теорії 
таємного й штучного характеру арго.

Багато авторів у своїх визначеннях виділяють 
такі характерні для терміну «арго» риси, як гер-
метизація словесного спілкування (В. А. Винник 
(2004 рік), У. О’Грейді (1997 рік), Л. О. Ста-
вицька (2005 рік), А. В. Цибулевська (2005 рік) 
та інші), певна система словотвору (Л.-Ж. Кальве 
(1993 рік), В. С. Єлістратов (1994 рік)), відсут-
ність пейоративного значення (О. С. Ахманова 
(1969 рік)) та інші.

Т. І. Ретинській належить таке визначення тер-
міну професійного арго: комплекс, який перма-
нентно еволюціонує й складається з неконвенціо-
нальних лексичних одиниць, визнаних і вживаних 
окремою професійною групою з метою маніфес-
тації вербальної незалежності й реалізації людя-
них інтенцій (Ретинская, 2012: 72).

Слово жаргон – французького походження. 
Погляди вчених на його етимологію розходяться. 
Багато хто вважає, що етимологія терміну до кінця 
не з’ясована й вважається неясною.

М. Фасмер (1967 рік) вважає, що жаргон – 
від франц. jargon «наріччя, жаргон», яке похо-
дить із галло-романського gargone «балака-
нина». О. Д. Міхельсон (1870 рік) зводив жаргон 
до французької лексеми jars («гусак»), О. Доза 
(1938–1954 роки) – до дієслова gargouiller («буль-
кати, дзюрчати»).

У французькій лінгвістиці в кінці XVII ст. тер-
міну «жаргон» на зміну приходить термін «арго». 
До зазначеного періоду мову соціальних груп іме-
нували jobelin, jargon jobelin, jargon.

Слово «жаргон» було запозичене російською 
та українською мовами з французької в середині 
XIX ст. У лінгвістичний ужиток терміни «жаргон» 
та «арго» проникають тільки на початку XX ст., 
приходячи на зміну термінам «умовне наріччя», 
«умовна мова», «таємне наріччя», «таємна мова», 
«байкова мова», що використовувалися в XIX ст.

У радянському мовознавстві замість уживаного 
закордоном терміну «сленг» широко використову-
вався «жаргон» для позначення явищ диференці-
ації мови, які мають вузьку соціальну базу (вій-
ськовий жаргон, жаргон моряків, студентський, 
молодіжний тощо).
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В Україні в кінці XVIII ст. та протягом XIX ст. 
побутував бурсацько-семінарський жаргон – само-
бутнє і маловивчене явище в українській культурі 
взагалі й в історії української субстандартної лек-
сики зокрема.

Жаргони виникають зазвичай серед порівняно 
широких груп носіїв мови, об’єднаних спільністю 
інтересів, однаковими захопленнями, тривалим 
перебуванням у певному середовищі тощо. Але 
поняттєва сутність жаргону багатьма американ-
ськими та європейськими авторами розуміється 
по-різному. Ряд авторів (В. Джурин (1974 рік), 
О. Есперсен (1925 рік), Е. Хемп (1964 рік)) 
під жаргоном розуміють професійний жаргон 
(говір); Л. І. Скворцов (1966 рік), У. О’Грейді 
(1997 рік) – таємний професійний говір; Т. Боя-
джиєв (1972 рік), М. Віденов (1972 рік), М. Лакова 
(1974 рік), В. Мурдаров (1981 рік) – груповий 
говір; Ш. Баллі (2001 рік) – незрозумілу таємну 
мову; А. А. Міллер (1972 рік) – грубу спрощену 
мову тощо.

Дж. Б. Гріноу й Дж. Л. Кіттрідж (1929 рік), 
Н. Я. Дзюбишина-Мельник (2002 рік), О. І. Домаш-
нєв (1987 рік), О. В. Калінін (1978 рік), Е. Партрідж 
(1999 рік), Л. О. Ставицька (2005 рік), В. В. Хімік 
(2000 рік), О. В. Цибулевська (2005 рік), І. І. Щур 
(2006 рік) та інші розуміють жаргон ширше.

В українську мову з французької мови слово 
«жаргон» запозичується в широкому значенні: 
«Прислівник, говір, місцева мова, вимова». У такому 
тлумаченні підкреслюється відмінність жаргону від 
кодифікованої мови, проте значення терміну не має 
зневажливого відтінку (Грабовий, 2010: 44).

В українській лінгвістиці термін «жаргон» 
також трансформується. В «Енциклопедії украї-
нознавця» (1993 рік) термін «жаргон» трактується 
як застарілий, зіпсований діалект. Дещо пізніше, в 
енциклопедії «Українська мова» жаргон визнача-
ється як «різновид соціальних діалектів, що відріз-
няється від загальновживаної мови використанням 
експресивно забарвленої лексики, синонімічної 
щодо слів загального вживання, фразеології, іноді й 
особливостями вимови» (Русашивский, 2004: 487).

Значно відрізняються один від одного визна-
чення терміну жаргон, наведені в деяких тлумач-
них англійських та американських словниках. 
В американських словниках, наприклад, виділя-
ють три основні значення терміну «жаргон»:

1) несуттєве, безглузде висловлювання; незро-
зуміла мова;

2) змішана мова або діалект;
3) спеціалізована або технічна мова торгівлі, 

професії, класу або товариства; кент (Wentworth, 
1960: 411).

В. О. Хомяков вважає найбільш правиль-
ним трактування терміну, яке навів Е. Партрідж 
(1942 рік): «Жаргон за походженням – спів птахів, 
він вільно вживається як кент, сленг, англійський 
піджин, неписьменна мова. Використовується 
в технічних науках, професіях, у разі надання 
послуг, у торгівлі, ремеслах, різних видах спорту 
й спортивних іграх, мистецтві й гуманітарних 
науках» (Хомяков, 1971: 51).

Дискусійним залишається питання відкри-
тості-закритості жаргону. Багато дослідників у 
визначення жаргону вводять такі риси, як експре-
сивність, емоційність.

Наприкінці XX ст. в русистиці з’являється 
новий термін – загальний жаргон. Це «той пласт 
сучасного російського жаргону, який, не бувши 
приналежністю окремих соціальних груп, із 
досить високою частотністю зустрічається в мові 
засобів масової інформації та вживається (або, 
принаймні, розуміється) всіма жителями великого 
міста, зокрема освіченими носіями російської 
літературної мови» (Barrère, 1967: 301). Іншими 
словами, це досить великий корпус лексики й 
фразеології, який втратив таку ознаку як корпора-
тивність, тобто закріпленість за мовною практи-
кою обмежених соціальних груп.

Для позначення динаміки жаргону в напрямку 
розширеного слововживання, максимально 
широкої інтеграції жаргону в загальнонародну 
комунікацію цілком прийнятним є термін «жар-
гонізована розмовна мова», яка позначає окремі 
використання сленгізмів на тлі нейтральної або 
фамільярної лексики.

Наприкінці XX ст. в лінгвістиці з’являється 
новий термін – інтержаргон. Він формується 
на кордоні різноманітних жаргонів. Належить 
до соціолектики як загальний жаргон, який у 
масовій свідомості значно послабив зв’язки з 
первинними сферами вживання, проте не втра-
тив свого стилістично зниженого маркування. 
Інтержаргон виявляється поширеним у засобах 
масової комунікації (в газетах, журналах, на 
радіо, телебаченні, в Інтернеті) або в художній 
літературі й претендує на статус загальнолітера-
турної лексики.

Сленг – англійський термін, який займає осо-
бливе положення серед соціальних діалектів в 
англійській мові. До теперішнього часу існує тер-
мінологічна плутанина щодо поняття сленг і його 
етимології. Ф. Гроуз (1785 рік) пояснює похо-
дження слова slang, так само як і cant, від таємної 
мови мандрівних жебраків-ромів. Дж. К. Хоттен 
вказує, що слово сленг – не англійського похо-
дження, це ромський термін.
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На думку В. О. Хомякова, найправдоподібні-
шою є гіпотеза Е. Партриджа (1960 рік): слово 
slang, швидше за все, співвідноситься з дієсловом 
to sling – to utter, що підтверджує існування такого 
поєднання як sling words, засвідчене ще в епоху 
Чосера, а також пізніх сленгових сполучень із тим 
же дієсловом (Хомяков, 1971: 171).

Відомі також версії етимології слова slang, 
запропоновані Д. Бі (1825 рік), Я. Губачек 
(1980 рік), М. Мюллером, У. Скитом (1958 рік) та 
іншими. І все-таки етимологія терміну «сленг» 
залишається нерозкритою.

В Англії сленг існував уже в XIV ст., але саме 
це мовне явище було відомо під іншими назвами й 
частіше за все називалося cant. Терміном «сленг» 
спочатку називався жаргон британських злочин-
ців. У 1802 році термін «сленг» став використову-
ватися і для позначення професійних жаргонів, а 
в 1818 році також і для розмовної мови, яка знахо-
диться за межами літературної мови, складається 
з неологізмів і слів, що вживаються в спеціаль-
ному значенні.

Датування терміну «сленг» у літературі можна 
встановити по Великому оксфордському слов-
нику, в якому вказується, що вперше термін 
«сленг» зі значенням мови низького або вуль-
гарного типу засвідчений у 1756 році. Ф. Гроуз 
(1785 рік) вперше ввів у вживання термін slang як 
синонім терміну cant: «slang – cant language».

Термін «сленг» використовується в багатьох 
мовах. Так, Х. Менкен (1960 рік) наводить при-
клади використання цього терміна в німецькій, 
французькій і шведській мовах. У слов’янські 
мови термін сленг перейшов з англійської мови.

В англійській мові термін slang еволюціонував і 
змінювався протягом усього часу свого існування. 
Дж. К. Хоттен вважав, що сленг є дуже вульгар-
ною, низькою, кричущою, усною мовою, яка 
постійно змінюється та на якій говорять представ-
ники різних класів, вона не має автора; це секретна 
мова ромів, яка використовується для обману, зло-
вживання, лихослів’я; це мова вуличного гумору. 
Навіть у подібному розумінні сленгу Дж. К. Хот-
тен значно просунувся вперед щодо Ф. Гроуза 
(1785 рік), який розглядав, як зазначалося вище, 
термін «сленг» як синонім терміну «кент».

Німецький дослідник Г. Бауманн (1887 рік) 
розумів термін сленг дещо ширше, ніж Дж. К. Хот-
тен (1859 рік). Він включав у сленг кокні (лондон-
ський міський напівдіалект) і римований сленг.

А. Баррер і Ч. Г. Леланд (1889 рік) розглядали 
сленг як умовну мову з багатьма діалектами, які, 
як правило, незрозумілі стороннім (виняток – 
сленг спільноти бродяг і злодіїв).

Дж. С. Фармер (1890 рік) констатував, що 
наприкінці XIX ст. в лексикографії не було загаль-
ноприйнятої дефініції поняття сленг.

У першій третині XX ст. Е. Партрідж (1933 рік) 
також вказав на труднощі у визначенні поняття 
slang, викликані відсутністю загальноприйня-
тої дефініції цього мовного явища. У зазначений 
період Е. Партрідж і його послідовники (напри-
клад, Дж. Б. Гріноу й Дж. Л. Кіттрідж (1929 рік)) 
визначали сленг як слабкі, не кодифіковані, без-
ладні, випадкові сукупності лексем, які викорис-
товуються представниками певного оточення для 
створення ефекту новизни, незвичайності, відмін-
ності від визнаних зразків тощо.

В. О. Хомяков, проаналізувавши основні 
сучасні англійські тлумачні словники (Скороче-
ний великий оксфордський словник (1956 рік), 
Словник Чемберса (1965 рік), Великий словник 
Вебстера (1959 рік)), робить висновок, що навіть 
тільки із цих трьох словників видно, що під термі-
ном «сленг» автори розуміють зовсім різні явища: 
низьку, вульгарну мову; різні жаргони й арго; 
нелітературну розмовну мову (Хомяков, 1971: 60).

Аналіз висловлювань зарубіжних вчених також 
показує, що сленг ними розуміється (як особлива 
нелітературна розмовна мова зі своєрідним вока-
буляром) по-різному: як стиль (H. W. Fowler, 
1958 рік), як своєрідний вид «бродячої» мови 
(J. B. Greenough, G. L. Kittredge, 1929 рік), як 
форма розмовної мови (G. H. McKnight, 1923 рік), 
як різноманітність звичайної та розмовної мови 
(S. Potter, 1964 рік), як мова, якій властива гумо-
ристичність (C. Fries, 1963 рік), як мова жестів 
(J. Nosek, 1963 рік), як феномен, який ігнорує 
стандарти (L. Soudek, 1967 рік) та інші.

Наприкінці XX ст. – на початку XXI ст., як і 
раніше, існує досить велика кількість тлумачень 
терміну «сленг», його визначень, які нерідко 
суперечать один одному. Розбіжності ці стосу-
ються насамперед обсягу поняття сленг: супер-
ечка йде, зокрема, про те, чи включати в сленг одні 
лише виразні, іронічні слова, які є синонімами 
літературних еквівалентів, або ж ще всю нестан-
дартну лексику, використання якої засуджується в 
колі освічених людей.

У різних лінгвістів є істотні відмінності в 
поглядах на сленг. О. І. Домашнєв (1987 рік) зазна-
чає, що в німецькій германістиці поняття сленгу 
ще не досить вивчено, але більшість дослідників 
під ним розуміють сукупність загальноприйня-
тих і широко поширених слів і виразів переважно 
гумористичного характеру, які свідомо викорис-
товують як слова, що вживаються замість звичай-
них літературних виразів.
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У чеській лінгвістичній традиції до теперіш-
нього часу відсутнє точне, остаточне й однозначне 
визначення сленгу. У нормативній чеській гра-
матиці (Havranek, 1970 рік) під сленгом розумі-
ється набір певних специфічних назв та оборотів, 
використовуваних, крім відповідної термінології, 
в повсякденному спілкуванні членів колективу, 
що об’єднуються за видом праці або ж за родом 
занять. Ф. Оберпфальцер (1934 рік) сленг трактує 
як станове розшарування усної чеської мови.

В. О. Хомяков у 70-ті роки XX ст. відзначав, що 
сленг розглядається інакше в радянській англіс-
тиці, на відміну від європейської та американ-
ської, які об’єднують під цим терміном різнорідні 
явища (Хомяков, 1971: 83). Більшість радянських 
вчених розуміли під терміном «сленг» лексичний 
шар або пласт.

До початку 90-х років XX ст. радянська лінг-
вістика розвивалася, закріпивши за сленгом такий 
сенс: під сленгом розуміється жаргонізовані про-
сторіччя, що не мають будь-якої соціальної або 
професійної прикріпленості й вживані широкими 
соціальними групами. Наявні в російській лінг-
вістиці визначення сленгу носять менш емоцій-
ний і більш теоретичний характер.

На наш погляд, суть поняття сленг у лінгвіс-
тиці найточніше відбиває значення терміну, наве-
дене М. В. Араповим:

1) те саме, що жаргон (у вітчизняній літературі 
переважно щодо англомовних країн);

2) сукупність жаргонізмів, що складають шар 
розмовної лексики, який відбиває грубувато-фамі-
льярне, іноді гумористичне ставлення до пред-
мета мовлення.

Сленг складається зі слів і фразеологізмів, які 
виникли й спочатку вживалися в окремих соці-
альних групах, і відбиває ціннісну орієнтацію 
цих груп. Елементи сленгу або швидко зникають 
з ужитку, або входять у літературну мову, приво-
дячи до виникнення тонких стилістичних і семан-
тичних відмінностей.

В українській лінгвістиці одне з перших визна-
чень сленгу належить О. Т. Горбачу (1951 рік), 
який зазначає, що з ростом модернового міста 
з’явилася нова форма арго: назвемо її сленг. 
Сленг – арго міської вулиці, міських низів, арго 
школярів, бродяг. Генетично ця нова форма арго в 
кожній мові найбільш споріднена з арго злочинців 
і розбійників із попереднього періоду.

Пізніше серед відомих українських дослідни-
ків одним із перших до поняття сленг звернувся 
І. Г. Матвіяс, який визначив його як «групові 
говори, що виникають у людей (переважно моло-
дих), які з яких-небудь причин змушені перебу-

вати в тривалому контакті й до певної міри бути 
віддаленими від решти суспільства» (Матвiяс, 
1990: 63).

З сучасних досліджень в українській лінгвіс-
тиці заслуговує на увагу визначення сленгу, що 
належить Л. А. Ставицькій: «Сленг – це прак-
тично відкрита мовна підсистема ненорматив-
них, стилістично знижених лексико-фразеологіч-
них одиниць, які виконують експресивну, оцінну 
(зазвичай негативну) й евфемістичну функції» 
(Ставицька, 2005: 211). Як видно, визначення 
Л. А. Ставицької вже не має на увазі соціальне й 
професійне прикріплення сленгу.

Серед термінів, що визначають сленг, також 
широко використовуються два поняття: загаль-
ний сленг (general slang) і спеціальний сленг 
(special slang). Дж. К. Хоттен (1860 рік) виділяє 
сленг всіх верств суспільства, а також сленг різ-
них професій, занять і груп. Появу загального 
сленгу (general slang) відзначають А. Баррер і 
Ч. Г. Леланд (1889 рік).

У науковій літературі поширені визначення 
загального й спеціального сленгу, які належать 
В. О. Хомякову. Вчений модифікує тлумачення 
В. Г. Вилюман (1955 рік) і визначає загальний 
сленг як відносно стійку для певного періоду, 
широко поширену й загальнозрозумілу соціальну 
мовну мікросистему в просторіччі, вельми нео-
днорідну за своїм генетичним складом і ступе-
нем наближення до фамільярно-розмовної мови, 
з яскраво вираженою емоційно-експресивною 
конотацією вокабуляра, що часто представляє 
насмішку над соціальними, етичними, естетич-
ними, мовними й іншими умовностями й авто-
ритетами. Спеціальний сленг В. О. Хомяков 
визначає як «соціальну мовну мікросистему в 
просторіччі, що містить кент і деякі близькі до 
нього утворення (римований сленг та інше), про-
фесійні й корпоративні (групові) жаргони й від-
різняється генетично й функціонально від загаль-
ного сленгу» (Хомяков, 1971: 104).

Деякі лінгвісти не згодні з думкою про поділ 
сленгу на загальний і спеціальний. М. Д. Коваль 
та Ю. М. Скребнев (1960 рік) пропонують збе-
регти термін «сленг» тільки за загальновжива-
ною лексикою, О. Т. Ліпатов (2010 рік) бачить 
у спеціальному сленгу професійний жаргон. 
К. Е. Мозжухін (2005 рік) на прикладі мови аме-
риканських студентів відзначає, що поділ мови 
на університетський і загальний сленг штучний, 
тому що в реальному житті студенти викорис-
товують загальний і спеціальний сленг разом, 
С. В. Вахитов (2001 рік) не визнає наявність 
загального сленгу.
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Висновки. Отже, питання термінології арго, 
жаргону й сленгу найдокладніше викладено в 
роботах французьких, англійських, американ-
ських, російських, українських лінгвістів. Дослід-
никами розглядаються питання етимології, похо-
дження, поняттєвого наповнення, різних форм 
існування соціальних діалектів. М. А. Грачов 
(2009 рік), В. С. Істомін (2011 рік), О. Т. Ліпатов 
(2010 рік) під час дослідження арго, жаргону, 
сленгу на сучасному етапі не задовольняються 
наявними версіями етимології, а сміливо вису-
вають свої. Д. Делаплас (2004 рік), Т. І. Ретин-
ський (2012 рік) розглядають походження слова 
арго і його подальше використання в мовленні. 
Поняттєве наповнення термінів «арго», «жар-
гон», «сленг» найточніше відбито в досліджен-
нях М. В. Арапова (1998 рік), Л. О. Ставицької 
(2005 рік), Е. Партриджа (1942 рік), В. О. Хомя-
кова (1971 рік).

В. С. Істомін (2011 рік), Л. О. Ставицька 
(2005 рік), розвиваючи погляди попередників 
(Й. Йордан, 1971 рік), надають терміну «арго» 
крім вузькоспеціального ще й широке значення.

У XX ст. – на початку XXI ст. відзначається 
різноманітність форм існування арго, жаргону, 
сленгу (арго в множині, загальне арго, арго як 

манера розмови, молодіжне арго, професійне 
арго, загальний жаргон, жаргонізована розмовна 
мова, інтержаргон, загальний сленг, спеціальний 
сленг, стандартний сленг та інші). Однак не всі 
автори приймають подібні нововведення, напри-
клад, існують деякі російські лінгвісти, які запе-
речують поділ сленгу на загальний і спеціальний.

Поряд із наявними позитивними моментами 
в дослідженні термінології соціальних діалектів 
існують нерозв’язані питання. Як і раніше, існує 
термінологічна плутанина щодо понять арго, 
жаргон, сленг, їхньої етимології. Існує багато 
версій етимології таких термінів, однак відпо-
відні загальноприйняті наукові висновки за ними 
відсутні. У різних лінгвістиках спостерігаються 
істотні відмінності в поглядах на термінологію 
соціальних діалектів, ці питання не вивчаються 
комплексно, на матеріалі різних мов, в історич-
ному розвитку. Проблематика не досить відбита в 
роботах сучасних лінгвістів.

Перспективи подальших досліджень із про-
блеми термінології арго, жаргону й сленгу ми 
бачимо у вивченні типології термінології соціаль-
них діалектів та їхніх складових частинах, більш 
детальному розгляді цього питання в лінгвоісторі-
ографічному аспекті.
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КОД ВОЛДЕМОРТА: СЕМАНТИКА ЗЛА

«Добро – Зло» – это базовая категориальная и критериальная диспозиция, основа нравственного сознания, 
также тематика зла служит одним из полюсов экспрессивной маркировки культурных практик современности, 
в разнообразии и ангажированности клише которых теряются критериальное и категориальное содержание 
базовой категории этики. В ситуации «износа» смысла такая проблематика становится фактором двигате-
ля, конструирования сюжетов, тиражируется полимедийним пространством. Актуальной задачей настоящего 
остается выявление генетической связи семантики зла со структурой литературного текста, которая служила 
полем восстания против «рутинной ортодоксии» и отработки мотивов «дебанализирующей ереси» от «злого 
гения» до «империи зла». Литературный текст проявляет себя как удачный вариант практической семантики – 
обоснование дихотомии феноменального и ноуменального спектра проблем (в первую очередь имеющихся внутри 
человека) является одним из основных каналов выхода литературного в повседневную («Что такое драма, если 
не сама жизнь, из которой вырезаны скучные кадры?») и социально организованную практику, и это обосно-
вание, рефлексия к нему крайне необходима, ведь это является не только выходом на уровень качественного 
социального или натуралистического деяния, но и на уровень бытия, где культурное равняется духовному (как 
известно, ситуация бездуховности – это ситуация расчеловечения), происходит рождение индивида, появляется 
своеобразная, но свобода, а также чертится ценностная карта. Российский писатель Д. Быков часто повто-
ряет: «Посредственные тексты развиваются на двух уровнях, талантливые на трех, гениальные на четырех 
и больше». Автор статьи предлагает через призму четырехчленной структуры семикнижия Дж. Роулинг – 
Предметы, Магические существа, Заклятие, Символ – ответить на очевидный и в то же время спорный вопрос: 
почему Волдеморт – это зло, и что такое бессмертие? Романы британской писательницы о «мальчике, который 
выжил» имеют, как и любой значительный текст, определенное суггестивное влияние, и задачей исследования 
является преодоление «выскальзывания смысла» и построение некоторого набора внутренних связей, которыми 
обеспечивается единство и функциональность романа.

Ключевые слова: бессмертие, зло, символ.
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КОД ВОЛДЕМОРТА: СЕМАНТИКА ЗЛА

«Добро – Зло» є базовою категоріальною та критеріальною диспозицією, основою моральної свідомості, 
також тематика зла слугує одним із полюсів експресивного маркування культурних практик сучасності, в різно-
манітності й заангажованості кліше яких губляться критеріальний і категоріальний зміст базової категорії 
етики. У ситуації «зношення» смислу така проблематика стає чинником рушія, конструюванням сюжетів, що 
тиражуються полімедійним простором. Актуальним завданням сьогодення залишається виявлення генетично-
го зв’язку семантики зла зі структурою літературного тексту, що слугує полем повстання проти «рутинної 
ортодоксії» та відпрацювання мотивів «дебаналізувальної єресі» від «злого генія» до «імперії зла». Літератур-
ний текст виявляє себе як вдалий варіант практичної семантики – обґрунтування дихотомії феноменального й 
ноуменального спектра проблем (насамперед наявних всередині людини) є одним з основних каналів виходу літе-
ратурного в повсякденну («Що таке драма, якщо не саме життя, з якого вирізані нудні кадри?») й соціально 
організовану практику, й це обґрунтування, рефлексія щодо нього вкрай необхідна, адже це є виходом не тіль-
ки на рівень якісного соціального або натуралістичного діяння, але й на рівень буття, де культурне дорівнює 
духовному (як відомо, ситуація бездуховності – це ситуація розлюднення), відбувається народження індивіда, 
з’являється своєрідна, але свобода, а також креслиться ціннісна мапа. Російський письменник Д. Биков часто 
повторює: «Посередні тексти розвиваються на двох рівнях, талановиті на трьох, геніальні на чотирьох і біль-
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ше». Автор статті пропонує через призму чотиричленної структури семикнижжя Дж. Роулінг – Предмети, 
Магічні істоти, Закляття, Символ – відповісти на очевидне й водночас спірне питання: чому Волдеморт – це 
зло, й що таке безсмертя? Романи британської письменниці про «хлопчика, який вижив» мають, як і будь-який 
значний текст, певний сугестивний вплив, і завданням дослідження є подолання «вислизання сенсу» й побудова 
деякого набору внутрішніх зв’язків, якими забезпечується єдність і функціональність роману.

Ключові слова: безсмертя, зло, символ.
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VOLDEMORT CODE: SEMANTICS OF EVIL

“Good – Evil” is a basic categorical and criterion disposition, the basis of moral consciousness, and the theme of evil 
is one of the poles of expressive labeling of contemporary cultural practices, in the diversity and involvement of clichés 
which lose the criterion and categorical content of the basic category of ethics. In a situation of loss of meaning, this issue 
becomes a driving force, the construction of plots that are replicated in the multimedia space. An important task today is 
to identify the genetic link between the semantics of evil and the structure of the literary text, which served as a field of 
rebellion against “routine orthodoxy” and to work out the motives of “debanalizing heresy” from “evil genius” to “evil 
empire”. Literary text proves to be a successful variant of practical semantics – substantiation of the dichotomy of the 
phenomenal and noumenal spectrum of problems (primarily existing within man) is one of the main channels of literary 
output in everyday life (“What is drama, if not life itself, from which boring shots are cut?”) And socially organized 
practice, and this justification, reflection on it, is extremely necessary, because it is not only a level of quality social or 
naturalistic action, but also the level of existence, where the cultural is equal to the spiritual, the birth of the individual, 
‘is a kind of freedom, but also draws a map of values. D. Bykov likes to repeat the phrase: “Mediocre texts develop on 
two levels, talented on three, brilliant on four or more”. The author of the article suggests through the prism of the four-
part structure of the seven books of J. Rowling – Items, Magical creatures, Spells, Symbol – to answer the obvious and 
at the same time controversial question: why Voldemort is evil and what is immortality? The novels of the British writer 
about the “boy who survived” possess, like any significant text, a certain suggestion and the task of the research is to 
overcome the “slipping away of meaning” and build some kind of complex of internal connections that ensures the unity 
and functionality of the novel under consideration.

Key words: immortality, evil, symbol.

“… Hey little train! We are all jumping on
The train that goes to the Kingdom…”

Nick Cave

Постановка проблемы. Семикнижие Дж. Роу-
линг – это, прежде всего, история зла. История, 
которая предлагает модель того, как бороться со 
злом и изобличать его. Автор саги полагает, что 
«Книги о Поттере в целом – это продолжающийся 
аргумент за толерантность, призыв к уходу от 
слепой приверженности каким-то идеям <…> это 
очень правильное сообщение для передачи моло-
дым людям: вы не должны слепо верить автори-
тету и тому, что говорят официальные лица, вы не 
должны верить в то, что все, что пишет пресса, – 
правда» (Роулинг, 2010: 670). Сложный, много-
уровневый литературно-художественный текст, 
его структуру возможно анализировать и пред-
ставлять с помощью резко очерченного образного 
строения, соотнесения объектов внутритекстовой 
реальности, иными словами, разного рода закоди-
рованных знаковых перекликаний, взаимозави-

симых, но противоположных по смыслу (напри-
мер, маги – маглы). Образное строение намечено 
довольно ожидаемым «набором» институцион-
ной, вне текстовой реальности рутинной ортодок-
сии, которая через элементы дебанализирующей 
ереси трансформируется в мир реальности фанта-
стики. Это такие, на первый взгляд, совсем невол-
шебного свойства сферы, как транспорт, тюрьма 
или журналистика (спорт, радио, суд, банк, про-
изводство, сфера образования, политика, населен-
ные пункты, деньги, медицина и так далее), и они 
обретают своё воплощение в «Ночном Рыцаре», 
«Азкабане» или «Ежедневном Пророке». Сама по 
себе первоначальная функция элемента остается 
неизменной, и в то же время генеральное разделе-
ние на магов и маглов дает о себе знать на протяже-
ние всего корпуса текстов. Эти сферы поддаются 
автором дебанализации, они становятся «дру-
гими», и когда мы узнаём, что Петунья хотела, но 
не могла отправиться в Хогвартс, мы прекрасно 
понимаем ту обиду, которую она затаила на Лили, 
мы очень хорошо понимаем, куда она не отправи-
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лась учиться. Быть может, это к лучшему, зачем 
волшебному миру вторая Амбридж? Однако всё 
это эпистема романтического типа с её неизбеж-
ностью двоемирия и, безусловно, внешней сто-
роной зла.

Взаимодействуя и опираясь на достижения 
дебанализации, теневой стороной оказывается 
парадигма образного строения в произведении 
«Гарри Поттер и …»: она фактически образует 
логику распределения в семантическом ключе на 
четыре иконографических, атрибутивных уровня, 
которые, в свою очередь, тоже дуалистичны. 
Несводимы друг к другу, противоположны, при 
этом атрибуты целостны, взаимопроникновенны 
по причине идентификации и фиксирования про-
явлений зла с отменной наглядностью. Предметы, 
Магические существа, Заклинания и Символ – вот 
те главные ключевые формы кодировки художе-
ственного целого в рассматриваемом произведе-
нии. Они определяют весь корпус текстов. Напри-
мер, для ответа на вопрос о существовании зла в 
мире Дж. Роулинг или предопределенности этого 
зла через волю Волдеморта (где намечается своего 
рода магический детерминизм), следует рассмо-
треть конфигурацию таких атрибутов: книги, обо-
ротни, непростительные заклятья и существен-
ное противопоставление тепла и холода. В свою 
очередь сферы являются как бы встроенными в 
схематику атрибутивных уровней, а последние 
вместе с группами Протагониста и Антагониста 
образуют бесконечность смысла, довершая струк-
туру текста в саге, находясь в семантическом 
соответствии с предложенной схемой, и служат 
удачным аргументирующим дополнением в про-
цессе формирования упомянутой наглядности:

Атрибутивные уровни Генеральные группы
Протагонист Антагонист

Предметы
Магические существа
Заклинания
Символ

Цель статьи – выявление генетической связи 
семантики зла со структурой литературного тек-
ста, которая служила полем восстания против 
«рутинной ортодоксии» и отработки мотивов 
«дебанализирующей ереси» от «злого гения» до 
«империи зла».

Изложение основного материала. Сказки и 
художественный текст как таковой, их ценность 
неочевидна, но всегда неизменна, статична. Как 
метко заметил У. Эко, «Неизменяемые» рассказы 
учат нас умирать» (Эко, 2016: 13). Важно и то, что 

с помощью образа «Сказок барда Бидля» Дж. Роу-
линг удалось художественно смоделировать 
необходимое наличие и действие важного струк-
турно-смыслового элемента художественного 
текста – бесконечность смысла или, иначе, неод-
нозначность текста. «Прежде всего, что такое пре-
красное? Согласно Шеллингу, это бесконечное, 
воплощённое в конечном» (Флобер, 1984: 213). 
Текст прекрасен, а потому бесконечен именно по 
причине своей конечности: он символ, который не 
говорит о первопричинах и не является ими, но 
указывает на них, он, по сути, феномен, отблеск 
идеи. Текст, построенный по принципу бесконеч-
ности смысла и воплощенный через формаль-
ную и материальную причины, силится передать 
полисемантику, торжество ничто, абсурдность 
и языковую путаницу, невозможность познания 
первопричин, наполняет пространство смысла 
вечными образами. Другими словами, литератур-
ный текст прекрасен потому, что он соразмерен с 
истиной и смертной, конечной материей (иначе 
бы он не поддавался объективации), но и «<…> не 
ищет наслаждения в том, что смертно» (Трубец-
кой, 1997: 209). Абсолютно неслучайно Герми-
она, самая читающая среди персонажей романа, 
в «Дарах смерти» так долго возится с дамблдоро-
вым экземпляром сказок, силясь уяснить струк-
туру художественного текста. Он одновременно и 
магичен, и тривиален, текст являет собой «<…> 
некую бесконечность, в полноте своего раскры-
тия недоступную ни для какого конечного рас-
судка» (Шеллинг, 1966: 123).

Сказки, которые Молли Уизли читала Рону в 
детстве и так мало означают что-либо едва ли не 
для всего магического сообщества, оказываются 
подводной частью айсберга, о существовании 
которой знают единицы. Антагонист, очевидно, 
даже не догадывается о существовании этих 
сказок и никакого аксиологического смысла в 
эти тексты не вкладывает и, по всей видимости, 
напрасно. Из текста «Сказки о трёх братьях» мы 
узнаем, что смерть – это достойный противник, 
которого следует не страшиться, противостоять 
ему силой, могуществом или бессмертием, но 
равенством. Небезынтересным является указа-
ние на то, что «<…> Младший был самый скром-
ный и самый мудрый из троих <…>» (Роулинг, 
2010: 328) братьев, что со всей очевидностью 
отсылает нас к Аврелию Августину: «Отвраще-
ние души от разума, следствием которого бывает 
глупость, не может не сопровождаться для нее 
убытком <…> Всякий же убыток ведет к ничто-
жеству, а под смертью, в прямом смысле слова, и 
следует понимать то, что нечто, бывшее чем-либо, 
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становится ничем» (Августин, 1998). Стремление 
к бессмертию и могуществу означает глупость, 
убыток, ничтожество и смерть. Следовательно, 
Волдеморт коварен, хитер и лукав, но, тем не 
менее, глуп, ибо он отвратил свою душу от разума 
и читал вместо сказок книгу с названием «Тайны 
наитемнейшего искусства». Читая сказку, Тот-
Кого-Нельзя-Называть понял бы, что бессмертие 
и могущество – это уловки смерти. Равенство 
только понимается, это априорный вид знания, 
исключительно умозрительная данность. Некий 
вне телесный образ действия. Равенство человека 
и смерти приходит только тогда, когда человек 
понимает смерть как этап, за которым следуют 
другие «приключения»: «Как объяснял Дамблдор, 
настоящий Повелитель Смерти принимает, что он 
должен умереть, и что в жизни есть гораздо более 
страшные вещи. Это не битва за бессмертие, а 
смирение со смертью» (Роулинг, 2010: 660). Если 
понимать смирение как добродетель, как душев-
ное равновесие, придерживание гордыни и воз-
можность отрицания себя, своего эгоизма, то сле-
дует бояться не смерти, следует бояться быть ею 
(это и есть то, что хуже смерти), потому как быть 
смертью означает превращение в ничто (ирония в 
том, что этого на самом деле и боялся Волдеморт, 
и именно потому он глуп). Быть может, наличие 
или отсутствие последней боязни – это главное 
отличие между двумя группами.

Кроме того, Волдеморт – вор: от него усколь-
зает факт наличия камня, инкрустированного в 
перстень; и он, несомненно, предатель: Старшая 
палочка – просто Старшая палочка, она для него 
не один из Даров, а факт обладания палочкой 
Дамблдора. Бузинная палочка – это дар смерти, 
и, чтобы быть ею, смертью, оказывается, баналь-
ного воровства недостаточно – надо еще с глу-
постью что-то сделать. Превращение в ничто 
начинается с детского воровства, которое прости-
тельно потому, что для детей первым открыва-
ется в полноте своей мир вещей, а воровство – это 
один из немногих способов обладания (особенно 
если ты сирота и живёшь в детском доме). Но 
даже Волдеморту был дан шанс исправиться, 
побороть себя, Дж. Роулинг «не верит, что кто-то 
может родиться злым» (Роулинг, 2010: 674). Дам-
блдор, который очень кстати объявился в жизни 
маленького Тома, показал и открыл для него мир 
идей и главную идею – идею Блага. Обозначим 
здесь, что, скажем, для Петуньи вокзальные врата 
между двух миров были недоступны. Таким 
образом, главный антагонист с 11 лет прекращает 
творить зло по незнанию, прекращает проявлять 
слабость и нестойкость морального характера, 

недееспособность в последовательном предпо-
чтении благих намерений. Однако он вполне 
осознанно начинает с этого момента его творить 
со всем пониманием как ответственности, так и 
того факта, что он носитель зла. И. Кант назвал бы 
это «злонамеренностью и порочностью» (Свенд-
сен, 2008: 145–147), то есть склонность субъекта 
делать выбор в пользу зла. Именно поэтому Тот-
Кого-Нельзя-Называть, безусловно, глупец и вор. 
Очевидно, что преобладающими устремлениями 
оказываются воля к бессмертию (хоркруксы), 
силе (бузинная палочка) и обладанию (пророче-
ство, философский камень и не только). Но всё 
это – и бессмертие, и сила, и обладание – дости-
гается чаще посредством банального воровства. 
Йо-йо, наперсток, гармоника, философский 
камень, диадема, чаша, пророчество, бузинная 
палочка, меч, свобода Другого – все это либо 
пытаются украсть, либо крадут, воруют, отни-
мают, присваивают, – говоря яснее, при всем 
своем стремлении к величию, Том Реддл «крепко 
на руку нечист». Что является весьма утешитель-
ной мыслью ровно до тех пор, пока не начинается 
процесс эстетизации зла.

В мире Дж. Роулинг волшебство, творимое 
специально обученными людьми, также чрез-
вычайно важный и говорящий атрибут. Закли-
нания, зелья, так же, как и магические растения 
или предметы, из которых они готовятся, разноо-
бразны и множественны, их нужно уметь приме-
нять, готовить, распознавать. Существуют, в свою 
очередь, запрещенные заклинания, своего рода 
категорический императив мира магов, приме-
нение которых запрещено. Гарри на протяжение 
всей истории применяет самые различные маги-
ческие формулы, в том числе и два запрещенных 
заклинания – «империус» и «круциатус», при 
этом группа протагониста в борьбе против тем-
ных сил не использует смертоносные заклинания, 
а ограничивается чем-нибудь вроде «остолбе-
ней», «редукто», «коллопортус», «экспелиармус» 
и тому подобных. Невозможно не упомянуть о 
достойных, как нам кажется, высочайших похвал 
строках из «Ордена Феникса», где Невилл с изло-
манным носом в очень сложной, страшной ситу-
ации пытается применить заклинание «остолбе-
ней», но у него ничего не получается, потому что 
из-за разбитого носа у него не выходит отчетливо 
произнести формулу, палочка не действует. Даже 
в такой ситуации никто из группы протагони-
ста не использует запрещенные заклинания. Эти 
строки – один из величайших примеров образного 
изображения великодушия и доблести, равные 
которым мы можем найти, к примеру, у Дж. Тол-
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кина, когда Бильбо, Гэндальф, Фродо, Арагорн 
оставляют в живых Смеагола, жалея его, пытаясь 
понять, милосердием спасая мир. Отличительной 
особенностью антагониста и его группы в романе 
Дж. Роулинг является постоянное, смешанное с 
упоением и наслаждением, умелое, преступное 
применение трёх запрещенных заклинаний – 
«империус», «круциатус» и «авада кедавра». Все 
они являют собой разную степень насилия. Сло-
вом, набор злодея, незатейливые механизмы влия-
ния и манипуляции. Хочешь власти, преклонения, 
повиновения, бессмертия – люби манипулировать, 
причинять боль и сеять смерть. Объективно, но 
парадоксально эти заклинания соответствуют во 
вне текстовой реальности ведомствам Геббельса, 
Гиммлера и Кейтеля. Однако парадоксальность 
несколько затеняется после признания автором 
сходства между Пожирателями Смерти, Мини-
стерством Магии и нацистами 1930–40-х годов 
«осознанным»: «Я думаю, что если попросить 
Вас или большинство из нас назвать самый жесто-
кий режим, мы подумаем о нацистской Германии. 
Были параллели в идеологии. Я хотела, чтобы 
Гарри в отрыве от нашего мира столкнулся с 
такими же проблемами в магическом мире» (Роу-
линг, 2010: 670).

Также не стоит забывать, что Волдеморт – 
предатель, этот персонаж – своего рода отступ-
ник, он предал идею Блага, он предал Дам-
блдора. В Дантовом аду ему есть место как в 
восьмом, так и в девятом круге. Стоит обратить 
внимание, что, хоть и невольно, но Гарри стано-
вится седьмым хоркруксом, о котором главный 
антагонист даже не подозревает. Немаловажным 
оказывается и то, что пророчество Сивиллы Тре-
лони произносилось мужским басом и касалось 
обеих сторон. Гарри Поттер змееуст, он пони-
мает змею и может с ней общаться, и это приоб-
ретенная способность, умение, невольно пере-
данное протагонисту Темным Лордом. Связь 
между добром и злом упрочилась в который раз. 
Но ведь язык, какой бы он ни был, это только 
лишь язык. Как замечает Дамблдор: «Это ред-
кая способность, её обычно связывают с Тём-
ными искусствами, хотя, как мы знаем, среди 
великих и добрых волшебников тоже попада-
ются знатоки змеиного языка» (Роулинг, 2019). 
На самом деле, вложенное умение говорить 
со змеями – это единственное добро, которое 
совершил в своей жизни Волдеморт, подписав 
этим свой смертный приговор, не по своей воле, 
конечно. Это тот случай, когда добро отбирает 
для своих нужд ресурсы зла для борьбы с этим 
злом, своего рода Мамбринов шлем, который 

Дон Кихот отобрал в честном, хотя и нелепом, 
поединке. Вовлеченность и спаянность двух 
групп на примере соотнесения магических 
существ еще более наглядна, чем в случае пред-
метного мира. Здесь литературные краски с тем 
или иным знаком особенно ярки. На этом уровне 
важнее всего то, что «изъяны» существ фактиче-
ски ничего не значат для морального выбора и 
полноценной жизнедеятельности. Главный про-
водник этой мысли в романе, Дамблдор, берет на 
работу заику Квиррелла, полувеликана Хагрида, 
оборотня Люпина, кентавра Флоренца, эльфов 
Добби, Винки и Кикимера, способствует спасе-
нию, а потом и возвращению Клювокрыла и так 
далее. Любое отклонение, если с ним пытаются 
жить, соблюдая правила общежития, для Дам-
блдора не может рассматриваться как повод для 
отказа в помощи. Это тонкий намек Дж. Роулинг 
на всякого рода нетерпимость, которая прояв-
ляет себя еще более отчетливо, когда начина-
ются всяческие нагнетания относительно полу-
кровия, грязнокровия и тому подобной гадости. 
Как полагает автор: «Людям нравится считать 
себя выше других, и если им больше нечем гор-
диться, то они начинают гордиться этой своей 
чистотой» (Роулинг, 2010: 670).

Еще одно важное соотнесение на уровне маги-
ческих существ – в романе присутствуют неаб-
страктно три образа оборотней: Римус Люпин, 
Фенрир Сивый и Струпьяр. Первый вводится в 
повествование как профессор Защиты от темных 
искусств, он научил Гарри вызывать патронуса 
и бороться с дементорами, был другом Джеймса 
Поттера, член Ордена Феникса, смелый, рассу-
дительный человек, и при этом оборотень. Фен-
рир Сивый (Струпьяр – один из его клики), уку-
сивший Римуса, пахнет грязью, потом и кровью, 
«болезнь» его всецело устраивает и явно прино-
сит удовольствие, особенно ему по душе молодая, 
детская плоть и он жаждет её постоянно, даже в 
отсутствие полной луны. Он – своего рода орк в 
переводе на язык «Властелина колец». Принци-
пиальное значение в таком случае имеет волчье 
противоядие, о котором упоминает Римус Люпин: 
«Я пью его неделю, предшествующую полнолу-
нию, и… и после трансформации сохраняю разум. 
Лежу у себя в кабинете, как вполне безобидный 
волк, и спокойно жду, пока луна пойдёт на убыль» 
(Роулинг, 2019). То есть жить, любить, дружить, 
учиться, работать, жениться, иметь детей воз-
можно – современная магическая медицина пре-
доставляет такую возможность, стало быть, дей-
ствительно, дело не в том, кто ты, а в том, какой 
ты делаешь выбор.
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Отдельно следует отметить символический 
уровень. Символ как инструмент переноса 
известного в регистр неизвестного, постижение 
сферы нового в терминах известного, впрочем, 
как и противоречие, присущее всем без исклю-
чения естественным языкам неизменно присут-
ствует в семиотическом пространстве любого 
текста. Символическое описание мира является 
специфическим средством реализации персона-
жем познавательного отношения к миру, понима-
ния границ собственного бытия и трансформации 
мира действительности в мир текста. Мир текста 
упорядочен, организован и интерпретирован для 
нужд декодирования. Эпистемологический ста-
тус символа в контексте рассмотрения романа 
Дж. Роулинг становится анализом целостного 
познавательного отношения, где упомянутые 
группы дешифруются по одному признаку – 
тепло и холод. Тепло, как существенный параметр 
группы протагониста, представлено таким вет-
влением: паровоз Хогвартс-экспресс алого цвета; 
красный цвет Гриффиндора; Дамблдор отгоняет 
инферналов «огромным лассо» пламени, он же 
открыл «двенадцать способов применения крови 
дракона»; волшебная струя палочки Гарри – это 
«Золотое пламя»; Феникс Фоукс сгорает в огне, 
как ему и положено; Дамблдор сконструиро-
вал делюминатор, который потом передал Рону; 
рыжий Живоглот и Уизли; Крэбб неумело вызвал 
«огромные языки пламени» в конце «Даров 
смерти», что свидетельствует о неподвластности 
огненной стихии группе антагониста; веснушки, 
прямодушие, избыток чувств, горячность, любовь 
и тому подобное. Все, что касается антагониста и 
его окружения, объединено холодностью любого 
толка, грязью, болезненностью, зеленым, белым, 
бледным, отчасти черным цветом, высокомерием 
и ненавистью: русый цвет волос Драко, блед-
ность, манера растягивать слова; холод, сопро-
вождающий дементоров; «холодное золото» 
крестража-медальона; зеленое пламя палочки 
Волдеморта; грязь Фенрира, «грязные малень-
кие друзья» Петтигрю; Нагайна; холодный голос 
Волдеморта и тому подобное. Символ фикси-
рует напряженность творческих усилий созна-
ния автора, направленных на постижение такого 
явления, как зло, в окружающем мире, а также 
горизонты такого постижения. Вместе с тем сим-
волический уровень – единственный из четырех, 
где не приходится констатировать взаимопро-
никновенности означенных групп. Должно пола-
гать, что со стороны автора есть необходимость 
включения в проблемное поле текста культур-
ной детерминации объектов познания, проблемы 

трансляции знания и коммуникации между субъ-
ектами познания, а такие сложные взаимоза-
висимости между деятельностью персонажей 
и их ролью в тексте невозможно организовать 
по принципу объективной реальности. Символ 
может быть сколь угодно многогранен, но ведь 
и успех дешифровки в таком свете должен быть 
переосмыслен. Место, роль и функции символа 
в тексте предусматривают исследование возмож-
ностей неявного выражения смысла, анализа зна-
чений высказываний в контексте ситуации «здесь 
и сейчас» и возможности понимания как особой 
герменевтической функции, при этом смешение 
семантических оттенков в таком случае, как нам 
представляется, недопустимо. 

Однако совпадения на трех иных уровнях явно 
присутствуют и свидетельствуют о частице зла, 
которая живет в каждом из нас, о том, что чело-
век как «проект» с готовностью принимает зло, 
восторгается, игнорирует или прощает, тем более, 
если это зло – его глубоко укорененное «Я», 
существенная и фундаментальная деталь миросо-
зерцания. Как полагает Плотин: «Зло исходит из 
худшего в нас, ибо мы – смешаны, и когда худ-
шее превозмогает лучшее, мы – злы» (Плотин, 
1996: 13), следовательно, диаметрально противо-
положные фигуры Поттера и Реддла постоянно 
«вместе» вплоть до роковых событий последней 
части именно из-за «хоркруксности» главного 
героя. Протагонист все время балансирует между 
двумя группами, он – их общая составляющая 
часть «смешения». Как полагает Д. Быков, про-
блема в том, что для победы нужно быть немного, 
сколько-нибудь, но злом: Шерлок Холмс с его дья-
вольскими привычками и возможностями, Штир-
лиц с его вовлеченностью в VI отдел РСХА и неко-
торыми поступками, и даже Дамблдор, который 
«<…> без малейшего сомнения манипулирует 
людьми как куклами, он скрывает самые непри-
глядные тайны своего прошлого и так ни разу и не 
говорит Гарри всей правды» (Роулинг, 2010: 675). 
Гарри Поттер – мессия мира магов, и уж если ему 
так сложно было себя побороть, выдержать Вол-
деморта в себе, и Дамблдор на этот, с позволения 
сказать, педагогический проект потратил в общей 
сложности семнадцать лет, то что говорить о тех, 
у кого нет под рукой Мерлина? Гарри едва ли 
задумывается о том, как ему поступить, когда он 
узнает всю правду – он идет убивать себя и Волде-
морта в себе, предварительно указывая Невиллу 
на последний хоркрукс и успокаивая себя тем, что 
умирать «Быстрее и легче, чем засыпать» (Роу-
линг, 2019). Протагонист зол, Дамблдор, оказыва-
ется, «<…> относится к людям как к марионет-
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кам, к тому же он просит Гарри совершить такое, 
что не под силу большинству людей вдвое старше 
мальчика» (Роулинг, 2010: 672), тем не менее, 
вероломства и вероотступничества не приходится 
констатировать. Идея блага больше, чем твоя 
смерть и уничтожение тела. Для Волдеморта это 
не так. Следовательно, то гаденькое нечто, что, по 
мнению автора эпопеи, осталось лежать в голове 
у Гарри на перроне призрачного вокзала, уничто-
жается с помощью смерти и смирения. Равенство, 
смирение, скромность и смерть – вот те состав-
ляющие мудрости младшего брата из сказки. И, 
по-видимому, это гаденькое нечто – эгоизм – то, 
что И. Кант назвал радикальным злом, то есть 
причиной любого другого зла. То, что было долгое 
время частью Гарри, Дж. Роулинг исчерпывающе 
характеризует как то, что любило: «<…> только 
власть и самого себя» (Роулинг, 2010: 666).

Итак, при содействии глупости, холодности, с 
помощью воровства и предательства антагонист 
строит себе шаткое бессмертие, каковое, безус-
ловно, не является изобретением Дж. Роулинг. 
Вспомним струльдбругов из «Путешествия Гул-
ливера», которые, будучи бессмертными, обре-
чены на тотальную старческую немощь во всех 
своих печальных проявлениях. Укажем на Дори-
ана Грея, вместо которого «старел» его портрет. 
Выделим и Х. Борхеса с его рассказом «Бессмерт-
ный», где отсутствие смерти означает и отсут-
ствие любого смысла в любом поступке, добр он 
или зол. Заслуживает упоминания персонаж из 
цикла о Земноморье Урсулы Ле Гуин по прозвищу 
Коб-паук, он тоже стремился обрести бессмертие, 
а исполнив желаемое, теряет свое истинное имя, 
что для мира американской писательницы равно-
сильно вечному полуслепому блужданию между 
жизнью и смертью. Таким образом, бессмертие 
лишает рассудка, заставляет руководствоваться 
только тщеславием, превращает любой поступок 
в малосодержательный акт и, наконец, превра-
щает тебя в пустоту.

Быть бессмертным в мире Дж. Роулинг озна-
чает любить тело и быть смертью для других тел, 
упиваться этим, пожирать. Реддл порочен, так как 
находится в плену своего тела, любит его, прод-
левает, он весь направлен в себя, он, несомненно, 

телесно эгоцентричен в высшей мере, как и 
Дориан Грей. Бессмертие наподобие волдеморто-
вого получается через смерть другого, и это един-
ственный способ, по мнению антагониста, загля-
нуть в вечность. В свою очередь, для Дамблдора 
бессмертие, власть, сила и обладание, обезобра-
женная до неузнаваемости «любовь» в лице четы 
Лестранж, безымянность, девиантный моральный 
закон, обладание чем-либо любой ценой – всё 
это предательство идеи Блага, что, разумеется, 
гораздо хуже, чем смерть, смерть – предпочти-
тельнее. Для Волдеморта эта предпочтительность 
более чем не очевидна, он даже не подозревает о 
существовании оной. Он так и не понял, что это 
был за человек – Северус Снейп, он не потру-
дился понять, кому принадлежала по-настоящему 
бузинная палочка, он так и не оценил тонко заду-
манной «игры Дамблдора» только потому, что 
верил, глядя на умирающего профессора зельева-
рения, что отбирает у того некую колоссальную 
ценность – тело. В то время как единственной 
ценностью Снейпа была любовь к Лили Эванс, и 
это та самая любовь, о которой так загадочно и 
неустанно твердит Дамблдор. 

Выводы. Смерть как выбор, победа над эго-
измом осуществляется с помощью жертвенной 
любви, таковы мифопоэтические правила мира 
Дж. Роулинг. Лили и Джеймс погибли за Гарри, 
Гарри принес себя в жертву во имя Мира, как 
и Снейп, Тонкс, Люпин, Фред, Грозный глаз, 
Сириус и, наконец, Дамблдор. Любовь – это пре-
красно, сложно и нетривиально, бессмертие – это 
уродливо, просто и пошло. Бессмертие, обретен-
ное Реддлом с помощью осколков души, – это как 
вести счет собственным злодеяниям, буквально 
украшая их разноцветными взрывами хитроспле-
тений сиротства, истории школы «Хогвартс», дра-
гоценными металлами, камнями, болезненным 
чванством и эгоцентричным снобизмом. Непо-
нятно кто у кого учился: Волдеморт у Локхарта 
или наоборот. Это и есть открытие Дж. Роулинг: 
Волдемортово бессмертие – это тошнотворная 
пошлость человеческого тщеславия и эгоистич-
ного страха, воровство и предательство впере-
мешку с глупостью. Том Реддл – «разбойник, вор 
и предатель Господа» (Иоанн Златоуст, 1897).
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НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ  
В ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНОМУ АСПЕКТІ

Стаття присвячена проблемі неозначено-особових речень у системі односкладних конструкцій. У лінгвоіс-
торіографічному аспекті проаналізовано суперечливі погляди вчених-лінгвістів на синтаксичну форму неозна-
чено-особових речень як незалежний тип односкладних речень; виявлено розбіжності поглядів лінгвістів щодо 
термінологічної класифікації односкладних неозначено-особових речень (кваліфікація їх як означено-особових 
речень, як перехідний тип між означено-особовими й неозначено-особовими, як перехідних між двоскладними й 
односкладними). Визначено більш широке тлумачення неозначено-особових речень: поряд із дієслівними неозначе-
но-особовими реченнями виділено неозначено-особові речення іменного типу, що позначають стан невизначеної 
особи, й окреслено способи представлення головного члена зазначених видів речень, причому історія вивчення 
односкладних речень спричиняє явний висновок про недостатність урахування тільки однієї будь-якої ознаки як 
основи для розподілу на певні групи речень. Розкрито погляди мовознавців на функціонально-семантичну специ-
фіку суб’єкта дії неозначено-особових конструкцій; на семантичну сутність неозначено-особових речень, яка 
полягає у висуванні на перший план самого факту дії, непотрібності позначення конкретного суб’єкта; оха-
рактеризовано лексико-семантичне значення підмета та його роль у диференціації односкладних і двосклад-
них речень. Непотрібність конкретного позначення особи призводить до того, що семантично невизначеним 
суб’єктом може бути як одна особа, так і група осіб, нарешті, усі особи, яким може бути притаманна зазначе-
на дія. Функціонально-семантичною специфікою неозначено-особових односкладних речень є показ факту дії без 
конкретного уточнення її суб’єкта. Виявлено відсутність у дослідників зазначених конструкцій єдиного погляду 
на причини вилучення суб’єкта.

Ключові слова: підмет, синтаксичний статус, неозначено-особові речення, односкладні речення, семантика, 
лінгвоісторіографія.
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INDEFINITE-PERSONAL ONE-MEMBER SENTENCES  
IN THE LINGVOHISTORIOGRAPHICAL ASPECT

The article is devoted to the problem of indefinite-personal sentences in the system of one-member constructions. In 
the linguistic-historiographical aspect, the contradictory views of linguists on the syntactic form of indefinite-personal 
sentences as an independent type of simple sentences are analyzed; differences of linguists' views on terminological 
classification of one-member indefinite-personal sentences are revealed (their qualification as definite-personal sentences, 
as a transitional type between definite-personal and indefinite-personal, as transitional type between two-syllable and 
one-syllable sentences). A broader interpretation of indefinite-personal sentences is defined: along with verbal indefinite-
personal sentences, indefinite-personal sentences of the nominal type are distinguished, denoting the state of the indefinite 
person and ways to represent the principal part of these types of sentences are outlined, moreover, the history of the study 
of one-member sentences leads to a clear conclusion that it is insufficient to take into account only one of any features 
as a basis for division into certain groups of sentences. The views of linguists on the functional-semantic specificity of 
the subject of action of indefinite-personal constructions are revealed; on the semantic essence of indefinite-personal 
sentences, which consists in highlighting the very fact of action, the needlessness of the designation of a particular 
subject; the lexico-semantic meaning of the subject is characterized and its role in the differentiation of one-member 
and two-member sentences. The needlessness for a specific designation of a person leads to the fact that a semantically 
indefinite subject can be both one person and a group of persons, and, finally, all persons who may be characterized 
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by this action. The functional-semantic specificity of indefinite-personal one-member sentences is the demonstration of 
the fact of action without specific clarification of its subject. The absence of researches’ single view on the reason of the 
extraction of the subject in such constructions is revealed 

Key words: subject, syntactic status, indefinite-personal sentences, one-member sentences, semantics, linguistic 
historiography.

Постановка проблеми. У сучасному мовоз-
навстві під час класифікації односкладних речень 
виникають об’єктивні труднощі, пов’язані з вибо-
ром класифікаційного принципу, причому історія 
вивчення односкладних речень спричиняє явний 
висновок про недостатність урахування тільки 
однієї будь-якої ознаки як основи для розподілу 
на певні групи речень.

Термін односкладні речення вперше введено 
в науковий ужиток О. О. Шахматовим, який 
обґрунтував сутність цих синтаксичних одиниць 
як окремого типу простих речень. Він розмежував 
неповні й односкладні речення. О. О. Шахматов 
зазначав, що в односкладних реченнях чітко не 
виражені ні підмет, ні присудок, вони позбав-
лені конкретного членування на дві групи членів 
речення. Тому видається правильним говорити 
тільки про головний член односкладного речення 
(Загнітко, 2011: 520). Шахматовське синтаксичне 
вчення про речення, зокрема вчення про одно-
складне речення, спричинило значний вплив на 
розвиток синтаксичної науки.

Подальше вивчення односкладних речень чи 
їхніх окремих типів продовжили Є. М. Галкіна-
Федорук, В. В. Виноградов, К. О. Тимофєєв, 
Б. П. Ардентов, В. В. Бабайцева, В. А. Бєлошап-
кова, Н. С. Валгіна, П. О. Лєкант та інші. Завдяки 
цим дослідженням чітко визначено статус одно-
складних речень та особливості їх різноманіт-
них типів.

Від нечленованих речень (слів-речень: Так. 
Ні.) односкладні відрізняються членимістю 
й можливістю поширюватися другорядними 
членами, тобто односкладні речення, як і дво-
складні, можуть бути непоширеними й пошире-
ними. Порівняємо: Читаю. Сплю – Читаю мало, 
багато сплю.

Розмежування типів односкладних речень 
переважно базувалося на частиномовному вира-
женні головного члена речення, через що дифе-
ренціювання здійснювалося на дієслівні та номі-
нативні односкладні речення. З-поміж дієслівних 
розрізнялися означено- (під впливом О. О. Шах-
матова), неозначено-, узагальнено-особові та без-
особові односкладні речення, потім ряд розши-
рився шляхом виділення інфінітивних (виділені 
О. М. Пєшковським) односкладних речень. До 
номінативних додалися ще й генітивні (обґрунту-

вав необхідність їх вирізнення О. О. Шахматов). 
Наведеній класифікації передувало розмежування 
безпідметових речень, речень із відносною без-
підметовістю (неозначено-особові й узагаль-
нено-особові) і безприсудкових речень (називні) 
(Синявський, 1931: 203, 214, 234).

Аналіз досліджень. Велику зацікавленість 
у лінгвістичних колах викликають неозначено-
особові речення – це односкладні безпідметові 
речення, підмет яких виражений дієсловом у 
формі 3-ї особи множини теперішнього або май-
бутнього часу, а також у формі минулого часу, при-
чому діяча не названо, хоча й мається на увазі як 
невизначена особа (Галкина-Федорук, 1958: 278), 
наприклад: Слухали його уважно. Підкреслення 
особи діяча чи носія стану у формі дієслова-пред-
иката наближає такі конструкції до двоскладних, 
а неокресленість діяча щодо його семантичного 
наповнення спрямовує ці речення до односклад-
них (Загнітко, 2011: 524). Термін неозначено-осо-
бові речення за такими структурами закріпився 
завдяки О. О. Шахматову, хоча його вживав уже 
О. О. Потебня. Більш того, структури з подібною 
синтаксичною семантикою лінгвісти виділя-
ють і в інших слов’янських мовах (Сятковский, 
1963: 268). 

Вивченням неозначено-особових конструк-
цій займалося багато вчених-лінгвістів, таких як 
О. М. Пєшковський, О. О. Юдін, С. І. Сятковський, 
Е. М. Алсуф’єва, В. В. Бабайцева, Б. М. Гаспа-
рова, П. О. Лєкант, О. Н. Хазова, Н. Л. Іваницька, 
В. П. Проничев, Г. Є. Засвитовська, П. С. Дудик, 
К. Ф. Шульжук, Ю. Т. Долін, Е. М. Осіпова, 
А. П. Загнітко та інші.

Метою статті є розкриття поглядів лінгвістів 
на неозначено-особові конструкції в контексті їх 
синтаксичного статусу як односкладних речень.

Ця мета конкретизується в таких завданнях: 
1) розкрити погляди мовознавців на функціо-
нально-семантичну специфіку суб’єкта дії нео-
значено-особових конструкцій; 2) охарактери-
зувати лексико-семантичне значення підмета та 
його ролі в диференціації односкладних і дво-
складних речень; 3) представити ставлення лінг-
вістів до термінологічного питання неозначено-
особових речень.

Виклад основного матеріалу. О. С. Мельни-
чук зазначає, що за походженням такі конструк-
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ції давні; дослідники фіксували їх ще в текстах 
давньоруської мови. Ще тоді «неповні двоскладні 
речення з відсутнім підметом при формі 3-ї особи 
множини дієслова, яке означало дію певної, іноді 
точно не визначеної групи осіб у якійсь постійній 
чи звичайній ситуації, почали вживати й у таких 
спеціальних випадках, коли суб’єкт не може бути 
названий, тобто стали перетворюватися в певних 
випадках в односкладні речення з неозначено-
особовим значенням» (Мельничук, 1966: 28–29).

Функціонально-семантичною специфікою 
неозначено-особових односкладних речень є 
показ факту дії без конкретного уточнення її 
суб’єкта. Але в дослідників зазначених конструк-
цій немає єдиного погляду на причини вилу-
чення суб’єкта. О. О. Шахматов наголошував, що 
суб’єкт у зазначених реченнях не потрібен (Шах-
матов, 1941: 129), Д. М. Овсянико-Куликовський 
указував на відсутність конкретного діяча (Овся-
нико-Куликовский, 1912: 146), В. В. Бабайцева та 
О. Г. Руднєв схилялися до думки про невідомість 
або, навпаки, відомість суб’єкта, що не бажає 
бути названим (Бабайцева, 1968: 354; Руднев, 
1964: 61), О. О. Стародумова намагалася встано-
вити суб’єкт із ситуації мовлення (Стародумова, 
2005: 73), а В. Д. Горяний ототожнював його із 
самим мовцем, «який не вважає за потрібне на 
цьому наголошувати» (Горяний, 1984: 24).

У носія мови не завжди, однак, виникає потреба 
вказати на певний суб’єкт. У деяких випадках 
для мовця важливо зосередити увагу лише на дії 
(Гофман, 2006: 53). І саме семантична сутність 
неозначено-особових речень полягає у висуванні 
на перший план самого факту дії, непотрібності 
позначення конкретного суб’єкта. Непотрібність 
конкретного позначення особи призводить до 
того, що семантично невизначеним суб’єктом 
може бути як одна особа, так і група осіб, нарешті, 
усі особи, яким може бути притаманна зазначена 
дія (Осипова, 2009: 29). У таких реченнях дійова 
особа є незрозумілою, як зауважує О. М. Пєшков-
ський, «ця неясність є дуже важливою» (Пешков-
ский, 1956: 371).

Продовжуючи характеристику неозна-
чено-особових речень за їх співвідношенням 
із неповними двоскладними з нереалізованою 
суб’єктною позицією, О. М. Пєшковський указує, 
що «підмет тут не може бути взятий ні із ситуа-
ції мовлення, ні з попереднього, ні з подальшого 
висловлювання, як це завжди буває в неповних 
реченнях» (Пешковский, 1956: 329). Додавання 
випущеного підмета, на його думку, «створило б 
у гіршому випадку лише стилістичну незручність 
(тому що ввело б зайве слово), тут воно стерло 

б самий синтаксичний вигляд фрази, змінило б 
її устрій. І це тому, що воно знищило б відтінок 
неозначеності, у якому тут уся річ. Іншими сло-
вами, тут підмет не випадково недосказано, як у 
неповних особових реченнях, а навмисно усу-
нуто з мовлення, навмисно подано як невідоме, 
невизначене. Іноді це значення, – наголошує вче-
ний, – просто навіть протидіє звичайному запо-
зиченню підмета з сусідніх речень» (Пешков-
ский, 1956: 330).

О. О. Шахматов акцентує увагу на перенос-
ному значенні форм 3-ї особи множини, на здат-
ності цієї форми замінювати 1-у особу однини, 
унаслідок чого висувається неозначено-особовий 
зворот замість означено-особового, і наводить 
приклади типу: Не хочу я, кажуть тобі! – запе-
речила Настуся (Писемський); Йому про справу 
кажуть, а він чорт знає, що меле (Сухово-Коби-
лін) (Шахматов, 1941: 81).

Із цього приводу В. В. Виноградов зауважує: 
«Якщо речення з присудком у формі 3-ї особи 
множини односкладне, тобто підмет відсутній, 
то дієслівна форма абсолютно не конкретизує 
суб’єкт: її особове закінчення не містить указівки 
на семантично певного діяча – мовця або слухача. 
Саме тому форму 3-ї особи називають «неособо-
вою формою», на відміну від форм перших двох 
осіб – визначених осіб мовлення» (Виноградов, 
1947: 455–456).

На думку О. С. Скоблікової, неозначено-осо-
бові речення, на відміну від означено-особових, 
являють собою абсолютно самостійний струк-
турно-семантичний різновид речень. Односклад-
ність притаманна їм органічно й пов’язана з осно-
вною особливістю їх граматичної семантики: 
саме тому що дія позначається в них безвідносно 
до конкретного її виконавця, вони дають змогу 
зосередити всю увагу на характері позначуваль-
ної дії, повністю відволікаючись від питання про 
дійових осіб. У цьому стосунку неозначено-осо-
бові речення різко відрізняються навіть від тих 
двоскладних, які містять лексично неозначені 
позначення дійових осіб, наприклад: В зале смея-
лись – Несколько человек в зале смеялись – Кое-
кто в зале смеялся – Люди в зале смеялись (Ско-
бликова, 1979: 106–107).

Дж. Остін головний компонент неозначено-
особового односкладного речення, а саме форму 
3-ї особи множини, називає «відчужено-особо-
вою» й зазначає, що на логічному рівні суб’єкт 
може бути співвіднесений «і з однією особою, 
і з групою осіб, зрештою, з усіма діячами, яким 
потенційно властива відповідна дія» (Остін, 
1986: 30).
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Учені по-різному кваліфікують подібні 
речення: одні вважають їх двоскладними непо-
вними (Юдин, 1954: 91), інші – перехідними 
між двоскладними й односкладними (Почтен-
ная, 1954: 8), треті зараховують до односкладних 
(Ружичка, 1962: 4; Федоров, 1965: 98). При цьому 
в підручниках під редакцією Є. М. Галкіної-Федо-
рук такі односкладні конструкції кваліфікуються 
як означено-особові речення; Т. Г. Почтєнною – як 
перехідний тип між означено-особовими й неозна-
чено-особовими; О. А. Юдін і В. В. Бабайцева час-
тину таких конструкцій включають до неозначено-
особових речень; С. В. Сятковський, О. К. Федорів 
повністю зараховують їх до неозначено-особових.

На думку Е. М. Осипової, подібні структури 
з одним складом присудка у формі 3-ї особи 
множини й при ситуативно-контекстуальній 
конкретизації особи-діяча не можна кваліфіку-
вати ні як двоскладні неповні, ні як односкладні 
означено-особові речення, тому що вони мають 
яскраво виражену семантико-граматичну специ-
фіку. У таких реченнях невизначеність суто гра-
матична, синтаксична: за нею прихована відома 
особа, названа конкретно в контексті або наявна з 
обстановки мовлення (Осипова, 2009: 36).

З приводу речень, у яких головний компонент 
представлено 3-ю особою множини, А. П. Загнітко 
писав: «Інколи такі речення кваліфікують як озна-
чено-особові на тій підставі, що форму 3-ї особи 
множини можна замінити формою 1-ї особи: 
Пиши, як тобі кажуть // Пиши, як тобі кажу. 
Синонімічність таких конструкцій не означає їх 
тотожності: форма неозначено-особових речень 
зручна для маскування дійової особи, а неозначе-
ність (хоча б і не значною мірою) – семантична 
властивість неозначено-особових речень. Крім 
того, формальні ознаки (форма третьої особи 
множини тощо) також свідчать на користь визна-
чення таких речень неозначено-особовими. У цих 
реченнях окреслюється дія, створювана конкрет-
ною особою, яка не називається з метою її неозна-
ченості, наприклад: Мені наказували, забороняли, 
ставили проблеми, але ніхто не запропону-
вав навіть присісти (Гр. Тютюнник) (Загнітко, 
2011: 531–532).

Іноді неозначено-особові речення трактуються 
ширше. Так, поряд із дієслівними неозначено-осо-
бовими реченнями виділяються неозначено-осо-
бові речення іменного типу, що позначають стан 
невизначеної особи (П. О. Лєкант, І. Н. Пудов-
ченко, автори Грамматики-80). Головний член 
іменних неозначено-особових речень представ-
лений короткими прикметниками або пасивними 
дієприкметниками у формі множини, що позна-
чають почуття (рады, безразличны), душевні 
якості (добрые, спокойные), взаємини (дружные, 
грубые) людини, наприклад: Летом мы путе-
шествовали по Средней Азии. Там с нами были 
приветливы; На меня здесь сердиты (Ю. Герман) 
(Лекант, 1986: 24).

Проаналізовані праці багатьох видатних лінг-
вістів дають змогу зробити висновки, що нео-
значено-особові речення варто зараховувати до 
окремого структурно-семантичного типу одно-
складних речень на таких підставах:

1) незважаючи на те що підкреслення особи 
діяча чи носія стану у формі дієслова-предиката 
наближає такі конструкції до двоскладних, нео-
кресленість діяча щодо його семантичного напо-
внення спрямовує ці речення до односкладних;

2) односкладність притаманна неозначено-
особовим реченням органічно й пов’язана з осно-
вною особливістю їх граматичної семантики: 
саме тому що дія позначається в них безвідносно 
до конкретного її виконавця, вони дають змогу 
зосередити всю увагу на характері позначуваль-
ної дії, повністю відволікаючись від питання про 
дійових осіб;

3) усупереч розбіжностям поглядів лінгвістів 
щодо термінологічної класифікації односкладних 
неозначено-особових речень (кваліфікація їх як 
означено-особових речень, як перехідний тип між 
означено-особовими й неозначено-особовими, як 
перехідні між двоскладними та односкладними), 
більшість лінгвістів такі конструкції включають 
до неозначено-особових речень.

Перспективи подальших розвідок убачаємо в 
більш поглибленому дослідженні структур, які є 
загальновживаними в мові, але викликають нео-
днозначне ставлення в наукових колах.
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ДИНАМІКА МЕТОДІВ І НАПРЯМІВ СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЧЕННЯ

Інтуїтивні методи аналізу синтаксичних одиниць пов’язуємо з граматиками, які містять розділи, присвячені 
описові синтаксичного ладу української мови. Саме в працях, що з’явилися в XVII–ХІХ ст., простежуємо заро-
дження й розвиток теорії аналізу синтаксичних одиниць. У середині XIX ст. сформульовано логіко-синтаксич-
ний метод аналізу речення, який був панівним до початку ХХ ст. 

Як результат незадоволення логічними принципами аналізу мови в 50-х рр. XIX ст. у лінгвістиці набуває 
розвитку психологічний напрям, у межах якого виник психолого-синтаксичний метод опису речення. Цей під-
хід набув розвитку під впливом філософії мови В. фон Гумбольдта, згідно з яким мову можна вивчати тільки у 
зв’язку зі свідомістю й мисленням людини, її культурою й духовним життям. Теорії, що почали використовувати 
формальний аналіз граматичних явищ, отримали назву формально-синтаксичних. 

Аналіз речення з допомогою структури складників і структури залежностей стає одним із провідних у другій 
половині XX ст. Цей період пов’язаний зі становленням структурної лінгвістики, метою якої був опис елементів 
мови та зв’язків між ними.

Більшість сучасних досліджень формального напряму здійснювані в річищі генеративної граматики, основи 
якої закладено Н. Хомським. На відміну від послідовників формалізму, функціоналісти займалися вивченням окре-
мих явищ мови (винятком є системна функційна граматика М. Галлідея й теорія порядку складників Дж. Гокін-
са). Представники функціоналізму в дослідженнях виходять із припущення, що будова мови визначувана її вико-
ристанням. Хоча в лінгвістиці склалася традиція вивчати актуальне членування на прикладі окремих речень, 
текстотвірна роль актуального членування речення й необхідність зарахування цієї категорії до синтаксису 
тексту визнані багатьма дослідниками. 

Отже, неодновимірність синтаксичних одиниць, визначення їх специфіки і статусу, з’ясування принципів 
диференціації зумовлено різними типологічними методами та класифікаціями в традиційних і новітніх наукових 
підходах. Перспектива дослідження проблеми може бути пов’язана з поглибленим вивченням синтаксичних оди-
ниць у діахронії та синхронії в різносистемних мовах.

Ключові слова: висловлення, речення, синтаксичний зв’язок, формально-синтаксична структура, семантико-
синтаксична структура.
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DYNAMICS OF METHODS AND APPROACHES  
FOR A SENTENCE SYNTAX ANALYSIS 

Intuitive methods of syntactic units’ analysis shall be connected with the grammars that include sections, devoted to 
a description of the syntactic order in the old Ukrainian and modern Ukrainian languages. Exactly in these works that 
appeared in XVII–ХІХ centuries we can trace the origins and development of the syntactic units’ analysis theory. At the 
beginning of XIX century a logical and syntactic method of the sentence analysis was shaped and remained the leading 
one until the beginning of ХХ th century. 

Resulting from the dissatisfaction with the logic principles of linguistic analysis, a psychological approach starts to 
develop in the 50s of XIX century which gave rise to the psychologic and syntactic method for a sentence analysis. This 
approach emerged under the influence of the linguistic philosophy developed by W. von Humboldt, which states that a 
language may be studied only in connection with consciousness and human mental activity, culture and spiritual life. 
Syntactic theories that started to use formal analysis of grammatic phenomena, were named as formal syntactic theories.

A sentence analysis with the help of its components and subordinations used to be the principal method of a sentence 
analysis in the second half of XXth century. This period is connected with the structural linguistics development which 
targeted at describing language elements and their interconnections. 
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The major part of modern researches of the formal branch are carried out withing the generative grammar trend, the 
basis of which was created by N. Chomsky. Compared to the followers of the formal approach, the functionalists did not 
search to create elaborated theories, they mainly used to study separate linguistic phenomena (with the exception made 
for the Systemic functional grammar by M. Halliday and Theory of order and constituency by J. Hawkins). Followers of 
the functional approach in their researches base their conclusions on the idea that a language structure is defined by its 
usage. Despite the established tradition of studying the actual segmentation using separate sentences, text generating 
role of the actual sentence segmentation as well as the necessity to classify this category as text syntax was recognized 
by numerous researchers. 

Therefore, multidimensionality of syntactic units, defining their features and status, as well as discovering differentiation 
principles is preconditioned by various typological methods and classifications both in traditional and new scientific 
approaches. The problem research perspectives can envisage the detailed studies of the syntactic units in diachrony and 
synchronicity in multisystem languages.

Key words: statement, sentence, syntactic relation, formal syntactic structure, semantic syntactic structure. 

Постановка проблеми. Питання визначення 
диференційних категорій речення як одиниці 
синтаксису, закономірностей його сегментації й 
аспектів вивчення залишається одним із провід-
них у лінгвістиці. Попри тривалу історію дослі-
дження цієї проблеми, багатоаспектні підходи 
до її класифікації, повний синтаксичний аналіз 
речення й тексту досі спричиняють багато нео-
днозначних потрактувань, що дає підстави вва-
жати вчення про цей феномен актуальним.

До середини XIX ст. у лінгвістиці не просте-
жуємо чіткої межі між синтаксичними, логіч-
ними та психологічними підходами. З розвитком 
функційного підходу виокремлено два основні 
напрями аналізу речення – формально-синтак-
сичний і семантико-синтаксичний. Крім того, 
вивчення речення з урахуванням їх комуніка-
тивно-прагматичної функції визнають на сьо-
годні одним із плідних і необхідних шляхів, що 
дає змогу повніше та адекватніше проаналізу-
вати досліджувані об’єкти

Аналіз досліджень. Сьогодні в лінгвістиці 
є низка лінгвістичних студій, у яких репрезен-
товано різні підходи до синтаксичного аналізу 
речення, зокрема формально-синтаксичний 
аспект представлений у працях І. Р. Вихованця, 
Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітка, Н. Л. Іваницької, 
К. Ф. Шульжука та ін.; семантико-синтаксичний 
підхід репрезентовано в студіях Н. Д. Арутюно-
вої, Г. О. Золотової, Т. П. Ломтєва, О. Г. Межова, 
М. В. Мірченка й ін.; опрацювання комунікатив-
ного напряму в аналізі речення висвітлено в пра-
цях М. О. Вінтоніва, А. П. Загнітка, Г. О. Золото-
вої, Т. Є. Янко й ін. 

Метою статті є комплексно проаналізувати 
динаміку основних підходів до синтаксичного 
аналізу речення в сучасній лінгвістиці.

Для досягнення мети ставимо перед собою такі 
завдання: з’ясувати чинники, що формують той 
чи той підхід до аналізу синтаксичних одиниць; 
прослідкувати кореляції між основними методами 
синтаксичного аналізу речення. 

Виклад основного матеріалу. Витоки студі-
ювання синтаксичних одиниць логічно вбачати в 
граматиках, які містять розділи, присвячені опи-
сові синтаксичного ладу староукраїнської мови, 
а такі праці з’являються в XVII–XVIII ст. Цілком 
підтримує твердження Н. В. Кобченко, що саме 
на цей період припадає зародження теорії синтак-
сичного зв’язку (Кобченко, 2018: 16).

У середині XIX ст. сформульовано логіко-син-
таксичний метод аналізу речення, який був панів-
ним до початку ХХ ст. Згідно із цим підходом, 
речення витлумачують як судження: «судъ, сло-
вами выраженный, се предложенїє» (Могѣлнѣцки, 
1923: 193). Цей підхід до визначення речення під-
триманий і розвинутий у працях М. Осадци, який 
зазначав, що «мысль словами виражена називає 
ся положеньемь» (Осадца, 1876: 170). «М. Осадца 
повторює терміни, зафіксовані в працях першої 
половини ХІХ ст., і створює власні оригінальні 
назви для позначення речення і його типів: поло-
женьє – речення, положеньє наге – речення непо-
ширене; розвитое, розширене – поширене» (Чер-
нобров, 2019: 21).

У межах цього підходу синтаксичний ана-
ліз простого речення являв собою виокремлення 
головних і другорядних членів речення та визна-
чення їх функції на основі логічних запитань. 
Значний внесок у його розроблення мали праці 
Ф. І. Буслаєва, І. М. Вагилевича, М. І. Греча, 
І. І. Давидова, О. М. Огоновського та ін. Цей 
метод аналізу мови розвивався в річищі логіч-
ного напряму, являв собою спробу перенесення 
понять логіки на граматику й синтаксис. Речення 
аналізували за моделлю судження: S є Р. Спочатку 
поняття речення, підмет, присудок визначали як 
логічні поняття судження, суб’єкт, предикат. 

Логіко-синтаксичний метод аналізу мав низку 
недоліків, головним із яких була часта невідповід-
ність категорій логіки категоріям граматики. Крім 
того, цей метод не давав змоги описати реальні 
синтаксичні структури в усьому їх різноманітті. 
Зокрема, як зазначав О. О. Потебня, цей метод 
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не міг належним чином описувати односкладні 
речення й неправильно представляв відношення 
між простими та складними реченнями (Потебня, 
1889: 60–75). Тому розробники логіко-синтак-
сичного методу намагалися чіткіше розмежувати 
власне мовні категорії й категорії логіки, а також 
діяли в напрямі модифікації логічних принципів. 
Так, Ф. І. Буслаєв (Буслаев, 1959) увів до синтак-
сичного аналізу другорядні члени речення – дода-
ток та обставину, що не мають аналогів у струк-
турі логічного судження. 

Проте логічний опис мови не давав надійного 
принципу класифікації мовних форм, а також 
не давав змоги оцінювати такі аспекти мови, як, 
наприклад, емоційний, оцінний і комунікативний.

Проблема синкретизму синтаксичного аналізу 
в логіко-синтаксичному методі аналізу мови прак-
тично не виникала, оскільки цей метод був досить 
суб’єктивний. Дослідник сам і цілком «одно-
значно» встановлював зв’язок між категоріями 
логіки і граматики, а другорядні члени речення, 
які в основному і є джерелом синтаксичної омоні-
мії, у межах цього методу практично не вивчали.

Як результат незадоволення логічними прин-
ципами аналізу мови в 50-х рр. XIX ст. у лінг-
вістиці набуває розвитку психологічний напрям, 
у межах якого виник психолого-синтаксичний 
метод аналізу речення. Цей напрям набув розви-
тку під впливом філософії мови В. фон Гумболь-
дта, згідно з яким мову можна вивчати тільки у 
зв’язку зі свідомістю й мисленням людини, її 
культурою й духовним життям. Засновником 
психологічного напряму в лінгвістиці прийнято 
вважати X. Штейнталя. Як методологічну основа 
досліджень прихильники психологічного напряму 
брали не логіку, а психологію. Замість логічного 
судження, вони використовували судження пси-
хологічне, яке являло собою поєднання в психіці 
мовця будь-яких уявлень. Оскільки методологічна 
база цього напряму досить різноманітна, тому й 
синтаксичні теорії, що виникали на його основі, 
різнилися між собою: по-різному визначали пси-
хологічне судження та його обсяг, його відмін-
ність від логічних суджень, взаємовідношення 
між психологічним судженням і реченням тощо.

Психолого-синтаксичний метод уперше роз-
робив О. О. Потебня, який уважав, що мова є 
мислення. Крім того, О. О. Потебня визнавав 
існування формальних властивостей граматики 
й підкреслював її специфічні ознаки (Потебня, 
1889). Психолого-синтаксичний метод аналізу 
речення, що з’явився як опозиція логіко-синтак-
сичному методу, був певним дзеркальним відо-
браженням останнього. Обидва методи ґрунтува-

лися в основному на інтуїції дослідника й майже 
не використовували формальних критеріїв для 
аналізу речення. У результаті проблема синкре-
тизму синтаксичного аналізу практично не вини-
кала: «інтуїтивно» дослідник аналізував речення 
тільки якимось одним, найпереконливішим для 
нього способом. 

Синтаксичні теорії, що почали використо-
вувати формальний аналіз граматичних явищ, 
отримали назву формально-синтаксичних. 
Перші серйозні дослідження в цьому напрямі 
зроблені П. Ф. Фортунатовим, ідеї якого розви-
вали О. Б. Курило, К. Т. Німчинов, І. І. Огієнко, 
М. П. Перегінець, М. І. Петерсон, О. Н. Синяв-
ський, М. М. Сулима, О. О. Шахматов та ін. Розро-
блені ними формально-синтаксичні теорії суттєво 
різняться між собою. Усі ці теорії мали помітний 
вплив на наступне покоління дослідників.

Важливим етапом у розвитку синтаксичної 
теорії стало дослідження речення на підставі типів 
синтаксичних зв’язків. Ф. І. Буслаєв був першим, 
хто почав аналізувати речення, спираючись на 
різновиди синтаксичних зв’язків (Буслаєв, 1959). 
Він установив зв’язок між головним і залежним 
словом і синтаксичною природою цих слів, фор-
малізувавши це в термінах члена речення. Потім 
на основі синтаксичних зв’язків почали розмеж-
овувати головні й другорядні члени речення. 
Метод синтаксичного зв’язку набув подаль-
шого розвиток в студіях О. Є. Вержбицького, 
І. Р. Вихованця, Є. М. Кротевича, Б. М. Кулика, 
Л. М. Мухіна, О. С. Скобликової та ін. Зокрема, 
Л. М. Мухін виділяє 6 типів зв’язків: 1) соціа-
тивно-предикативий; 2) нульовий предикативний; 
3) субординативний; 4) інтродуктивний; 5) соці-
ативний; 6) координативний (Мухін, 1968: 215). 
Л. Теньєр синтаксичний зв’язок уважає основним 
поняттям синтаксису, наголошуючи, що будь-
яке слово в реченні взаємопов’язане із сусідніми 
словами, усі разом вони формують основу або 
структуру речення (Теньер, 1988: 22–23). У пра-
цях І. Р. Вихованця «за диференційну ознаку, що 
розмежовує основні типи синтаксичних зв’язків, 
править напрям синтаксичної залежності: дво-
бічний напрям (взаємозв’язок, предикативний 
зв’язок), однобічний напрям (підрядний зв’язок) 
і відсутність залежності (сурядний зв’язок)» 
(Вихованець, 1993: 22). Панорамно синтаксичний 
зв’язок опрацьовано в студіях А. П. Загнітка, де 
його дефіновано як зв’язок слів, членів речення й 
частин складного речення, що виражає специфіку 
їх поєднання. Автор зауважує: «Зв’язок синтак-
сичний (прикм. від ім. синтаксис) – формальні 
й семантико-граматичні відношення між сло-



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 2020148

Мовознавство. Лiтературознавство

вами (охоплюють і відношення між синтаксично 
зв’язаними групами слів) та зв’язки між компо-
нентами синтаксичної одиниці (словосполучення, 
простого речення, складного речення), що вмож-
ливлюють кваліфікацію певної послідовності сло-
воформ як упорядкованої лінійної величини, як 
відповідну синтаксичну конструкцію» (Загнітко, 
2012, т. 1: 326). З-поміж усього загалу синтаксич-
них зв’язків ним виокремлено: «1) реченнєвот-
вірні, 2) реченнєвомодифікаційні, 3) словосполу-
ченнєвотвірні» (Загнітко, 2001: 17). 

Аналіз із допомогою структури складників і 
структури залежностей був головним способом 
дослідження речення в другій половині XX ст. 
Цей період пов’язаний із розвитком структурної 
лінгвістики, метою якої було опис елементів мови 
та зв’язків між ними.

Обидва підходи мають на увазі, що речення 
утворюване з ланцюжка лінійно впорядкованих 
словоформ, між якими наявні структурні відно-
шення. Отриману в результаті структуру подають 
у формі графа, коренем якого є повна складова 
речення, а вузли графа – словоформи. Цей граф 
є деревом, яке прийнято називати деревом залеж-
ностей. Н. П. Дарчук розташоване дерево, вико-
ристовуване для зображення структури підпо-
рядкування в реченнях природної мови, називає 
деревом залежностей (Дарчук, 2008: 117). Дерево 
залежностей – це графічний спосіб подання струк-
тури речення, застосовуваний у граматиці залеж-
ностей. Формальні правила переходу від дерева 
залежностей до системи складників і навпаки роз-
роблені О. В. Падучевою (Падучева, 1974). Інтен-
сивний розвиток структурних методів синтак-
сичного аналізу спричинений появою ЕОМ, які 
зробили можливим автоматичну обробку великих 
масивів тексту. 

Як наголошує Я. Г. Тестелець, майже всі 
сучасні лінгвістичні підходи можна поділити на 
два напрями: формалізм і функціоналізм (Тесте-
лец, 2001: 483).

Більшість сучасних досліджень формального 
напряму здійснювані в річищі генеративної гра-
матики, основи якої закладено Н. Хомським. На 
відміну від послідовників формалізму, функці-
оналісти займалися вивченням окремих явищ 
мови (винятком є системна функційної грама-
тики М. Галлідея і теорія порядку складників Дж. 
Гокінса). Представники функціоналізму в дослі-
дженнях виходять із припущення, що будова мови 
визначувана її використанням. 

Синтаксичний аналіз речення буде неповний 
без урахування його актуального членування 
(АЧ). У дослідженнях мовознавців з АЧ тривалий 

час ішлося про комунікативне навантаження чле-
нів речення ((Крушельницкая, 1956: 58; Распопов, 
1961: 6). Але В. Д. Івшин справедливо стверджує, 
що комунікативне навантаження не накладається, 
а є невід’ємною ознакою речення та його чле-
нів і завжди формально виражене (інтонацією, 
порядком слів тощо). «Комунікативне наванта-
ження – це не вторинний продукт, нашарований 
як додаткове на члени речення, а є їх первинною 
комунікативною функцією, заради чого, власне 
кажучи, і створюється, пишеться й вимовляється 
речення» (Ившин, 1992: 61). Логіко-комуніка-
тивне членування речення являє собою первинне 
членування на більш глибинному рівні – на рівні 
породження висловлення. Не випадково й те, що 
спочатку воно було названо актуальним, тобто 
дійсним, значеннєвим, тоді як у традиційній гра-
матиці на першому плані завжди стояло як осно-
вне формальне членування.

Термін «семантичне членування речення» під-
тримують не всі лінгвісти, тому що цей термін є 
занадто загальним, адже в синтаксисі зміст про-
низує всі аспекти речення (Слюсарева, 1981). Тер-
мін «функційна перспектива речення» поширений 
в англомовній лінгвістичній літературі. М. Галлі-
дей визначає функційну перспективу речення як 
мовний компонент, текстотвірний (Halliday, 1966). 
Він уважає, що функція створення тексту є однією 
з функцій мови як такої. Текст – це мова в дії, а 
функційна перспектива речення входить у тексто-
вий компонент, який визначає відношення як усе-
редині речення, так і між реченнями, у тому числі 
неструктурні відношення пресупозиції.

У працях В. Д. Івшина йдеться не про функ-
ційну перспективу речення, а про комунікативну 
перспективу речення. Під комунікативною пер-
спективою речення мають на увазі інтонаційно-
семантичну спрямованість речення. Будь-яке 
речення комунікативне, тому що немає жодного 
речення (і висловлення), яке було б позбавлене 
категорії комунікативності. Зовнішнім показ-
ником цієї категорії є насамперед інтонація 
(Ившин, 1992).

Вдалим уважаємо термін актуальне члену-
вання речення (як рівень організації висловлення 
та як механізм його формування), іноді заміня-
ючи його синонімічним висловом комунікативна 
організація речення (як розподіл комунікативно-
семантичного навантаження в готовому реченні). 
Якщо «для всіх мов універсальним засобом вира-
ження предикації є інтонація», то настільки ж у 
всіх мовах існує й діє закон єдності актуального 
членування речення і структури (Смирницкий, 
1957: 105). До того ж варто мати на увазі, що зміна 
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інтонації створює не нове речення, а нове вислов-
лення в межах цього ж речення.

Л. А. Черняховська дещо по-іншому інтерпре-
тує поняття актуального членування. Вона роз-
межовує поняття комунікативного членування 
речення загалом і комунікативного членування 
речення в конкретній ситуації (власне актуальне 
членування речення). Авторка вважає, що речення, 
не включене в конкретну ситуацію й розраховане 
на одержувача загалом, не відбиває нічого індиві-
дуального, але воно все-таки про щось повідомляє 
й, незважаючи на відсутність контексту й індиві-
дуальних чинників, є комунікацією, що виражає 
якийсь зміст. Будь-яке граматично правильно 
побудоване речення має інформаційну струк-
туру, завдяки якій здійснюється комунікативне 
завдання, навіть поза контекстом. У звичайному 
акті породження висловлення в нього з’являється 
конкретне комунікативне завдання, зумовлене 
безліччю чинників, викликаних саме цією ситу-
ацією. Створюване цими чинниками комуніка-
тивне завдання накладається на рівень речення 
з його двома планами: синтаксичною й інформа-
ційною структурами. Накладення індивідуаль-
ного, ситуативного комунікативного завдання на 
загальне може викликати (а може й не викликати) 
зміни в інформаційній і формально-граматичній 

структурі. На її думку, саме це явище, спричи-
нене накладанням конкретного комунікативного 
завдання на загальне, і варто називати «актуаль-
ним», мовним членуванням (Черняховская, 1976). 

Таке розуміння актуального членування 
речення нам видається не позбавленим змісту. 
Однак важко уявити комунікацію окремо від 
реальної ситуації й зрозуміти, як саме можна роз-
межувати інформаційну й комунікативну струк-
тури речення.

Реальний мовний вияв актуального члену-
вання, відбитий і в самому найменуванні явища, 
полягає в розчленуванні репрезентованої струк-
тури висловлення. Виникає питання про природу 
елементарних одиниць актуального членування. 
Майже всі наявні щодо актуального членування 
терміни є бінарними, на практиці їх використову-
ють без суттєвих розбіжностей.

Висновки. Неодновимірність синтаксич-
них одиниць, визначення їх специфіки і статусу, 
з’ясування принципів диференціації зумовлено 
різними типологічними методами та класифікаці-
ями в традиційних і новітніх наукових підходах. 
Перспектива дослідження проблеми може бути 
пов’язана з поглибленим вивченням синтаксич-
них одиниць у діахронії та синхронії в різносис-
темних мовах.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ

Намагаючись збільшити свою популярність за рахунок розширення аудиторії: числа передплатників, слуха-
чів, глядачів, користувачів чи гостей Інтернет-сторінки – деякі сучасні газети, журнали, радіо- й телепрограми, 
Інтернет-видання бездумно слідують за так званою «мовною модою» на жаргонні слова та сленг, що нині вже 
є усталеною у свідомості носіїв мови. Затвердження демократичних принципів (плюралізму, свободи слова), ска-
сування цензури, зняття заборони з низки тем, розширення джерел отримання інформації значно сприяли поси-
ленню діалогового характеру публіцистики. Багато журналістів сьогодення прагнуть установити найтісніший 
контакт із читачами, налаштуватися на їхні можливості сприйняття, створити «діалогічну взаємодію» між 
собою. Усе це помітно зближує газетно-публіцистичний стиль із розмовною мовою. У публіцистику небувалими 
потоками почали входити не лише розмовна лексика, а й словотвір, синтаксис. 

Деякі лінгвісти ставляться до жаргонізмів у публіцистичних текстах насторожено або неприязно, інші 
цілком схвалюють уживання «простих» слів і розмовних виразів у публіцистиці. Але, безумовно, більшість із них 
наголошує на тому, наскільки публіцистичні тексти сучасності націлені на формування масової свідомості своєї 
аудиторії, особливо молодшого покоління. Статтю присвячено вивченню проблеми правомірності використання 
сленгізмів і розмовних слів і виразів у мові сучасних ЗМІ, розглядається питання, чи завжди використання лек-
сики обмеженого вжитку в текстах сучасних ЗМІ є негативним, чи доречне взагалі таке використання, коли 
використання сленгу та просторіччя є засобом додавання емоційного забарвлення в публіцистичні тексти, а 
коли – є грубим порушенням норм лексичної сполучуваності слів. 

Ключові слова: сленг, жаргон, лексика обмеженого використання, публіцистичні тексти.
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FUNCTIONING OF VOCABULARY OF LIMITED USE  
IN THE LANGUAGE OF MODERN MEDIA

In an attempt to increase their popularity by expanding the audience: the number of subscribers, listeners, viewers, 
users or visitors of the website, some modern newspapers, magazines, radio, television programs, and online media 
thoughtlessly follow the so-called “language trend” for jargon and slang, which is now set in the minds of native speakers. 
The assertion of democratic principles (pluralism, the right to free speech), the abolition of censorship, the lifting of bans 
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on a number of topics, and the expansion of sources of information have greatly contributed to the strengthening of 
the dialogical nature of journalism. Many journalists today seek to establish the closest contact with readers, to adjust 
to their perception, to create “dialogic interaction” with them. All this noticeably brings the journalistic style closer 
to the colloquial language. Not only colloquial vocabulary, but also word formation and syntax began to intrude into 
journalistic writing. 

Some linguists are wary or unfriendly about jargon in journalistic texts, while others fully approve the use of “simple” 
words and colloquial expressions in journalism. But, of course, most of them emphasize the extent to which contemporary 
journalistic texts are aimed at forming a mass consciousness of their audience, especially the younger generation. The 
article is devoted to the study of the lawfulness of the use of slang and colloquial words and expressions in the language 
of modern journalistic texts. The question is considered whether the use of vocabulary of limited use in the texts of modern 
media is always negative, or appropriate in general, when the use of slang and colloquialism is a means of adding 
emotional color to journalistic texts, and when it is a gross violation of lexical compatibility.

Key words: slang, jargon, vocabulary of limited use, journalistic texts.

Постановка проблеми. У сучасних ЗМІ 
останнім часом нерідко зустрічаються жаргонні 
слова, а в сучасному суспільстві це доволі часто 
породжує так звану «моду» на жаргонізми. Люди, 
для яких радіо або телебачення, а в останні роки 
Інтернет-мережа є усталеним мовним авторите-
том, звикають до використання подібної лексики 
й починають сприймати її як нормовану, незважа-
ючи на те що в ЗМІ нерідко трапляються й грубо 
просторічні слова, уживання яких, звичайно ж, 
неприпустиме навіть у повсякденному житті, не 
кажучи вже про мову засобів масової інформації 
(Бабенко, Кравченко, 2004). Багато журналістів 
сьогодення прагнуть установити найтісніший 
контакт із читачами, налаштуватися на їхні мож-
ливості сприйняття, створити «діалогічну взаємо-
дію» між собою. Створюючи атмосферу діалогу 
й довірчу інтонацію, ці розмовні елементи скоро-
чують дистанцію між адресантом та адресатом, 
допомагають сучасній публіцистиці ефективно 
вирішувати своє завдання впливу на читачів. 
А читачі, як уже зазначалося вище, сприймають 
будь-які слова, що вживаються в ЗМІ (в тому 
числі й сленг і розмовні новоутворення), як нор-
мовані, як такі, що не тільки можна, а й потрібно 
вживати, наприклад, щоб прикрасити своє мов-
лення, також зробити його «модним» і сучасним 
(Бабенко, Кравченко, 2004).

Аналіз досліджень. Різні аспекти сленгу та 
розмовного мовлення вивчалися такими вітчиз-
няними й зарубіжними дослідниками, як Ф. Баце-
вич, В. Крупнов, Т. Соловйова, P. Розіна, Л. Ста-
вицька, В. Хом’якова, Т. Захарченко, Г. Кіттрідж, 
Дж. Гріног, Г. Менкен, Е Патрід, Г. Судзилов-
ський, І. Голуб, І. Алєксєєва, Т. Нікітіна, В. Хомя-
ков, І. Ющук, В. Балабін, Р. Бесага, Б. Коваленко, 
С. Мартос, А. Семів, О. Тараненко, Л. Кудрявцева, 
Л. Синельникова, У. Хао та ін., що становить нау-
ково-методологічну базу дослідження.

Деякі лінгвісти ставляться до жаргонізмів 
насторожено або неприязно, інші цілком схвалю-
ють вживання «простих» слів і розмовних вира-

зів у публіцистиці. Але, безумовно, більшість 
із них наголошує на тому, наскільки публіцис-
тичні тексти сучасності націлені на формування 
масової свідомості своєї аудиторії, особливо 
молодшого покоління (Лукьянова, Федоров, 
1996). Дослідження присвячене вивченню про-
блеми правомірності використання сленгізмів і 
розмовних слів і виразів у мові сучасних ЗМІ. 
Чи завжди включення елементів лексики обме-
женого використання до текстів сучасних ЗМІ 
є негативним? Чи доречне взагалі таке вико-
ристання? Або, можливо, воно несе в окремих 
випадках суто емоційне навантаження й дійсно 
надає текстам ЗМІ більшої виразності? У роботі 
ми будемо намагатися висвітлити відповіді на ці 
поставлені питання.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим 
фактором, що проблема вживання сленгу й роз-
мовної лексики в мові ЗМІ в сучасному світі часто 
чинить максимальний вплив на формування гра-
мотної мови молоді, адже ЗМІ ми слухаємо (пере-
глядаємо, прочитуємо) щодня. І від того, яку мову 
ми там чуємо, яку інформацію ми отримуємо, 
залежить і кругозір, світогляд, і – найголовніше – 
культура мовлення.

Матеріалом дослідження стали публіцистичні 
тексти таких Інтернет-видань (посилання на 
Інтернет-ресурси подано в переліку літератури): 
Останні новини України та світу – Gazeta.ua; 
Новини України та світу – 112.ua; Новини теле-
порталу 24.ua; Новини України та світу онлайн: 
блог Обозреватель.ua; Новини України та світу 
на ONLINE.UA; Останні новини України та світу, 
аналітика – Ракурс.

Так, метою статті є розгляд та аналіз розмов-
них і сленгових слів і виразів, що вживаються в 
мові сучасних ЗМІ. Для досягнення мети будуть 
вирішуватися такі завдання: зіставити літера-
турну норму з нормою, характерною для мови 
ЗМІ; з’ясувати, чи використання в засобах масо-
вої інформації сленгових і просторічних виразів є 
доречним і виправданим.
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Об’єктом дослідження стали сленгізми та 
розмовна лексика, що зустрічаються в текстах 
сучасних ЗМІ, предметом – особливості функці-
онування цих типів лексики обмеженого викорис-
тання в публіцистичних текстах. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка 
газетна, журнальна стаття чи замітка в мережі 
являє собою власне авторський твір, який відо-
бражає авторську позицію стосовно тієї чи іншої 
події, про яку йде мова в тексті. Подібному роду 
матеріалам, зрозуміло, властива деяка оцінність, 
стилістична забарвленість слів. У складі оцінної 
лексики публіцистичних текстів, у свою чергу, 
головну роль відіграє, звичайно ж, експресія 
(Мартос, 2012).

Використання в цьому жанрі просторіччя та 
сленгу загалом допустиме, оскільки активно фор-
мує ставлення до події, явища, факту, що висвіт-
люється. З часом деякі сленгізми навіть можуть 
ставати нормативними. Але все ж емоційно-екс-
пресивний бік сленгу та розмовних елементів 
мовлення досить бідний: панують лише дві осно-
вні емоції – різко позитивна або негативна (Лукья-
нова, Федоров, 1996).

Отже, ми визначили, що в сучасній пресі спо-
стерігаємо часте використання сленгу та роз-
мовної лексики. Однак не завжди таке вживання 
доречне. Розглянемо деякі приклади з Інтернет-
видань, список яких надано нижче, у яких вико-
ристання сленгу та розмовної лексики непра-
вомірне й наявність у цих текстах специфічної 
лексики не є необхідністю.

1. Використання сленгу, який має літературний 
відповідник і в контексті можливе його вживання. 
«Блатні» номери з авто потрібно знімати» – ця 
стаття розповідає про номерні знаки автомобілів. 
У СУМ за ред. І. К. Білодіда це слово значиться 
як жаргонне: «належний злодіям, злодійський»; 
у цьому контексті слово використане в значенні 
«авторитетні». Уважаємо його використання 
неправомірним, оскільки можна підібрати яскра-
вий і влучний загальнолітературний відповідник. 
«У порівнянні з сучасною реп-творчістю, яку 
можуть почути діти, Потаповські байки про 
блатне життя, дуже легенький лайт-матеріал. 
За дітьми треба дивитись, куди вони заходять, 
на які сайти, що дивляться». У цьому разі слово 
«блатне» життя вжите в значенні «багате» життя, у 
цьому реченні можемо замінити слово літератур-
ним відповідником. «Братва до Києва вже при-
їхала»; «Я виріс у мікрорайоні на околиці міста. 
Космогонія не дуже вигадлива: братва, пролета-
ріат і якась там технічна інтелігенція» – у цих 
випадках слово «братва» використане як синоні-

мічне словам «друзі, товариші», у подібному кон-
тексті також можна було використати літератур-
ний синонім.

2. Наявність у текстах друкованих ЗМІ явних 
лексичних елементів розмовної мови (бовкнути, 
простюх, вляпатися, злигатися), просторічних 
слів (бидло, фотка), вульгаризмів (морда, сопляк, 
ідіот, жерти): цих елементів у публіцистичних 
текстах усе ж варто уникати, орієнтуючись на те, 
що публіцистика формує масову свідомість чита-
чів, особливо молодого покоління, тому грубо-
просторічні слова, використані на сторінках ЗМІ, 
негативно впливають на культуру мовлення чита-
чів. Наприклад: «Після прес-конференції тренер 
несподівано бовкнув непристойність на адресу 
суперників»; «Після загибелі Будіа уряд Ізраїлю 
ухвалює рішення замінити втомлену групу. Поси-
лає нову. Новоприбулі месники відразу вляпа-
лися в халепу»; «Робити консолідацію без згоди 
власника – ще шкідливіше рішення. Тобто знову 
селянин ніхто, бидло. З яким можна чинити 
так, як хочеться»; «Звідти більше в Білорусь не 
повертався. Тільки дзвонив і регулярно викладав 
фотки на свою сторінку «ВКонтакте». Зараз їх 
там набагато менше», – розповіли друзі»; «Коли 
ґвалтівника привезли, вигляд мав «не товарний»: 
хлопці морду набили. Але справи не порушили. 
Слідчий сказав, що злочин не завершений. Якби 
зняли відео, почали б провадження»; «Я коли ще 
тільки прийшов в театр, відразу почав боро-
тися зі Ступкою і з Данченком. Сопляк, який ще 
нічого не досяг. Це була юнацька віра у високе при-
значення театру. Це було правильне прагнення 
молодої людини»; Слухач не ідіот, він чує і від-
чуває, якщо пісня написана заради грошей, якщо 
вона пуста і не цікава; «Худнути – це не тільки 
не жерти і займатися спортом, це повністю 
міняти свій спосіб життя і думок, це ставати 
зовсім іншою людиною!».

Часто в текстах ЗМІ зустрічаємо використання 
грубих, просторічних слів і жаргону у вузькому 
контексті: або слово повторюється в реченні 
кілька разів, або ж в одному реченні використову-
ється кілька жаргонізмів або просторіччя, що вза-
галі неприпустиме, тому що в такому разі речення 
взагалі отримує розмовний, інколи вульгарний 
відтінок. Наприклад: «Варто тільки злигатися з 
чиновниками здеруть три шкури, ще й захочуть 
узяти під свій «дах», пояснює Володимир»; «Пів-
тора роки тому Сергій Морозов назвав Андрія 
Ярмоленка футбольним бидлом. Але будьте певні: 
експерт ніколи не назве бидлом справжніх носіїв 
цього сумнівного визначення». «Підтримую флеш-
моб. Іноді, я не просто схожий на бидло – я і є 
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бидло, але трошки інтелігентне»; «За руки три-
матись, а не жерти один одного. Це улюблене 
заняття – самопожирання».

3. Використання в текстах ЗМІ слів, що нале-
жать до кримінального та наркоманського жаргону 
(ведмежатник, щипачі, криша, колотити понти 
тощо), оскільки подібні слова та словосполучення 
містять різко негативну забарвленість і знижену, 
інколи зневажливу оцінність: «На рахунку цього 
ведмежатника – понад 40 злочинів»; «А право-
охоронці радять стежити за своїми речами і уни-
кати тисняви у вагоні поїзда. Схема злочину про-
ста – нинішні «щипачі» сподіваються тільки на 
неуважність пасажирів»; Час від часу до наших 
співробітників у регіонах звертаються з пропози-
цією «кришувати» нелегальний бізнес, як правило 
гральний. На такі пропозиції є тільки одна реак-
ція – затримання; «Ну скільки будемо терпіти 
цих хабарників і тих, хто їх кришує з влади», – 
сказав прем’єр».

4. Уживання спрощених синтаксичних кон-
струкцій, притаманних розмовному стилю мов-
лення, оскільки публіцистичний стиль має все ж 
орієнтуватися на літературну норму, а тенденція 
до спрощення речень, заміни складних речень 
кількома простими може негативно позначатися на 
стилістиці тексту: «Встановлено, що жінка при-
йшла додому. Побачила свого чоловіка на дивані. 
Він не подавав ознак життя» – ці речення схожі 
на розмовну мову, якщо б, наприклад, людина 
давала інтерв’ю, у цьому разі журналіст має право 
зберегти стилістику оригіналу, але в тексті газет-
ної статті краще б виглядало таке або подібне 
речення: «Встановлено, що коли жінка прийшла 
додому і побачила свого чоловіка на дивані, він не 
подавав ознак життя».

Отже, ми розглянули випадки негативного 
впливу розмовних і сленгових новоутворень на 
стилістику тексту сучасних українських ЗМІ й 
виділили чотири випадки, а саме: використання 
сленгу, який має досить яскравий літературний 
відповідник; наявність у тексті грубо-просторіч-
них розмовних елементів; використання кримі-
нального та наркоманського жаргону з різкою 
негативною оцінністю й уживання наближених до 
розмовного стилю спрощених синтаксичних кон-
струкцій – усе це, на нашу думку, є неправомірним 
у текстах публіцистичного стилю й прагне корек-
тування та мінімізації для збереження чистоти й 
культури сучасної української мови.

Літературна мова зумовлює мовну моду поко-
ління, і кореспондент часто є своєрідним медіато-
ром між живою практикою вживання сленгу свого 
покоління й літературно обробленим словесно-

художнім масивом, сам виступаючи продуцен-
том жаргонного словника. Леся Савицька, автор 
Короткого словника жаргонної лексики україн-
ської мови, пов’язує функціонально-стилістичний 
параметр жаргону та сленгу з «потужною сміхо-
вою першоосновою, що є складником культури як 
такої та національної сміхової культури зокрема» 
(Бабенко, Кравченко, 2004: 5).

Мова газети, як уже зазначалося вище, водно-
час орієнтується й на експресію, і на певний стан-
дарт, а експресію в мову газети вносять, зокрема, 
і сленг, і розмовна лексика; журналісти особливо 
молодіжних видань прагнуть унести в текст сві-
жий подих життя, утримати читача, привернути 
його увагу, бути з ним на «ти». Отже, проаналі-
зуємо, у яких випадках публіцистичний текст, що 
містить сленг і розмовну лексику, «виграє» за її 
рахунок і виглядає більш експресивним завдяки 
вживанню цієї лексики обмеженого використання.

1. По-перше, це використання сленгу, який 
увійшов у загальний ужиток. Наприклад, тусовка, 
розборка, зав’язати, крутий тощо. 

«Якщо крутий ректор – то і ВУЗ крутий?». 
«Круто, що зараз ми отримуємо схвалення при-
наймні від людей у соцмережах, можливо, таким 
чином нам вдасться достукатися до замовника». 
Слово «крутий» має кілька значень, у першому 
випадку вжите воно в переносному значенні «рес-
пектабельний, багатий, процвітаючий», у дру-
гому – у значенні «добре», «гарно». 

Загалом сленгові слова «крутий», «круто», 
«крутизна», «крутяк», «крутелик» побуту-
ють у молодіжному середовищі досить широко, 
настільки, що слово «крутий» і його похідні вже 
майже вважаються нормативними, хоча словники 
ще дають помітку «сленг»: «Говорити україн-
ською – це круто!»; «Тож на лугах відтепер самі 
крутелики на джипах»; «На вело спартакіаді 
він отримав крутий велосипед у подарунок», «Я 
б хотіла порадити вам ці круті ліки – якщо вам 
складно і ви не можете зібрати себе до купи, п 
треба працювати, йти кудись уперед…». Виник-
нення в слова численних дериватів, безперечно, 
свідчить про те, що воно стає загальновживаним 
серед широких прошарків населення.

Широко також, наприклад, використовується 
слово «тусовка» та його деривати «тусуватися», 
«тусовочний» тощо в значенні «спілкування осо-
бливих не завжди формальних груп населення»: 
«Представницька тусовка пройшла у Дніпропе-
тровську»; «Політикум український уже склався 
як тусовка, де грають за певними правилами». 
«Останні тусовочники ще довго не залишали 
будівлю. «А тусуватися і формувати собі «зірко-
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вий імідж» було ніколи», – писала про себе жур-
налістка. 

Інколи цей сленгізм узагалі використовується 
просто в значенні «спілкуватися», але за допо-
могою його використання підкреслюється саме 
неформальність обстановки спілкування: «У роз-
пал сесії чверть депутатів пішли «тусуватись» 
разом з президентом, прем’єром і спікером». 
«Буває на гастролях всі йдуть гуляти, наприклад, 
нещодавно зі «Скрябіним» у Харкові, всі поїхали 
у клуб тусуватися, я пообіцяв, що приїду, а сам 
вимкнув телефон і почав писати».

«Армія, сподіваюсь, лишиться поза тиловими 
розборками і триматиме фронт». «Люба завжди 
була задириста. Влаштовувала розборки з тими, 
хто їй не нравився. Не змінилась, навіть коли 
народила дитину, каже 21-річний Назар Чепра-
сов, знайомий загиблої жінки». Цей сленгізм увій-
шов у широкий ужиток ще в 90-ті роки ХХ ст., за 
20 років він став загальноприйнятним і вживаним.

2. По-друге, уживання в мовленні ЗМІ слів із 
новим значенням, похідних від літературних, тобто 
слово не нове, загального ужитку, але в контексті 
такі слова набувають переносного значення й сьо-
годні ще належать до молодіжного жаргону: «Роз-
крутка, яку ми маємо на сьогодні, достатня» – 
«виготовлення продюсером нової «зірки»»; «Тим, 
хто не вміє «крутитися», тому й нічого робити у 
бізнесі» – «характеризується вміння бути у бізнесі 
спритним і діловим партнером»; «Банк устиг про-
крутити ці кошти кілька разів» – «багатократне 
використання фінансових ресурсів»; «Почав 
надавати консультації. Люди зверталися з кон-
кретною проблемою нема продажів. Або є товар, 
але не можуть розкрутити бренд. Або є бренд 
та інтернет-магазин, але бізнес збитковий». 
«Молодь зависає на цьому сайті по кілька годин 
на день». «Ця жінка може зависнути у нашому 
будинку на два дні, каже адвокат Говард Вейк-
філд про свою тещу» – зависати – дія програм-
ного чи апаратного забезпечення, що призводить 
до бездіяльності користувачів, часто викликає 
паніку, або довге перебування користувача на пев-
ному сайті чи іншому Інтернет-сервісі. Інколи це 
слово використовується в переносному значенні, 
коли йдеться про людину й зависання комп’ютера 
порівнюється із «зависанням» людського мозку: 
«Через старість почав проявлятися склероз. 
Може вийти в коридор і «зависнути» на деякий 
час. Потім одумується. Повертається до кухні 
поїсти, хоч робив це кілька хвилин тому».

Варто відзначити, що жаргонні слова, що ми 
ставили як приклад як у першому, так і другому 
випадках, можуть уживатися як у лапках, так і без 

них. Очевидним уважаємо те, що в лапках подібні 
слова вживаються в переносному значенні, а коли 
слово входить у вжиток без лапок, це, безперечно, 
свідчить про частотність його вживання та перехід 
до загальновживаної лексики.

3. Крім того, молодіжний сленг містить найріз-
номанітніші назви людей із додатковим оцінним 
значенням, наприклад: чайник – користувач-почат-
ківець без досвіду; лох – дурна, обмежена людина, 
тюхтій, простак, дилетант; фан – футбольний убо-
лівальник або людина, яка сильно, надмірно захо-
плюється творчістю публічної людини, приділяє 
цьому захопленню багато уваги. «Таке депутат-
ство для чайників»; «Знову знайшли для цього 
лохів, і звідки ж вони тільки беруться?»; «Вихо-
дить, люди, які вважають, що у футболі слід 
перемагати чесно це старомодні лохи? Маю на це 
відповідь: після 1986 року, коли Аргентина завдяки 
обману … не лише, скандалів промовчу. Бо є той, 
чиї заповіді не слід порушувати. І він точно не 
лох». «Мені здається, що саме із прихильниць і при-
хильників цього музичного напрямку виростають 
несамовиті фани, і все це закінчується загальною 
деградацією цілого покоління». «Фанати руфера 
занепокоїлись, коли він перестав викладати пости 
у листопаді. Смерть чоловіка підтвердила його 
подруга через місяць після випадку».

4. Також у структурі газетного тексту зустрі-
чається низка лексем, що називають такі поняття, 
які можна визначити лише описово, наприклад: 
двушка – двокімнатна квартира; хрущовка – квар-
тира, що знаходиться в панельному чотири- або 
п’ятиповерховому домі, побудованому під час 
правління М. С. Хрущова; гірчичник – жовта 
картка, що отримує футболіст у разі порушення 
правил гри, глухар – нерозкритий злочин, блат – 
знайомства, зв’язки, що можна використовувати у 
власних інтересах, на свою користь тощо: «Справи, 
які нещодавно ще вважалися безнадійними глуха-
рями, нині вже майже розслідувані»; У повтор-
ному поєдинку, очевидно, не зіграє Євген Хачеріді, 
який все-таки отримав дискваліфікаційний гір-
чичник»; «Саме ця будівля – то славнозвісна хру-
щовка на проспекті Миру»; «Отримані на Заході 
знання потрібні тут, і можете бути цілком певні, 
що будете працювати на чесних умовах, де все 
визначає саме ваша професійність, а не блат, і не 
чиїсь сумнівні забаганки або власні уподобання».

5. Окремо виділяємо лексеми, подібні до вище-
названої групи, але в цю групу зараховуємо запо-
зичені найменування понять, що українською 
мовою можна висловити лише описово: геймер – 
людина, що грає в комп’ютерні ігри; аватарка – 
головне фото користувача в соцмережах і на різ-
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них сайтах; нік – прізвисько, псевдонім на певному 
сайті, у конференції. Багато таких слів зарахову-
ють до комп’ютерного жаргону, це можна легко 
пояснити, тому щр найактивніше натепер розви-
вається саме ця галузь: «Справжній геймер – не 
комп’ютерний зомбі»; «На аватарці він виглядає 
досить порядною людиною»; «Після матчу жур-
налісти і вболівальники задавали питання: «Чи 
подобається мені такий нікнейм? Чи пов’язаний 
він з тим, що я швидкий і якось схожий на собаку, 
коли пересуваюся кортом?»; «Жаклін народилась 
в Америці. Я дуже хотіла довге ім’я і короткий 
нік: Жаклін, Джеккі – гарно звучить, у 18 років 
вона буде обирати громадянство», – говорить 
Іріша Блохіна».

6. Сленг, що належить до вузькопрофесій-
них соціолектів (за допомогою вживання такого 
сленгу журналіст має змогу наблизити читача до 
сфери діяльності, що описується): гасити – при-
пиняти якісь фінансові дії; зачистка – знищення 
учасників або співучасників злочину; молод-
няк – випускники військового училища: «Подат-
кові зобов’язання та прибуток від завищення 
гасились за рахунок фіктивних фірм»; «Цю війну, 
де їм протистоїть місцеве населення, завершити 
без масових зачисток неможливо»; «А молодняк 
полетить на нову базу» [6]; «10 грудня перед сном 
дивився новини. Побачив повідомлення про поча-
ток зачистки. Одягнувся, взяв таксі та поїхав у 
центр міста. Спочатку не розумів, що робити»; 
«Молодняк змітає модні тактичні окуляри Okley 
made in Chine, які не витримують навіть пневма-
тику на вильоті, полегшені берці і найдешевшу 
скляшку…».

Отже, ми визначили шість випадків, у яких, 
на нашу думку, використання такої лексики обме-
женого користування є влучним, правомірним, 
надає тексту образності, яскравості й не вступає 
в протиріччя із загальною літературною нормою, 
не суперечить стилістиці тексту. Під час аналізу 
прикладів можемо відзначити, що деякі слова вжи-
ваються в лапках, що свідчить про деяке перене-
сення значення, але ті, що вживаються без лапок 
і мають широкий дериваційний ряд, безперечно, 
увійшли в загальний ужиток.

Висновки. Сленг і слова, що належать розмов-
ному стилю, останнім часом активно просочуються 
до текстів публіцистики, а саме: газет, журналів, 
Інтернет-видань, будь-яких друкованих та елек-
тронних ЗМІ. Чи завжди використання такої лек-
сики обмеженого користування є обґрунтованим і 
необхідним? Ми розглянули вживання сленгу, слів 
і виразів, що належать до розмовної лексики, у 
текстах сучасних ЗМІ й спробували відповісти на 

це питання. Сьогодні ми бачимо, що мова сучас-
них мас-медіа вже, на наш погляд, надмірно засмі-
чена сленгізмами та лексикою розмовного стилю, 
зокрема грубо-просторічною. У деяких випадках 
це робиться навмисне, наприклад, у цитатах або 
для надання тексту додаткової образності. 

Аналізуючи вищенаведений матеріал, ми 
можемо зробити такі висновки:

1. Використання сленгу та деяких елементів 
розмовного стилю в текстах ЗМІ відносно мож-
ливе в рідкісних випадках, які ми визначили так:

1) використання сленгу, який увійшов у загаль-
ний ужиток;

2) уживання в мовленні ЗМІ слів із новим зна-
ченням, похідних від літературних;

3) уживання різноманітних назв людей із 
додатковим оцінним значенням;

4) уживання понять, що можна визначити лише 
описово;

5) використання запозичених найменувань 
понять, що українською також можна висловити 
лише описово;

6) використання сленгу, що стосується вузько-
професійних соціолектів.

2. В інших випадках використання сленгу, 
особливо просторіччя, уважаємо недоцільним, 
оскільки публіцистичний текст насамперед пови-
нен відповідати грамотній літературній нормі, а 
вже потім слідувати «мовній моді». Отже, випадки 
недоречного вживання сленгу в текстах ЗМІ ми 
також згрупували так:

1) використання сленгу, який має літературний 
відповідник і в контексті можливе його вживання;

2) уживання в текстах ЗМІ слів, що належать 
до кримінального та наркоманського жаргону з 
різко негативною оцінкою;

3) уживання спрощених синтаксичних кон-
струкцій, притаманних розмовному стилю мов-
лення;

4) наявність у текстах друкованих ЗМІ явних 
лексичних елементів розмовної мови, таких як 
вульгаризми, просторіччя тощо.

З огляду на вищесказане, ми все-таки вважа-
ємо, що ЗМІ мають нести в маси культуру мов-
лення і сприяти збагаченню світогляду людей, осо-
бливо підлітків, на яких вони й орієнтовані, а не, 
навпаки, ще більше посилювати безграмотність 
і сприяти зниженню культури мовлення. Нещо-
давно мовлення дикторів радіо й телебачення, а 
також друковані та Інтернет-видання подавали 
гарний приклад грамотного літературного мов-
лення. Сьогодні, на жаль, намітилася тенденція до 
зниження кількості грамотного населення, а ЗМІ 
не сприяють вирішенню цієї проблеми.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ФОРМАТ ДЕКОДУВАННЯ ІМЕННИКА  
В КОНСТРУКЦІЯХ ЗІ СКЛАДНОПІДРЯДНИМИ ГЛИБИННОСТЯМИ  

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ) 

Статтю присвячено вивченню генерування іменникового змісту у співвіднесенні зі складнопідрядними глибин-
ностями в німецькій мові з позиції лінгвосинергетичної наукової парадигми, що розглядає мову як складну дина-
мічну систему, здатну до самоорганізації й саморегуляції. Методологічно важливим у дослідженні є положення, 
що рушійним фактором мовного розвитку є синергетичний закон докладання найменших зусиль і збереження 
мовної енергії. У синергетичному розумінні автор статті проводить паралелі між словником як представником 
мовного узагальнення про структуровану суму знань засвоєної позамовної дійсності й ментальним лексиконом, 
який є не довільним накопиченням унесень, а становить структуровану ієрархічну систему таких унесень. Якщо 
в синергетичному розумінні лексичні одиниці та їх значення на мовному рівні містять закодовану структурова-
ну інформацію, то в цьому ж руслі розглянуто реалізацію слова в одному зі своїх значень на мовленнєвому рівні 
як декодування інформації. Запропонований у статті лінгвосинергетичний формат дослідження передбачає, 
що мова як саморегулювальна система під впливом зовнішньої енергії та інформації виробила механізм різної 
репрезентації іменника в синтаксичних конструкціях з різними складнопідрядними глибинностями в німецько-
мовному просторі художньої прози. Отримані на підставі синергетично-квантитативного підходу результати 
екстрапольовано на лінгвосинергетичні моделі самоорганізації іменникового найменування згідно з принципом 
мінімізації зусиль, що скеровує ментальний лексикон людини на оптимальне декодування семантичного обсягу 
полісемічних або моносемічних іменників у співвіднесенні зі складнопідрядними глибинностями в німецькомовній 
художній прозі. Доведено, що оскільки найближчі відстані в лексичній структурі слова на мовному рівні є най-
ближчими в зіставленні зі структурами знань ментального лексикону людини, то вибудовування іменникового 
змісту в сучасній німецькій мові за синергетичним принципом збереження мовної енергії та мінімізації зусиль 
найоптимальніше скеровує ментальний лексикон людини на декодування семантичного виміру однозначної моно-
семічної моделі й головного значення полісемічної моделі слова. 

Ключові слова: декодування іменника, семантичний обсяг слова, складнопідрядна глибинність, ментальний 
лексикон людини, лінгвосинергетика, принцип мінімізації зусиль.
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SYNERGETIC FORMAT OF NOUN DECODING IN CONSTRUCTIONS  
WITH COMPLEX DEPTHS (ON THE BASIS OF GERMAN-LANGUAGE FICTION)

The focus of the article lies in the study of the generating noun content in relation to complex depths in German from 
the perspective of linguosynergetic scientific paradigm, which considers language as a complex dynamic system capable 
of self-organization and self-regulation. In this study methodologically important is the position that the synergetic law of 
making the least effort and conservation of speech energy is the driving factor of language development. In a synergetic 
sense, the author of the article draws parallels between the dictionary as a representative of the linguistic generalization 
of the structured amount of knowledge of the learned extraverbal reality and the mental lexicon, which is not an arbitrary 
accumulation of contributions, but constitutes a structured hierarchical system of such contributions. If lexical units in the 
synergetic sense and their meanings at the language level contain coded structured information, then in the same aspect 
the paper considers the implementation of the word in one of its meanings at the speech level as information decoding. 
The linguosynergetic format of the research proposed in this article assumes that language as a self-regulating system 
under the influence of external energy and information has developed a mechanism of different representations of nouns 
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in syntactic constructions with different complex depths in German-language fiction. The results obtained on the basis 
of the synergetic-quantitative approach are extrapolated to linguosynergetic models of self-organization of noun names 
according to the principle of minimization of efforts, which directs the human mental lexicon to optimal decoding of 
semantic volume of polysemic or monosemic nouns in relation to the complex depths in German-language fiction. It is 
proved that since the closest distances in the lexical structure of a word at the linguistic level are the closest in comparison 
with the structures of knowledge of the human mental lexicon, the construction of noun content in modern German on the 
synergetic principle of conservation of speech energy and minimization of efforts is the most optimal way of directing the 
mental lexicon of a person to decoding the semantic scope of an unambiguous monosemic model and the main meaning 
of the polysemic word model.

Key words: noun decoding, semantic volume of a word, complex depth, human mental lexicon, linguosynergetics, 
principle of effort minimization.

Постановка проблеми. Іменник можна роз-
глядати як головне, називне або предметне слово, 
але недостатньо досліджувати частину мови як 
словникову даність. На рівні мовлення слова 
вступають у відношення з іншими словами й 
залежать від конвенційних синтаксичних правил 
сполучуваності в мові. Такі конвенційні правила 
сполучуваності, як відомо, можуть мати різну 
синтаксичну природу – від простих до складних 
структур речення. Запропонований у статті лінг-
восинергетичний формат дослідження передба-
чає, що мова як саморегулювальна система під 
впливом зовнішньої енергії та інформації виро-
била механізм різної репрезентацій іменника в 
синтаксичних конструкціях з різними складно-
підрядними глибинностями в німецькомовному 
просторі художньої прози. 

Аналіз досліджень. Нові або по-новому осяг-
нуті речі та явища об’єктивної реальності носії 
мови переважно бачать іменниками, тобто сло-
вами, що називають предмет, дію, явище, ознаку. 
Зрозумілим є інтерес до вивчення іменника як 
частини мови з найрізноманітніших позицій і 
в найрізноманітніших аспектах (Генералова, 
1973; Ольшанский, Скиба, 1987; Laddissow, 
1983; Maineke, 1996; Primus, 2012). Очевидною 
є потреба поглибити наші знання про іменникову 
лексику в парадигмі лінгвосинергетичної тео-
рії. Сучасна лінгвосинергетична теорія розгля-
дає значення слова з позиції відкритої нестійкої 
структури знань і досвіду (Герман, 2000), перед-
бачуваності й співвідносності з іншими струк-
турами знань (Колмогорова, 2012) тощо. Пере-
думовою тлумачення значення мовного знака в 
руслі лінгвосинергетики став її розвиток як нової 
наукової парадигми (Домброван, 2013; Піхтовни-
кова, 2012; Селіванова 2013). Але ще й досі поза 
увагою залишається питання щодо синергетики 
декодування семантичного обсягу іменника у 
співвіднесенні з різними складнопідрядними 
глибинностями синтаксичних конструкцій у тек-
стах сучасної німецькомовної художньої прози 
за принципом мінімізації зусиль і збереження 
мовної енергії. 

Мета статті – вивчити дію синергетичного 
закону збереження мовної енергії та мінімізації 
зусиль, спрямованих на декодування семантич-
ного обсягу полісемічної та моносемічної моде-
лей слова в реченнях зі складнопідрядними гли-
бинностями в сучасних німецькомовних текстах 
художньої прози. 

Виклад основного матеріалу. Мова являє 
собою динамічний процес, коли на синтагматич-
ній осі в різних контекстуальних умовах знахо-
дять своє застосування слова та речення. Якщо 
подивитися на слово як лексичну одиницю, то 
воно утворює білатеральну знакову модель, згідно 
з якою знак складається з форми та змісту. У силу 
багатьох внутрішніх і зовнішніх лінгвістичних 
факторів зрозумілим стає відносний характер 
знака, щоб уникнути бачення нашого мовного 
світу як статичного утворення відношень, мабуть, 
буде доцільним звернути посилену увагу на функ-
ціональний аспект текстів. Безсумнівно, речення 
є найважливішою структурною одиницею тек-
сту. К. Брінкер має рацію, коли він граматичну 
когерентність (граматичний зв’язок) зводить до 
синтаксично-семантичних відношень між речен-
нями тексту, релевантних для текстового зв’язку 
(Brinker, 1992: 21). Імовірно, що певні інтен-
ції тексту зумовлюють конкретні граматичні 
та семантичні характеристики, які слугувати-
муть виконанню тих чи інших комунікативних 
завдань. Тому К. Вельке справедливо виступає за 
пояснення синтаксичних структур з універсаль-
них принципів комунікації та процесу пізнання 
(Welke, 1993: 11).

Отже, для подальших досліджень доцільно 
було б семантику розглядати як семантику слова 
й семантику речення у вигляді цілісного динаміч-
ного утворення. У цьому зв’язку не зайвим буде 
згадати вже наявні вивчення семантики речення з 
логічними обґрунтуваннями граматичних явищ. 
Напр., Ч. Філморр розвинув теорію про «глибин-
ний відмінок» (Fillmore, 1968), яка говорить про 
те, що різні відмінки виконують свої змістові 
«ролі» (Р. Джекендофф виступає за термін «від-
мінкові ролі» (Jackendoff, 1972). Ця «глибинна 
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граматика» розрізняє, отже, морфологічно мар-
кований відмінок, який можна зчитувати безпо-
середньо зі словоформи, і змістові категорії, які 
представлені цим відмінком. Прикладами таких 
глибинних відмінків є Agentiv, Innstrumental, 
Dativ, Faktitiv, Lokativ, Objektiv. 

Очевидно, що «глибинна граматика» дає мож-
ливість досліджувати й глибину комплексності 
речення. У синтаксичних конструкціях з декіль-
кома підрядними реченнями може спостерігатися 
ступінь залежності підрядних речень. Це озна-
чає, що підрядне речення може підпорядковува-
тись не лише головному реченню, а й підрядному 
реченню, яке стає вже головним до цього речення. 
Шендельс говорить у цьому стосунку про під-
рядні речення зі ступенем підрядності 1, 2, 3 тощо 
(Шендельс, 1988: 364–365). 

У нашому випадку вважаємо доцільним дослі-
дити дію синергетичного закону збереження мов-
ної енергії та мінімізації зусиль для ментального 
лексикону людини, спрямованих на декодування 
семантичного обсягу полісемічної та моносе-
мічної моделей слова у співвіднесенні зі склад-
нопідрядними глибинностями синтаксичних 
конструкцій у сучасних німецькомовних текстах 
художньої прози. 

З огляду на універсальний характер полісемії, 
сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних 
елементів у структурі іменника утворює ієрар-
хічні відношення на мовному рівні між його голо-
вним і похідним значеннями. Людина звертається 
до слів і їх значень для потреб комунікації, уна-
слідок чого активуються знання, акумульовані 
пам’яттю. Пам’ять виступає в ролі ментального 
лексикону людини. З позицій когнітивізму мен-
тальний лексикон не є довільним накопиченням 
внесеної інформації, він являє собою структуро-
вану систему, у якій кожне внесення визначається 
своїм рангом, тобто своїм відношенням до інших 
внесень у лексикон, тому лексичні одиниці збері-
гаються у вигляді організованих взаємозв’язків 
(Schwarz, 1996: 126). Подібним чином і в синер-
гетичній теорії розглядають значення слова як 
відкриту структуру знань і досвіду, співвідносну 
з іншими структурами знань (Колмогорова, 
2012: 61). Тому вважаємо, що в синергетичному 
розумінні доцільно проводити паралелі між слов-
ником як представником мовного узагальнення 
про структуровану суму знань засвоєної позамов-
ної дійсності й ментальним лексиконом, який не 
є довільним накопиченням унесень, а становить 
структуровану ієрархічну систему таких уне-
сень. Якщо в синергетичному розумінні лексичні 
одиниці та їх значення на мовному рівні містять 

закодовану структуровану інформацію, то в цьому 
ж руслі потрібно розглядати реалізацію слова в 
одному зі своїх значень на мовленнєвому рівні як 
декодування інформації. 

Американський лінгвіст Дж. Ціпф екстра-
полював універсальний принцип найменшого 
докладання зусиль у поведінці та діях людини на 
мову (Zipf, 1949: 255). Виходячи із цього поло-
ження, потрібно перевірити дію синергетич-
ного принципу економії зусиль під час декоду-
вання іменникової інформації у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями в сучасних 
німецькомовних текстах художньої прози. Голо-
вні номінації корелюють із реалізацією головного 
значення слова, а похідні – з похідними значен-
нями. Окрім цього, на рівні мовлення також від-
буватиметься реалізація іменників, які на рівні 
мови є моносемічними й, отже, становитимуть 
реалізацію номінацій моносемічного іменнико-
вого потенціалу. 

Отже, для дослідження синтаксичних характе-
ристик речень і семантичних характеристик імен-
ника ми відібрали п’ять прозових творів німецько-
мовних авторів (Bernhard Kellermann “Das Meer”, 
Günter Grass “Die Blechtrommel”, Hermann Hesse 
“Der Steppenwolf”, Christoph Hein “Landnahme”, 
Martin Walser “Der Augenblick der Liebe”). Шля-
хом фрагментарної вибірки з кожного твору взято 
по 300 речень з елементами складнопідрядності 
(разом із п’яти творів це становило 1500 речень). 
Усього в 1500 реченнях отримано 7187 іменни-
кових реалізацій з різними складнопідрядними 
глибинностями. Для отримання даних про семан-
тичні характеристики іменникової лексики залу-
чено авторитетний тлумачний словник “Duden. 
Deutsches Universalwörterbuch” (Duden, 2003). 

Інтерпретація декодування іменників у 
співвіднесенні зі складнопідрядними глибин-
ностями синтаксичних конструкцій у німець-
комовній художній прозі. Наведемо декілька 
прикладів реалізацій іменників у реченнях з різ-
ним ступенем складнопідрядних глибинностей, 
які скорочено позначатимемо як СГ 1, СГ 2, СГ 3 
тощо. За браком місця обмежуватимемося речен-
нями з меншою кількістю СГ. Ці підрядні речення 
для кращої наочності будуть підкресленими, а 
іменникові номінації виділені жирним шрифтом:

1) СГ 1: “Ich hatte bereits so viel Geld ausgegeben, 
dass ich zur Abwechslung endlich mal etwas 
verdienen wollte” (Hein, 2004: 228). 

У наведеній синтаксичній конструкції з одним 
підрядним реченням іменник Geld демонструє 
реалізацію головної номінації полісемічної 
моделі слова: das Geld – 1. Vom Staat geprägtes 
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od. auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel (Duden), 
а іменник Abwechslung представляє реаліза-
цію моносемічної номінації: die Abwechslung – 
Unterbrechung des Einerleis (Duden).

З погляду лінгвосинергетики констатуємо, що 
вибудовування іменникового змісту в синтаксич-
ній конструкції з однією складнопідрядною гли-
бинністю (СГ 1) демонструє в цьому випадку 
декодування семантичного потенціалу, рівно-
мірно активованого номінаціями полісемічної 
моделі (головною номінацією) та моносемічної 
моделі слова. У такому синергетичному форматі 
це передбачає мінімізацію зусиль і вироблення 
мовної економії в наведеному реченні з СГ 1, 
належного до тексту німецькомовної художньої 
прози; 

2) СГ 3: “Während er mit seinen Tanzschritten 
und Figuren glänzte, mußte ich denken, daß dieser 
Mann es wenigstens nicht versäumt habe, tanzen zu 
lernen” (Hesse, 1991: 107). 

У наведеній синтаксичній конструкції з 
трьома складнопідрядними глибинностями спо-
стерігаємо реалізацію моносемічного іменника 
Tanzschritte: der Tanzschritt – zu dem jeweiligen 
Tanz gehörender, charakteristischer Schritt; Pas 
(Duden), іменника Figuren у ролі похідної номіна-
ції полісемічної моделі слова: die Figur – 6. (Sport) 
in sich geschlossene Bewegungsabfolge, die Teil eines 
größeren Ganzen ist (Duden) та іменника Mann у 
ролі головної номінації: der Mann – 1. Erwachsene 
Person männlichen Geschlechts (Duden). 

З лінгвосинергетичних позицій констатуємо, 
що піє час вибудовування іменникового змісту 
в синтаксичній конструкції з трьома складнопі-
дрядними глибинностями (СГ 3) декодування 
семантичного потенціалу, активованого двома 
номінаціями полісемічної моделі слова (головною 
та похідною номінаціями, разом узятими), домі-
нує над однією номінацією моносемічної моделі 
слова. У такому синергетичному форматі це 
передбачає мінімізацію зусиль і вироблення мов-
ної економії в наведеному реченні із СГ 3, належ-
ного до тексту німецькомовної художньої прози; 

3) СГ 5: “Hätte die Besucherin ihre 
Eröffnungsfrage eine Stunde später gestellt, 
nachdem Anna ihren Kaffee und die drei oder vier 
Gläschen Calvados schon getrunken gehabt hätte, 
dann hätte Anna höchstens noch ein wenig den Kopf 
geschüttelt, so langsam, daß es aussehe, als suche sie 
für ihren Kopf eine Lage, in der er bleiben könne” 
(Walser, 2006: 10). 

У наведеній синтаксичній конструкції з 
п’ятьма складнопідрядними глибинностями спо-
стерігаємо реалізацію номінацій таких моносе-

мічних іменників, як Besucherin: die Besucherin 
ist weibliche Form zu der Besucher – jmd., der 
etwas zu einem bestimmten Zweck aufsucht (Duden), 
Gläschen: das Gläschen – Trinkgefäß aus Glas 
(Duden) і Calvados: der Calvados – französischer 
Apfelbranntwein (Duden). Іменники Stunde й Kopf 
демонструють реалізацію головних номінацій 
полісемічної моделі слова: die Stunde – 1. Zeitraum 
von sechzig Minuten; der vierundzwanzigste Teil eines 
Tages (Duden), der Kopf – 1. Oft rundlicher [durch 
den Hals mit dem Rumpf verbundener] Körperteil 
des Menschen u. vieler Tiere, zu dem Gehirn, Augen, 
Nase, Mund u. Ohren gehören (Duden). 

Реалізований у цьому реченні складний імен-
ник Eröffnungsfrage не зустрічається в слов-
нику й належить до слів-новоутворень одного 
моменту. Для кращого розуміння сегментуємо 
його такий описовий контекст, як die Frage nach 
der Eröffnung von etwas. У словнику Дуден наве-
дено дефініції окремо для іменника Eröffnung 
та окремо для іменника Frage. Перша або атри-
бутивна частина новотвору, якою є іменник 
Eröffnung, ураховуючи контекстуальний зміст 
речення, представлена словниковими дефініціями 
головного, тобто першого значення полісемічного 
слова: die Eröffnung – 1. Eröffnen: [erstmalig] der 
Öffentlichkeit, dem Publikumsverkehr zugänglich 
machen (Duden). Семантичний обсяг другого 
або основного компонента Frage також стано-
вить реалізацію головної номінації полісемічної 
моделі слова: die Frage – 1. Eine Antwort, Auskunft, 
Erklärung, Entscheidung o.ä. fordernde Äußerung, 
mit der sich jmd. An jmdn. Wendet (Duden). Оскільки 
іменник Frage є вихідним пунктом тлумачення 
для всього складного слова, то з урахуванням 
атрибутивного складника Eröffnung констатуємо 
домінування головної номінації в декодуванні 
складного іменника-новотвору Eröffnungsfrage. 

Іменники Lage й Kaffee в цьому реченні 
демонструють реалізацію похідних номінацій 
полісемічної моделі слова: die Lage – 2.a) Art 
des Liegens (Duden), der Kaffee – 3. Anregendes, 
leicht bitter schmeckendes, meist heiß getrunkenes 
Getränk von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe aus 
gemahlenem, mit kochendem Wasser übergossenem 
Kaffee (Duden). 

З лінгвосинергетичних позицій констатуємо, 
що під час вибудовування іменникового змісту в 
синтаксичній конструкції з п’ятьма складнопідряд-
ними глибинностями (СГ 5) декодування семантич-
ного потенціалу, активованого п’ятьма номінаці-
ями полісемічної моделі слова (трьома головними 
та двома похідними разом взятими), домінує над 
трьома номінаціями моносемічної моделі слова. 
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У такому синергетичному форматі це передбачає 
мінімізацію зусиль і вироблення мовної економії в 
наведеному реченні із СГ 5, належного до тексту 
німецькомовної художньої прози. 

Синергетичні моделі декодування іменників 
у співвіднесенні зі складнопідрядними глибин-
ностями синтаксичних конструкцій у німець-
комовній художній прозі та їх інтерпретація. 
На підставі синергетично-квантитативного під-
ходу потрібно було створити синергетичні моделі 
декодування, теоретичним обґрунтуванням яких 
слугувало попереднє обчислення емпіричних 
величин з допомогою формули χ2. У дослідженні 
ми дотримувалися обчислень В. В. Левицького, 
коли мінімальна теоретично значуща сума крите-
рію хі-квадрат при числі ступенів свободи df=1 і 
при похибці P=0,05 становить χ2=3,84 (Левицкий, 
2012: 120–125; 137–138]). Відповідно, показники 
формули χ2 кореспондували в нашому випадку з 
конструкціями синергетичних моделей. Це інтер-
претувалося як критично значимий показник від-
повідності кількості контекстуальних реалізацій 
синергетичному закону мінімізації зусиль, спря-
мованих на декодування семантичного обсягу 
полісемічної та моносемічної моделей слова у 
співвіднесенні зі складнопідрядними глибин-
ностями синтаксичних конструкцій у сучасних 
німецькомовних текстах художньої прози. Крива 
з позитивним показником у напрямі плюс буде 
інтерпретуватися в наших моделях як відповід-
ність синергетичному закону збереження зусиль у 
мові, а з негативним показником у напрямі мінус – 
як невідповідність.

1. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядною глибинністю 1 (СГ 1):

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 1 демон-
струє, що крива декодування семантичного обсягу 
головних номінацій полісемічної моделі іменника 

у співвіднесенні з СГ 1 сягнула найвищої точки 
49,16 у напрямі плюс, крива декодування номі-
націй моносемічної моделі іменника досягла в 
напрямі плюс точки 22,49, а крива декодування 
похідних номінацій полісемічної моделі іменника 
сягнула в напрямі плюс найнижчої точки 10,23 
(див. рис. 1):

З погляду лінгвосинергетики можна говорити 
про те, що синергетичний формат декодування 
семантичного обсягу номінацій полісемічної та 
моносемічної моделі у співвіднесенні з синтак-
сичними конструкціями з однією складнопідряд-
ною глибинністю в досліджуваній німецькомов-
ній художній прозі оптимально спрацьовує на 
користь вироблення мовної енергії та мінімізації 
зусиль для ментального лексикону людини. 

2. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями 2 (СГ 2):

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 2 демон-
струє, що лише крива декодування семантичного 
обсягу головних номінацій полісемічної моделі 
іменника у співвіднесенні з СГ 2 пішла в напрямі 
плюс і сягнула точки 6,46. У напрямі мінус пішли 
криві декодування похідних номінацій полісеміч-
ної моделі іменника (2,41) і номінацій моносеміч-
ної моделі іменника (1,92) (див. рис. 2). 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити 
про те, що синергетичний формат декодування 
семантичного обсягу головних номінацій полі-
семічної моделі у співвіднесенні із синтаксич-
ними конструкціями з двома складнопідрядними 
глибинностями в досліджуваній німецькомовній 
художній прозі оптимально спрацьовує на користь 
вироблення мовної енергії та мінімізації зусиль 
для ментального лексикону людини. А ось у 
форматі декодування семантичного обсягу моно-
семічної моделі іменника й похідних номінацій 
полісемічної моделі в реченнях із СГ 2 синерге-

Рис. 1. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  
зі складнопідрядною глибинністю 1 у німецькомовній художній прозі

 



163ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Дребет В. Синергетичний формат декодування iменника в конструкцiях...

тичний закон не спрацьовує на користь оптимі-
зації й під впливом зовнішньої енергії скеровує 
функції формату в напрямі регресу. 

3. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями 3 (СГ 3): 

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 3 демон-
струє, що у співвіднесенні із СГ 3 всі криві деко-
дування пішли в напрямі мінус. Крива декоду-
вання семантичного обсягу похідних номінацій 
полісемічної моделі іменника сягнула точки 
2,86 у напрямі мінус, крива декодування номіна-
цій моносемічної моделі іменника опустилася у 
напрямі мінус до точки 0,51, а крива декодування 
головних номінацій полісемічної моделі іменника 
опинилася у напрямі мінус на найнижчій точці 
0,43 (див. рис. 3). 

З погляду лінгвосинергетики можна гово-
рити про те, що синергетичний формат декоду-
вання семантичного обсягу полісемічних і моно-
семічних моделей іменника у співвіднесенні із 
синтаксичними конструкціями з трьома склад-
нопідрядними глибинностями в досліджуваній 

німецькомовній художній прозі не спрацьовує на 
користь оптимізації вироблення мовної енергії 
та мінімізації зусиль для ментального лексикону 
людини й під впливом зовнішньої енергії скеро-
вує функції формату в напрямі регресу. 

4. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями 4 (СГ 4): 

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 4 демон-
струє, що крива декодування семантичного 
обсягу номінацій моносемічної моделі іменника у 
співвіднесенні з СГ 4 сягнула в напрямі плюс най-
вищої точки 13,21, крива декодування похідних 
номінацій полісемічної моделі іменника досягла в 
напрямі плюс точки 6,37. У напрямі мінус пішла 
крива декодування головних номінацій полісеміч-
ної моделі іменника (2,07) (див. рис. 4). 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити 
про те, що синергетичний формат декодування 
семантичного обсягу номінацій моносемічної 
моделі іменника та похідних номінацій полісе-
мічної моделі у співвіднесенні із синтаксичними 
конструкціями з чотирма складнопідрядними 

Рис. 2. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  
зі складнопідрядними глибинностями 2 в німецькомовній художній прозі

Рис. 3. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  
зі складнопідрядними глибинностями 3 в німецькомовній художній прозі
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глибинностями в досліджуваній німецькомовній 
художній прозі оптимально спрацьовує на користь 
вироблення мовної енергії та мінімізації зусиль 
для ментального лексикону людини. А ось у фор-
маті декодування семантичного обсягу головних 
номінацій полісемічної моделі в реченнях із СГ 4 
синергетичний закон не спрацьовує на користь 
оптимізації й під впливом зовнішньої енергії ске-
ровує функції формату в напрямі регресу. 

5. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями 5 (СГ 5): 

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 5 демон-
струє, що лише крива декодування семантичного 
обсягу похідних номінацій полісемічної моделі 
іменника у співвіднесенні із СГ 5 пішла в напрямі 
плюс і сягнула точки 5,19. У напрямі мінус пішли 
криві декодування номінацій моносемічної моделі 
іменника (1,79) і головних номінацій полісемічної 
моделі іменника (0,29) (див. рис. 5). 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити 
про те, що синергетичний формат декодування 
семантичного обсягу похідних номінацій полісе-
мічної моделі у співвіднесенні із синтаксичними 
конструкціями з п’ятьма складнопідрядними 
глибинностями в досліджуваній німецькомовній 
художній прозі оптимально спрацьовує на користь 
вироблення мовної енергії та мінімізації зусиль 
для ментального лексикону людини. А ось у фор-
маті декодування семантичного обсягу моносе-
мічної моделі іменника та головних номінацій 
полісемічної моделі в реченнях із СГ 5 синерге-
тичний закон не спрацьовує на користь оптимі-
зації й під впливом зовнішньої енергії скеровує 
функції формату в напрямі регресу. 

6. Декодування іменників у співвіднесенні зі 
складнопідрядними глибинностями 6 (СГ 6): 

Складена на основі показників формули 
хі-квадрат синергетична модель рисунка 6 демон-
струє, що крива декодування семантичного обсягу 

 
Рис. 4. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  

зі складнопідрядними глибинностями 4 в німецькомовній художній прозі

 
Рис. 5. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  

зі складнопідрядними глибинностями 5 у німецькомовній художній прозі
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головних номінацій полісемічної моделі іменника 
у співвіднесенні з СГ 6 сягнула найвищої точки 
44,48 у напрямі плюс, крива декодування номі-
націй моносемічної моделі іменника досягла в 
напрямі плюс точки 25,82, а крива декодування 
похідних номінацій полісемічної моделі іменника 
сягнула в напрямі плюс найнижчої точки 5,58 
(див. рис. 1). 

З погляду лінгвосинергетики можна говорити 
про те, що синергетичний формат декодування 
семантичного обсягу номінацій полісемічної та 
моносемічної моделі у співвіднесенні із синтак-
сичними конструкціями з шістьома складнопі-
дрядними глибинностями в досліджуваній німець-
комовній художній прозі оптимально спрацьовує 
на користь вироблення мовної енергії та мініміза-
ції зусиль для ментального лексикону людини. 

Висновки. У підсумку констатуємо, що 
вибудовування та співвіднесення іменникового 
змісту з різною складнопідрядною глибинністю 
синтаксичних конструкцій у досліджуваних 
творах німецькомовної художньої прози най-
оптимальніше відповідає синергетичному закону 
збереження мовної енергії та мінімізації зусиль 
для ментального лексикону людини завдяки 

механізму семантичного декодування однознач-
ної моносемічної моделі й найближчої відстані 
головних значень в ієрархічній структурі полісе-
мічної моделі слова. Це доводять найкращі показ-
ники синергетичних моделей декодування голо-
вних номінацій полісемічної моделі іменника та 
номінацій моносемічної моделі у співвіднесенні 
із синтаксичними конструкціями з найменшою 
однією та найбільшими шістьома складнопі-
дрядними глибинностями. Очевидно, що синер-
гетичний механізм мінімізації зусиль у німець-
кій мові скерував сьогодні такий семантичний 
і синтаксичний вимір, оскільки він оптимально 
задовольняє потреби німецькомовної художньої 
прози. Отже, доведено, що оскільки найближчі 
відстані в лексичній структурі слова на мовному 
рівні є найближчими в зіставленні зі структурами 
знань ментального лексикону людини, то вибудо-
вування іменникового змісту в сучасній німецькій 
мові за синергетичним принципом збереження 
мовної енергії та мінімізації зусиль найоптималь-
ніше скеровує ментальний лексикон людини на 
декодування семантичного виміру однозначної 
моносемічної моделі й головного значення полі-
семічної моделі слова. 

 
Рис. 6. Синергетична модель декодування іменників у співвіднесенні  

зі складнопідрядними глибинностями 6 у німецькомовній художній прозі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Генералова Л. К. К вопросу о структуре значений имен существительных. Сборник научных трудов Москов-

ского педагогического института. 1973. № 71. С. 43–50.
2. Герман И. А. Лингвосинергетика. Барнаул : Издательство Алтайской академии экономики и права, 2000. 

168 с.
3. Домброван Т. И. Язык в контексте синергетики. Одесса : Одесская городская типография. 2013. 342 с.
4. Колмогорова А. В. Языковое значение как синергетическая система. Научное мнение. 2012. № 9. С. 61–67.
5. Левицкий В. В. Семасиология. 2-е изд., испр. и доп. Винница : Нова книга, 2012. 680 с.
6. Ольшанский И. П., Скиба Г. В. Лексическая полисемия в системе языка и тексте. Кишинев : Штиинца, 1987. 

127 с.
7. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений : монография. Харьков : ХНУ имени 

В. Н. Каразина, 2012. 180 с.
8. Селіванова О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке : монографія. Черкаси : Ю. Чабаненко, 

2013. 488 с.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 2020166

Мовознавство. Лiтературознавство

9. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. 3-е изд., 
испр. Москва : Высшая школа, 1988. 416 с.

10. Brinker K. Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 3., durchges. u. erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 1992. 277 S.

11. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Оn CD. Mannheim : Dudenverlag, 2003.
12. Fillmore Ch. J. The Case for Case. Universals in Linguistic Theory. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1968. 

P. 74–97.
13. Grass G. Die Blechtrommel. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005. 779 S.
14. Hein Ch. Landnahme. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. 357 S.
15. Hesse H. Der Steppenwolf. Die Romane und die großen Erzählungen. 5. Bd. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 

1991. 234 S.
16. Jackendoff Ray S. Semantics and cognition. Cambridge : Mass, 1972. 223 P.
17. Kellermann B. Das Meer. Харків : Ранок, 2003. 240 S.
18. Laddisow A. Konnotation in der nominalen Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Entwicklungen der 

Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. Fleischer Wolfgang. Berlin, 1983. S. 21–48.
19. Maineke E. Das Substantiv in der deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 

1996. 496 S.
20. Primus B. Semantische Rollen. Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2012. 99 S.
21. Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. 2. überarb. Aufl. Tübingen und Basel : Francke Verlag, 

1996. 238 S.
22. Walser M. Der Augenblick der Liebe. Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006. 254 S.
23. Welke K. Funktionale Satzperspektive: Ansätze und Probleme der funktionalen Grammatik. Münster : Nodus 

Publikationen, 1993. 191 S.
24. Zipf G. K. Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge : Addison-Wesley, 1949. 573 p.

REFERENCES
1. Brinker K. Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 3., durchges. u. erw. Aufl. 

Berlin: Schmidt. 1992. 277 S. [In German].
2. Dombrovan T. I. Jazyk v kontekste sinergetiki. Odessa: Odesskaia gorodskaia tipografiia. [Language in the context 

of synergetics]. Odessa: Odessa city printing house. 2013. 342 p. [In Russian].
3. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Оn CD. Mannheim: Dudenverlag. 2003. [In German].
4. Fillmore Ch. J. The Case for Case // Universals in Linguistic Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968, 

pp. 74–97 [In English].
5. Generalova L. K. K voprosu o strukture znachenij imen sushhestvitel'nyh // Sbornik nauchnyh trudov Moskovskogo 

pedagogicheskogo instituta [To the question of the structure of the meanings of nouns // Collection of scientific papers of the 
Moscow Pedagogical Institute]. Moskva, 1973, Nr 71, pp. 43–50 [In Russian].

6. German I. A. Lingvosinergetika. Barnaul: Izdatel'stvo Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Linguosynergetics]. 
Barnaul: Publishing house of the Altai Academy of Economics and Law. 2000. 168 p. [In Russian].

7. Grass G. Die Blechtrommel. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 2005. 779 S. [In German].
8. Hein Ch. Landnahme. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2004. 357 S. [In German].
9. Hesse H. Der Steppenwolf. Die Romane und die großen Erzählungen. 5. Bd. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1991. 

234 S. [In German].
10. Jackendoff Ray S. Semantics and cognition. Cambridge: Mass, 1972. 223 p. [In English].
11. Kellermann B. Das Meer. Харків: Ранок. 2003. 240 S. [In German].
12. Kolmogorova A. V. Jazykovoe znachenie kak sinergeticheskaja sistema // Nauchnoe mnenie [Language meaning as 

a synergetic system // Scientific Opinion]. 2012, Nr 9, pp. 61–67 [In Russian].
13. Laddisow A. Konnotation in der nominalen Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache // Entwicklungen der 

Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. Fleischer Wolfgang. Berlin. 1983. S. 21–48 [In German]. 
14. Levickij V. V. Semasiologija. Vinnitsa: Nova knyha [Semasiology]. Vinnytsia: New book. 2006. 680 p. [In Russian]. 
15. Maineke E. Das Substantiv in der deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER. 

1996. 496 S. [In German].
16. Ol'shanskij I. G., Skiba, V. P. Leksicheskaja polisemija v sisteme jazyka i tekste [Lexical polysemy in the system of 

language and text]. Kishinev: Shtiinca. 1987. 127 p. [In Russian].
17. Pikhtovnikova L. S. Lingvosinergetika: osnovy i ocherk napravlenii: monografiia. Kharkov: KhNU imeni 

V. N. Karazina [Linguosynergetics: Foundations and Essays on Directions: Monograph]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv 
National University. 2012. 180 p. [In Russian].

18. Primus B. Semantische Rollen. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER. 2012. 99 S. [In German].
19. Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. 2. überarb. Aufl. Tübingen und Basel: Francke Verlag. 1996. 

238 S. [In German].
20. Selivanova O. Svit svidomosti v movi. Mir soznanija v jazyke: monografija. Cherkasy: Ju. Chabanenko [The world of 

consciousness in language. The world of consciousness in language: a monograph]. Cherkasy: Yu. Chabanenko. 2013. 488 p. 
[In Ukrainian].



167ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Дребет В. Синергетичний формат декодування iменника в конструкцiях...

21. Shendel's E. I. Prakticheskaja grammatika nemeckogo jazyka: Uchebnik dlja institutov i fakultetov inostrannyh 
jazykov. Moskva: Vysshaja shkola [Practical grammar of the German language: A textbook for institutes and faculties of 
foreign countries. Languages]. Moscow: Higher School.1988. 416 p. [In German].

22. Walser M. Der Augenblick der Liebe. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 2006. 254 S. [In German].
23. Welke K. Funktionale Satzperspektive: Ansätze und Probleme der funktionalen Grammatik. Münster: Nodus 

Publikationen, 1993. 191 S. [In German].
24. Zipf G. K. Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge: Addison-Wesley. 1949. 573 p. [In English].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 2020168

Мовознавство. Лiтературознавство

УДК 821.161.2-1.09Павличко Д.
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215720

Анастасія КАТЮЖИНСЬКА,
orcid.org/0000-0003-4738-434X

студентка ІV курсу
Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна) nastya16k21@gmail.com

ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ БАРОКОВИХ ОБРАЗІВ  
У ІСТОРИЧНИХ ПОЕМАХ ДМИТРА ПАВЛИЧКА

У статті досліджено особливості художньої рецепції барокових образів у творчості Д. Павличка. Проана-
лізовано історичні поеми митця, присвячені добі Козацької держави («Петрик», «Пісня про Богдана», «Іван 
Ганжа», «Іван Богун»), виокремлено домінантні ідеї та переконання, що набувають найвищого аксіологічно-
го значення й репрезентують національно зорієнтовану позицію письменника. Особливу увагу приділено аналізу 
авторської інтерпретації образів державних діячів і характерним рисам їхньої індивідуалізації, визначено спе-
цифіку творення моделі образу правителя в кожній поемі.

Наукова новизна статті полягає у спробі цілісного аналізу історичних поем Д. Павличка з огляду на художню 
рецепцію барокових образів у них.

В історичних поемах, присвячених добі Козацької держави («Петрик», «Пісня про Богдана», «Іван Ганжа», 
«Іван Богун»), Д. Павличко репрезентує власну інтерпретацію постатей державних діячів, яка відрізняється 
від втіленої в бароковій історіографії. Особливості художньої репрезентації образу правителя розкриваються 
через авторську аксіологічну парадигму, котра базується на ступені служіння національній ідеї та психології 
вчинку. Д. Павличко вибудовує образи за принципом контрасту, утворюючи антиномічні пари: Петрик – І. Мазе-
па («Петрик»), І. Богун – Б. Хмельницький («Іван Богун»), створюючи інтерпретаційну модель образу ідеального 
правителя. Доведено, що сучасні події української історії наклалися на поеми «Іван Ганжа» та «Іван Богун», 
написані у ХХІ ст. Образи державних діячів еволюціонують та ускладнюються, автор оцінює вчинки героїв і 
вважає, що їхні дії вплинули на сучасні українські історичні події. Концептуальні ідеї, представлені Д. Павлич-
ком в історичних поемах, присвячених Козацькій державі, мають найвище аксіологічне значення і, безперечно, є 
актуальними в сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: художня рецепція, історична поема, барокова історіографія, бароковий образ, Д. Павличко.
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ARTISTIC RECEPTION OF BAROQUE IMAGES  
IN HISTORICAL POEMS OF DMYTRO PAVLYCHKO

The article investigates the peculiarities of artistic reception of Baroque images in the works of D. Pavlychko. The 
historical poems of the artist, dedicated to the Cossack state (“Petryk”, “Song about Bogdan”, “Ivan Ganzha”, “Ivan 
Bohun”), are analyzed, the dominant ideas and opinions, what have the highest axiological importance and represent 
the nationally oriented position of the writer, are singled out. Particular attention is paid to the analysis of the author’s 
interpretation of the figures of statesmen and the characteristic features of their individualization, the specificity of 
creation of a model of the image of the ruler in each poem is determined.

The scientific novelty of the article consists in an attempt to analyze the historical poems by D. Pavlychko in view of 
the artistic reception of baroque images in them.

In historical poems, dedicated to the Cossack state (“Petryk”, “Song about Bogdan”, “Ivan Ganzha”, “Ivan 
Bohun”), D. Pavlychko represents his own interpretation of the figures of statesmen, which differs from that embodied 
in Baroque historiography. The peculiarities of artistic representation of the image of the ruler are revealed through 
the author’s evaluation paradigm, which is based on the degree of service to the national idea and the psychology of 
the deed. D. Pavlychko constructs images on the principle of contrast, forming antinomic pairs: Petryk – I. Mazepa 
(“Petryk”), I. Bohun – B. Khmelnitsky (“Ivan Bohun”), creating the interpretive model of the image of the ideal ruler. It is 
proved, that the modern events of Ukrainian history were superimposed on the poems “Ivan Ganzha” and “Ivan Bogun”, 
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written in the 21st century. The images of statesmen evolve and become more complicated, the author evaluates the deeds 
of the heroes and considers, that their actions have influenced modern Ukrainian historical events. Conceptual ideas, 
represented by D. Pavlychko in historical poems, dedicated to the Cossack state, have the highest axiological significance 
and are, undoubtedly, relevant in modern Ukrainian society.

Key words: artistic reception, historical poem, baroque historiography, baroque image, D. Pavlychko.

Постановка проблеми. У сучасному літера-
турознавстві актуалізуються дослідження худож-
ньо-рецептивної моделі творчості письменників 
ХХ–ХХІ ст., зосереджується увага на історичних 
джерелах їхніх творів, зокрема ролі барокової 
традиції у формуванні поглядів митців на історію. 
Історія козацької епохи, що втілює українську 
державницьку національну ідею, зображена в 
бароковій історіографії, набуває нової авторської 
інтерпретації у творчості письменників наступ-
них епох. Тож образи барокової літератури стали 
джерелом рецепцій та інтерпретацій у письмен-
стві ХХ–ХХІ ст., зокрема у творчості Д. Павличка.

Аналіз досліджень. Вивчення творчості 
Д. Павличка представлене в наукових розвідках 
Ю. Бурляя, М. Ільницького, Р. Лубківського, Т. Сав-
чин та ін. Ґрунтовним і найповнішим із огляду на 
всебічний аналіз постаті та творчості Д. Павличка 
є збірник статей «Про Дмитра Павличка», упо-
рядником і редактором якого став Д. Пилипчук. 
Так, у виданні репрезентовано дослідження, при-
свячені власне постаті митця, зокрема проаналізо-
вано особливості біографії, життєвих пріоритетів 
і світоглядних переконань (В. Панченко, І. Дзюба, 
М. Слабошпицький, Р. Гром’як, Р. Лубківський); 
поезію, її ідейні домінанти й художню парадигму 
(В. Соболь, М. Жулинський, О. Сліпушко); пере-
клади, зроблені Д. Павличком (М. Рябчук, Р. Луб-
ківський, Р. Радишевський).

Дослідження барокових образів, зокрема 
образу правителя, у козацьких літописах нале-
жать Я. Дзирі, Д. Наливайку, В. Соболь, В. Шев-
чуку та ін. Питання специфіки художньої рецепції 
барокових образів у творчості письменників ХХ–
ХХІ ст., особливо в історичних поемах Д. Пав-
личка, ще не ставало предметом окремої наукової 
розвідки. Саме тому в сучасній літературознавчій 
науці актуальною залишається проблема бароко-
вих образів, зокрема образу правителя, в історич-
них поемах Д. Павличка. Концептуальні засади, 
репрезентовані в історичних поемах, присвячених 
подіям Козацької держави, є актуальними в кон-
тексті подій сучасної України.

Мета статті – проаналізувати історичні поеми 
Д. Павличка, в яких репрезентовано події часів 
Козацької держави («Петрик», «Пісня про Бог-
дана», «Іван Ганжа», «Іван Богун»), дослідити 
особливості художньої рецепції барокових обра-

зів, зокрема образу історичної постаті, просте-
живши еволюцію поглядів письменника, обґрун-
тувати художнє переосмислення ролі й місця 
особистості в історії у світогляді Д. Павличка.

Виклад основного матеріалу. Образ прави-
теля, керівника держави стає предметом зацікав-
лення письменників ще з часів становлення Київ-
ської Русі. Варто зазначити, що в середньовічних 
літописах образ князя ідеалізується, психологія і 
внутрішній світ не беруться до уваги. О. Сліпушко 
зазначає: «Літописець зазвичай перераховує чес-
ноти князя, зовнішні прикмети, але дуже рідко 
говорить про його недоліки… Літописець наго-
лошує на таких рисах, як героїзм, честь, слава, 
мудрість, а психологія, внутрішній світ героя 
фактично не показані…» (Сліпушко, 2009: 203). 
Такі особливості репрезентації образу правителя 
певною мірою були характерні й для барокових 
козацьких літописів. Так, на думку В. Соболь, 
козацький літописець С. Величко робить спробу 
художнього осмислення внутрішнього світу і 
вчинків історичної постаті, однак не відходить 
від ідеалізації образу державного діяча: «Як 
дослідник, він не боїться заглиблюватися у най-
більш драматичні глибини людського єства, але 
притаманна йому толерантність у ставленні до 
своєрідності інших людей є мовби тим бар’єром, 
крізь який немає доступу пропагуванню ідей про 
злочинні наслідки дії суспільно активної осо-
бистості для оточення» (Соболь, 1996: 313). Тож 
у творчості письменників ХХ–ХХІ ст. історичне 
буття українського народу актуалізується з новою 
силою і дедалі частіше стає предметом худож-
нього аналізу. Образ правителя еволюціонує і 
постає в новій авторській інтерпретації, набува-
ючи нової художньої репрезентації. За переконан-
ням О. Єременко, «художній образ формується 
внаслідок взаємодії перцепції, аксіологічного 
аспекту і таких характеристик образу, як динаміч-
ність, цілісність, диференційованість» (Єременко, 
2008: 62). Варто зазначити, що письменники ХХ–
ХХІ ст. повністю відходять від ідеалізації історич-
ної особи, насамперед подається оцінка гетьмана 
з погляду його внеску в історичне життя держави, 
з’ясовується, які наслідки мали його вчинки та 
як вони вплинули на хід історії. Окрім цього, 
до уваги беруться внутрішній світ і психологіч-
ний стан образу героя, аналізуються негативні 
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наслідки його дій. Письменники ХХ–ХХІ ст. див-
ляться на історичне минуле українського народу з 
позиції сучасності, намагаються знайти причини 
й передумови сучасних подій у вчинках ключових 
постатей української козацької історії.

З огляду на це беремо до уваги насамперед істо-
ричні поеми Д. Павличка, в яких змальовані події 
часів Козацької держави. У поемах «Петрик», 
«Пісня про Богдана», «Іван Ганжа», «Іван Богун» 
барокові образи набувають високого рівня худож-
ньої репрезентації. Одним із ключових є образ 
історичної особи як активного учасника історії. 
У поемах Д. Павличка представники цієї образ-
ної системи максимально індивідуалізовані, пода-
ється авторська оцінка вчинків історичних осіб, 
кожна з яких наділена системою ціннісних орі-
єнтирів і пріоритетних позицій щодо історичного 
розвитку держави. Р. Лубківський наголошує на 
новій, відмінній від поданих в українській істо-
ріографії інтерпретації образу державного діяча: 
«Долаючи усталені в українській художній істо-
ріографії класові стереотипи, Павличко звертає 
увагу на залежність лідера від народу й навпаки, 
закликає діяти за розумними принципами доціль-
ності та взаємокористі стосунків між владними і, 
так би мовити, виконавчими началами» (Лубків-
ський, 2004: 24). Окрім цього, варто закцентувати 
увагу на тому, що Д. Павличко вибудовує образи 
за принципом контрасту, формуючи антиномічні 
пари: Петрик – І. Мазепа («Петрик»), І. Богун – 
Б. Хмельницький («Іван Богун»). У кожній поемі 
автор репрезентує два головні образи державних 
діячів, однак індивідуалізує одного з них, якого 
вважає прикладом ідеального правителя, наді-
леного необхідним для нього набором ціннісних 
орієнтирів, для якого національна ідея є життєвою 
метою і призначенням.

Варто зазначити, що через усі історичні поеми, 
присвячені добі Козацької держави, проходить 
ідея свободи, засудження зради й рабської покори. 
Прихильність Д. Павличка – на боці історичних 
осіб, наділених духом свободи й непокори, гото-
вих боротися за державу й народ, а не коритися 
ворогу. Такі герої нерідко говорять устами пись-
менника, висловлюючи його національно зорієн-
товану та патріотичну позицію. Боротьба за волю 
й незалежність держави мають бути у пріоритеті 
правителя. Покора ворогу оцінюється як зрада, 
що є тяжким гріхом. Натомість смерть у боротьбі 
є знаком самопожертви й утілення місії правителя 
та захисника держави.

Центральним бароковим образом у поемі 
«Петрик» (1994) є Петро Іваненко (Петрик), який 
був старшим писарем канцелярії Івана Мазепи, 

втік із Батурина на Січ, проголосив себе гетьма-
ном України та підняв повстання проти Москви. 
Із психологічного погляду «вчинок породжується 
людською сутністю особи» (Павличко, 2016: 291), 
що дає можливість виявити духовність героя, 
його характер і тип. Такий вчинок Петрика пояс-
нюється його внутрішніми стійкими переконан-
нями, зокрема неприйняттям політики І. Мазепи: 
«Я, бувши писарем при ньому, Царю писав його 
листи, І кожне слово, як содому, Приймав у серце, 
повне грому, Вмирав з ганьби й жадання мсти» 
(Павличко, 2015: 731–732). Головний герой поеми 
вважає, що українці потрапили в рабство Москви 
ще внаслідок неправильного рішення Б. Хмель-
ницького. З огляду на це у поемі ключовими є кон-
цепти зради й рабства, які репрезентують насам-
перед образ І. Мазепи: «Я розпізнав думки таємні 
Мазепи-зрадника! Нема В нас гетьмана! Є змій 
лукавий, Слуга Московської держави, Шахрай 
найвищого клейма!» (Павличко, 2015: 732) Через 
антитетичне протиставлення образів Петрика й 
І. Мазепи як мужнього борця за свободу та спра-
ведливість і хитрого зрадника автор репрезентує 
правителя як рушія історії, адже вчинок кожного 
з них є вирішальним для держави – перемога і 
воля чи поразка і рабство. В образі Петрика автор 
утверджує ідею непокори, непохитності, само-
жертви в ім’я держави й народу. Навіть на допиті 
в І. Мазепи герой не відмовляється від своїх пере-
конань, не зраджує свої принципи: «Нема покори 
в тій поставі, Покаяття в очах нема» (Павличко, 
2016: 736). Натомість лунають сміливі та спра-
ведливі слова Петрика, в яких він викриває лукав-
ство, продажність і рабську покірність І. Мазепи. 
Петрик переконаний, що злочином є вчинок геть-
мана, а не його рішення підняти повстання проти 
Москви, адже він боровся за свободу як природне 
право, що дається людині Богом: «За що складати 
покаяння?! Ти покажи, де злочин мій… Я на царя 
підняв повстання, Бо душить нас, немов кощій. 
А ти – його кістляві руки, Залізні кліщі, кур-
мани…» (Павличко, 2015: 738) І. Мазепа боро-
нить москалів, наголошуючи на тому, що вони 
єдиний народ, який має державність, а українці 
є їхніми слугами. Окрім цього, гетьман закликає 
жити з ними в послушенстві й покорі. Така пози-
ція гетьмана є неприйнятною з погляду концеп-
ції образу правителя, утвердженої Д. Павличком 
у поемі. Водночас автор репрезентує еволюцію 
поглядів І. Мазепи, котрий стає проти москалів, 
усвідомивши недоречність свого вчинку. Петрик 
із християнською покорою приймає всі випро-
бування і залишається стійким у своїх переко-
наннях. Дізнавшись про те, що І. Мазепа підняв 
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антимосковське повстання, він іде на допомогу, 
пробачивши все гетьману. Д. Павличко акцентує 
увагу на тому, що І. Мазепа визнав свою помилку 
та зрозумів високу мету Петрика, який боровся 
за свободу: «Це той, хто першим став за волю, 
Це той, кого я вбив, королю, Щоб вірила мені 
Москва, Це – моя совість гробова, Лик мого від-
чаю і болю, Таємний дух мого єства!» (Павличко, 
2015: 745) За переконанням О. Сліпушко, зага-
лом для політичної лірики Д. Павличка характер-
ним є середньовічно-бароковий тип із провідною 
ідею волі: «Код політичної лірики Павличка – 
середньовічно-бароковий, князівсько-козацький, 
суть якого визначається утвердженням ідеї волі» 
(Сліпушко, 2019: 323). На трактуванні образу 
І. Мазепи в поемі «Петрик» позначилася барокова 
традиція образотворення. Погоджуємося з пере-
конанням В. Шевчука, який вважає, що в постаті 
гетьмана варто бачити «викінчений тип барокової 
людини з її неодновимірністю та неоднозначністю 
чи мінливістю» (Шевчук, 2006: 183) Окрім цього, 
саме Петрик, а не І. Мазепа, помирає в поемі як 
герой. Мотив самопожертви в ім’я високої мети 
служіння народу втілюється у вчинках Петрика, 
котрий помер, закривши собою гетьмана: 
«І Петрик затулив собою Мазепу, як живу й святу 
Всього життя свого мету» (Павличко, 2015: 746). 
Петрик сподівався, що гетьман, змінивши свої 
погляди й перейшовши на сторону правди та сво-
боди, утілить його мету й визволить український 
народ. Перед смертю він сказав слова, в яких вті-
лено ідею про необхідність об’єднання народу для 
досягнення спільної мети: «Ми – два гетьмани, а 
Вкраїні Потрібен завжди лиш один» (Павличко, 
2015: 746). Як бачимо, однією із причин складної 
суспільно-політичної ситуації в державі письмен-
ник вважає роз’єднаність народу, зокрема брато-
вбивчу війну. Лише єдина й політично згуртована 
держава може здобути незалежність і боротися з 
ворогом на рівних. Д. Павличко пише: «Ми вміємо 
лише ділитись, Навзаєм битись, брудом литись… 
На половини та на чверті Розпались ми – тем-
нющі, вперті…» (Павличко, 2015: 735).

У поемі «Пісня про Богдана» (1996) централь-
ним є образ Богдана Хмельницького. Власне, 
гетьман зображений як борець за волю україн-
ської держави. На думку автора, саме Б. Хмель-
ницький вивів український народ із неволі, вселив 
дух непокори та свободи: «Ми не знаєм, де його 
пищалі, де його золочені шаблі, Тільки знаєм, 
що з його печалі Встала воля нашої землі» (Пав-
личко, 2016: 66). Окрім цього, Д. Павличко нази-
ває Україну Богдановою державою. Автор не 
дає оцінку вчинкам гетьмана, не визначає його 

рішення щодо об’єднання з російським царем 
як зраду, натомість перекладає відповідальність 
на царя: «Тільки знаєм, що його спалила Зрада 
православного царя» (Павличко, 2016: 67). Образ 
Б. Хмельницького в поемі є вічним, зверненим у 
майбутнє, його героїчний дух супроводжує укра-
їнців в інших знакових для історії військових 
подіях: «Богдан помер, але Європа Ще бачила 
його в бою На полі біля Конотопа, Де мстився він 
за честь свою. Був дух його біля Полтави, Де кров 
чорніла, як ропа. Під Крутами шукав він слави 
І смерті – в куренях УПА» (Павличко, 2016: 68). 
Характеризуючи особливості трактування образів 
у Літописі Самійла Величка, В. Соболь зазначає, 
що літописець ідеалізує образ Б. Хмельницького, 
високо оцінює його діяльність: «Величко зобра-
жує його виняткову сміливість, мужність, нази-
ває Мойсеєм свого народу…» (Соболь, 1996: 238) 
Прихильною до зазначеної є думка В. Шевчука, 
котрий стверджує, що С. Величко «прославляє 
Б. Хмельницького, докладно описує його битви» 
(Шевчук, 2007: 68), «гетьманів засуджує всіх, 
окрім Б. Хмельницького» (Шевчук, 2007: 70). Як 
бачимо, Д. Павличко в поемі «Пісня про Богдана» 
подає традиційну для української історіографії 
інтерпретаційну модель образу Б. Хмельницького 
як борця за волю народу.

Прикладом патріотизму й самовідданого слу-
жіння народу для головного героя історичної 
поеми «Іван Ганжа» (2010) є постать І. Богуна. 
У момент військової напруги І. Ганжа згадує його 
повчання: «Навчав Богун: виходиш в однині – 
І заслоняєш армію собою; Впадеш на полі – вкри-
єшся ганьбою, Збий ворога з коня – на страм 
ляшні, Вертайсь тоді хоч мертвим на коні!» (Пав-
личко, 2016: 38). Саме ці риси автор цінує в образі 
І. Ганжі, який помер у бою як герой: «І гетьман 
прославляв Ганжу Івана, Що повернувся з бою 
на коні, І, вмерши, впав на руки козачні» (Пав-
личко, 2016: 40). На нашу думку, образ І. Ганжі 
є амбівалентним, адже пізніше в поемі він постає 
як зрадник, який воює проти української армії: 
«Воскрес Ганжа – але тепер нова Його душа про-
дажна і завзята За королівські бореться права!» 
(Павличко, 2016: 41). У цій поемі автор не ство-
рює антиномічну пару, натомість в образі голов-
ного героя втілюються дві концепції образу пра-
вителя – героя і борця за волю рідного народу та 
зрадника. Ці концепції посилюються й увиразню-
ються образом І. Богуна. Саме він постає настав-
ником і вчителем головного героя в бою на боці 
українського народу і суддею, коли він перейшов 
на бік ворога. Через образ І. Ганжі Д. Павличко 
акцентує увагу на такій важливій рисі прави-
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теля, як стійкість переконань і вірність рідному 
народу за будь-яких обставин. Саме цими рисами 
був наділений І. Богун, в образі якого втілено 
позицію самого автора, котрий засуджує дво-
їстість поглядів і розцінює зміну переконань як 
зраду. Для І. Богуна зрада державних інтересів 
України є найстрашнішим гріхом, якому немає 
виправдання, адже кожний вчинок правителя є 
вирішальним для країни не лише на сучасному 
історичному рівні, а й впливає на її майбутнє. 
Головна ідея поеми простежується саме у словах 
І. Богуна, який є втіленням українського духу і 
справжнього борця за свободу народу: «Ти зрадив 
прізвище своє! Ляхові Своє ім’я віддав ти в про-
клятьбі! Страшнішої нема на світі зради, Як зрада 
духу в прізвищі своїм…» (Павличко, 2016: 41) Як 
бачимо, зрада країни дорівнюється до зради себе, 
свого національного духу й переконань. Варто 
зазначити, що ця ідея є однією із ключових у всіх 
історичних поемах Д. Павличка, присвячених 
добі Козацької держави.

Системний аналіз поеми «Іван Богун» (2015) 
дає підстави стверджувати, що Д. Павличко подає 
власну авторську модель образу історичної особи, 
яка виступає носієм поглядів і світоглядних пере-
конань самого автора. І. Богун є виразником 
національно зорієнтованої, патріотичної позиції 
письменника, для якого визначальною є націо-
нальна ідея. На цьому наголошує М. Жулинський, 
зазначаючи: «Павличко темпераментно розбур-
хує почуття свободолюбства, національної гід-
ності, історичної правди» (Жулинський, 2008: 18). 
Власне, І. Богун постає як символ козацької влади, 
геніальний воїн, у якому втілено дух непокори та 
свободи. Д. Павличко пише про І. Богуна: «В нас 
народивсь Богун, відомсти й правди геній, Геть-
манів сповідник, державності душа» (Павличко, 
2016: 62). Сильний і небезпечний для ворогів, 
які його боялися, бо він сповідував святу правду, 
був непорушним у своїх переконаннях: «Богун 
живий – біда, а мертвий – мста, содома, Нових 
повстань гучна, кривава молотьба, Де чернь роз-
гукана, голодна й несвідома В гетьмани возведе 
жорстокого раба» (Павличко, 2016: 43). Через роз-
мову у сні І. Богуна втілено позицію Д. Павличка 
щодо діяльності Б. Хмельницького, зокрема його 
рішення укласти угоду з Росією. Автор не схва-
лює такого рішення гетьмана, вважає його кроком 
до перетворення українців на рабів: «Ти Польщу 
розгромив, перелякав Європу, Але не збудував, не 
захистив свій дім. Ти з королем пішов на згоду в 
Білій Церкві, Тепер скрадаєшся на згоду до царя. 
Знай: проклянуть тебе колись живі і мертві – 
Обернеться в ніщо твоя звитяжна пря! Не вільно, 

гетьмане, єднатися з Москвою Народу нашому, бо 
москалі – раби, Ми в їхньому багні потонем з голо-
вою, Задушимось, помрем од рабства та ганьби!» 
(Павличко, 2016: 48). Як бачимо, інтерпретаційна 
модель образу Б. Хмельницького відрізняється від 
репрезентованої в поемі «Пісня про Богдана», тож 
образ героя еволюціонує й ускладнюється, адже 
автор глибоко переосмислює значення вчинку 
гетьмана, його роль в історії української держави. 
На нашу думку, на таку авторську інтерпретацію 
образу Б. Хмельницького вплинув час написання 
поеми, зокрема події 2014 р. Д. Павличко не іде-
алізує гетьмана як героя і борця за волю народу, 
а говорить про негативні наслідки його вчинку, 
пов’язуючи їх із сучасними для автора подіями 
української історії. Через антитетичне протистав-
лення образів Б. Хмельницького й І. Богуна автор 
показує, якими ціннісними пріоритетами має 
бути наділений правитель. Уві сні І. Богун всту-
пає в суперечку з Б. Хмельницьким, вважає вчи-
нок гетьмана неправильним. Концептуальність 
позиції І. Богуна репрезентовано в його словах: 
«Ні, вихід завжди є, – то зрада, Що в людській 
немочі шукає оправдань. А за свободу смерть – то 
не загин-заглада, А чесно сплачена народу свому 
дань!» (Павличко, 2016: 50). Як бачимо, для 
І. Богуна на першому місці була свобода країни, 
за яку він боровся: «Свобода – то земля. Або ста-
вай на чати І борони її від короля й царя, Або ж у 
найми йди, навчись лице втрачати, І під нагайкою 
живи, немов звіря» (Павличко, 2016: 54). І. Богун 
готовий померти за свободу: «За Польщу я не 
вмер. Це правда. Не хотілось. А на твоїх очах за 
Україну вмру. Це буде смерть, не схована в печері, 
А на очах людей – за правду й волю смерть!» 
(Павличко, 2016: 59). У поемі подано концепцію 
ідеального правителя, згідно з якою гетьман має 
самовіданно служити своєму народу, найвищого 
аксіологічного значення надаючи правді та сво-
боді країни: «Ми любимо вмирати Не як держав-
ники, а як чужі раби. Ми служим Богові, та в нас 
немає Бога Свого з нагайкою та праведним мечем» 
(Павличко, 2016: 52). Герой переконаний, що здо-
бути та зберігати українську державність повинен 
сам народ щодня, розраховуючи насамперед на 
власні сили. З огляду на це він засуджує рабство 
й покірність ворогу, переконує в необхідності від-
стоювати право народу на свободу. Вірність сво-
єму народу в розумінні Богуна є вірністю собі, 
зраду він розцінює як тяжкий гріх: «Рубатиму я 
тих, що зрадникові служать. Брати, якщо ви з ним, 
чекає вас біда…» (Павличко, 2016: 51), «Що ж, 
так заведено в калічному народі, Що зрада зрадою 
паношиться й росте; Там один одному (чи зверху, 
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чи насподі) Дарує зрадництва підків’я золоте…» 
(Павличко, 2016: 53). Високу національну само-
свідомість і відданість рідному народу відзначив 
навіть король, вражений патріотизмом І. Богуна: 
«Богун – не брат, але такого патріота Серед моїх 
людей побачити немож. Боїться козака моїх мар-
шалків рота, Почують – він іде! – вже їх проймає 
дрож» (Павличко, 2016: 60). Єдиноможливим 
виходом для І. Богуна є боротьба, що має привести 
до перемоги. Для нього краще війна, ніж рабська 
покірність, що дорівнюється до зради народу, наці-
онального духу, себе: «Щоб вибухнула кров твоєї 
непокори, Вставай, іди на смерть і запали степи, 
Подільські пагорби, карпатські сині гори, І Київ 
запали, – але не відступи!» (Павличко, 2016: 56).

Варто зазначити, що Д. Павличко акцентує 
увагу на духовності І. Богуна, який у складні 
моменти боротьби й передчуття смерті зверта-
ється до Бога: «Свіча горить. Богун звертається 
до Бога: «Спасибі, Пане мій, що бачиш Ти мене. 
Ти все – моя душа, надія й перемога, Я чую голос 
Твій крізь небо кам’яне. Я не гнівив Тебе, мої 
шалені руки Твоєю зброєю були. Вони болять. Я за 
свободу бивсь! Не мав з Нечистим злуки! Я цілу-
вав Твій хрест, як шаблі рукоять!» (Павличко, 
2016: 47). Як бачимо, образ І. Богуна є складним 
і багатоаспектним, письменник не обмежується 
змалюванням гетьмана як воїна, який висловлює 
державницькі ідеї, а характеризує його як духо-
вну людину. У своїх молитвах І. Богун не просить 
порятунку для себе, а насамперед молиться за 
Україну: «І молиться Богун за небеса Поділля, За 
Іллінці свої, за Дашів, за Кальник, За голубі стави, 
за жизне чорнорілля, За рай калиновий, що був і 
раптом зник…» (Павличко, 2016: 45).

Д. Павличко надає великого аксіологічного 
значення єдності держави, наголошує на тому, 
що роз’єднаність спричинює ворожість, знецінює 
високоморальні людські риси: «А ми, хто ми такі? 
Ми – нелюди в пустині, Розвороговані, як дика зві-
рина, В жахній, навзаємній ненависті єдині, Згори 
поділені аж до самого дна» (Павличко, 2016: 52).

Висновки. Отже, Д. Павличко репрезентує 
власну авторську, відмінну від втіленої в бароко-
вій історіографії, інтерпретацію образів держав-
них діячів. В історичних поемах письменника 
образи правителів максимально індивідуалізо-
вані, подається авторська оцінка вчинків історич-
них осіб, кожна з яких наділена системою цін-
нісних орієнтирів і пріоритетних позицій щодо 
історичного розвитку держави. Окрім цього, 
Д. Павличко вибудовує образи за принципом 
контрасту, формуючи антиномічні пари: Петрик – 
І. Мазепа («Петрик»), І. Богун – Б. Хмельниць-
кий («Іван Богун»), створюючи таким чином 
образ інтерпретаційну модель образу ідеального 
правителя за авторською оцінною парадигмою, 
в основу якої покладено ступінь служіння наці-
ональній ідеї та психологію вчинку. На поеми 
«Іван Ганжа» й «Іван Богун», написані у ХХІ ст., 
накладаються сучасні для автора події україн-
ської історії. Образи державних діячів еволюці-
онують й ускладнюються, автор насамперед дає 
оцінку вчинкам героїв, вбачаючи в них наслідки 
сучасних подій. З огляду на це концептуальні 
ідеї, висловлені Д. Павличком в історичних пое-
мах, присвячених добі Козацької держави, набу-
вають найвищого аксіологічного значення і, без 
сумніву, є актуальними в сучасному українському 
суспільстві.
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КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ  
(НА ПРИКЛАДІ KSU ONLINE)

У статті визначено особливості використання системи дистанційного навчання «KSU Online» для викла-
дання лінгвістичних дисциплін. Система Moodle дозволяє проєктувати ефективне розвивальне середовище дис-
танційного навчання, забезпечувати здобувачів вищої освіти необхідним навчальним і навчально-методичним 
матеріалом, уможливлює використання різноманітних форм контролю і комунікації у форматі «викладач – сту-
дент» і «студент – студент». У дистанційному навчанні з дисциплін «Сучасна українська літературна мова», 
«Соціолінгвістика», «Загальне і спеціальне документознавство», «Практикум з української мови» активно вико-
ристовуються такі інструменти, як «Wiki», «Глосарій», «Семінар», «Форум» та ін. Визначено, що основною 
перевагою використання Wiki-технологій у дистанційному навчанні є можливість здійснювати групову роботу, 
створюючи, редагуючи, коментуючи не лише власні матеріали, а й документи інших учасників курсу, що стиму-
лює пошук креативних і нестандартних рішень учасниками навчального процесу. Ресурс дозволяє створювати 
віртуальні екскурсії, травелоги, рекомендації, колективні глосарії, покажчики тощо. Проаналізовано можливос-
ті використання інструменту «Глосарій», який дає змогу не лише створювати власні реєстри ключових тер-
мінів, але й додавати коментарі до вже поданих визначень, що допомагає здобувачам вищої освіти засвоїти 
термінологічний апарат навчальної дисципліни. Простежено особливості застосування елемента «Семінар» у 
системі Moodle, який допускає накопичення, рецензування й оцінювання робіт студентів. Практично підтвер-
джено зацікавлення студентів у використанні такого способу навчання, адже вони активно долучаються до 
обговорення робіт своїх колег і переважно об’єктивно оцінюють їхню якість. Використання елемента «Форум» 
дозволяє організувати колективне обговорення пошукових завдань, уможливлює оцінювання результатів роботи 
як викладачем, так і здобувачем вищої освіти.

Доведено, що навчальне середовище Moodle дає змогу реалізувати перцептивний, комунікативний та інтер-
активний механізми спілкування. Застосування інформаційних і комунікаційних технологій інтенсифікує навчаль-
ний процес, активізує спільну діяльність викладача і студента.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітня платформа «Moodle», KSU Online, інструменти «Wiki», «Гло-
сарій», «Семінар», «Форум», групова взаємодія, навчання у співпраці.
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COLLECTIVE FORMS OF WORK IN DISTANCE LEARNING  
(CASE STUDY OF WEBSITE “KSU ONLINE”)

The research focuses on the peculiarities of using distance education system “KSU Online” for teachers of linguistic 
disciplines. System Moodle allows to design an efficient and developing environment of distance learning, to provide 
higher education students with necessary educational and educational-methodical materials, to give the opportunity 
to use diverse forms of control and communication in “teacher – student” and “student – student” format. Such tools 
as “Wiki”, “Glossary”, “Seminar”, “Forum” are extensively used in distance learning of the following disciplines: 
“Modern Ukrainian literary language”, “Sociolinguistics”, “General and Special Documentary Science”, “Practical 
course in Ukrainian language”. In the article it is clarified that the main advantage of using Wiki-technology in distance 
education is ability to work in groups, creating, editing, commenting not only own materials, but other participants’ 
documents of a course. This promotes the search for creative and unusual solutions by educational process participants. 
The resource allows creating virtual excursions, travelogues, recommendations, global glossaries, indicators etc. The 
research presents the analysis of the facilities of using “Glossary” tool, which enables not only to create own key 
term lists, but also to add comments to designed definitions, that helps educational process participants to develop the 
terminological apparatus of educational disciplines. It is observed the peculiarities of using “Seminar” tool in Moodle 
system, that allows to store, review and evaluate students’ works. The Students’ interest in using such way of education 
is practically confirmed. Because they actively join in the discussion of their colleagues’ works and objectively evaluate 
their quality in most cases. The use of “Forum” tool enables to arrange a global discussion of search tasks, evaluate work 
by both a teacher and an educational process participant.

In this article we prove that Moodle learning environment gives a chance to realize perceptual, communicative 
and interactive mechanisms of communication. The use of information and communication technologies intensifies an 
educational process, activates the interaction between a teacher and a student.

Key words: distance learning, learning platform Moodle, KSU Online, collective creative projects, “Wiki”, “Glossary”, 
“Seminar”, ‘Forum” tools, group interaction, collaborative learning.

Постановка проблеми. Сучасна молодь, 
вихована засобами інтернету, блогами, чатами, 
форумами, соціальними мережами, онлайн-
іграми, прагне отримати більше можливостей для 
навчання, прагне використовувати сучасні засоби 
інтерактивного подання інформації. Переваги 
використання інформаційно-комунікативних тех-
нологій, зокрема освітньої платформи «Moodle», 
створюють оптимальні умови для ефективного 
дистанційного навчання студентів.

Основною психологічною проблемою дис-
танційного навчання є спілкування або емо-
ційна взаємодія між викладачем і студентами, 
а також між самими студентами. Розробка та 
реалізація різних механізмів компенсації соці-
ально-емоційної незадоволеності процесом 
взаємодії в системі «вчитель – студент» і «сту-
дент – студент» може істотно підвищити резуль-
тативність дистанційного навчання (Вікторова, 
2007: 68).

Дистанційне навчання більшою мірою фру-
струє освітні потреби особистості, ніж система 
традиційного навчання в університеті. Основною 
причиною незадоволеності особистості систе-
мою дистанційного навчання є брак спілкування 
з викладачем (Ржевський, 2017: 219).

Аналіз досліджень. Психологічні аспекти 
дистанційної освіти та застосування інформацій-
них технологій вивчали Л. Бабанін, І. Богданов, 
І. Васильєва, С. Маталига, Е. Осипова, М. Петрова, 
О. Смислова та ін. Огляд психологічних дослі-

джень діяльності людини в інтернеті представле-
ний А. Войскунським (Войскунский, 2000).

Концепція проєктування ефективних розви-
вальних середовищ дистанційного навчання за 
умов використання континууму сучасних теле-
комунікаційних технологій викладена у моногра-
фії «Дистанційне навчання: психологічні засади» 
(Дистанційне навчання, 2012). Аналіз психологіч-
них аспектів навчання та функціонування людини 
у віртуальному середовищі здійснили І. Лука-
шенко й О. Луценко (Лукашенко, Луценко, 2016).

Різноманітні аспекти дистанційної освіти пері-
одично висвітлюються у збірнику наукових праць 
Херсонського державного університету «Інфор-
маційні технології в освіті» (головний редактор 
О. Співаковський).

Мета публікації – охарактеризувати інстру-
ментарії освітньої платформи Moodle, які спри-
яють упровадженню в дистанційне навчання 
принципу взаємодії «викладач – студент» і «сту-
дент – студент».

Виклад основного матеріалу. Віртуальне 
навчальне середовище «Moodle» дозволяє забез-
печувати студентів необхідним навчальним, 
навчально-методичним і практико-орієнтуваль-
ним матеріалом, передбачає різноманітні форми 
контролю й комунікації студентів із викладачем, 
а також студентів між собою. Moodle дозволяє 
реалізувати всі основні механізми спілкування: 
перцептивний (відповідальний за сприйняття); 
інтерактивний (відповідальний за організацію 
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взаємодії); комунікативний (відповідальний за 
обмін інформацією) (Коваль, 2011).

У Херсонському державному університеті діє 
система дистанційного навчання «KSU Online», 
створена на базі інформаційного середовища 
«Moodle». KSU Online дозволяє забезпечити 
навчальний процес незалежно від форм навчання, 
обмінюватися інформацією, оперативно ство-
рювати й повідомляти учасників курсу про нові 
події тощо. Робота в цій системі дозволяє вико-
ристовувати такі інструменти, як «Wiki», «Глоса-
рій», «Ресурс», «Семінар», «Форум», «Завдання», 
«Тест» та ін. Проаналізуємо елементи, які вико-
ристовуємо в дистанційному навчанні з дисциплін 
«Сучасна українська літературна мова», «Соціо-
лінгвістика», «Загальне і спеціальне документоз-
навство», «Практикум з української мови».

Елемент «Wiki». Wiki – це сучасне техноло-
гічне рішення, створене для розвитку соціалі-
зації веб-простору, а також для культивування 
спільних результатів діяльності, виявлених в 
об’єднанні людських ресурсів (Козловский, Крав-
цов, 2013: 255). Ефективним видом використання 
ресурсу «Wiki» Е. Козловський і Г. Кравцов ува-
жають створення колективних творчих проєктів 
серед групи учасників курсу (Козловский, Крав-
цов, 2013: 257). У курсі сучасної української 
літературної мови нами був створений елемент 
«Wiki» із назвою «Я♥Херсон».

Головним принципом використання wiki-
технологій у дистанційному навчанні є органі-
зація групової взаємодії учнів через створення, 
редагування, коментування не лише власних 
електронних матеріалів, а й документів інших 
учасників курсу. Одне із завдань, яке ставлять 

перед розробниками ресурсу «Wiki-документ», – 
це «забезпечення оперативного комунікативного 
середовища між творцями й користувачами» (Коз-
ловский, Кравцов, 2013: 258).

Елемент «Wiki» насамперед сприяє впрова-
дженню в навчальний процес такого педагогіч-
ного методу, як навчання у співпраці. Ця техноло-
гія спеціально була розроблена для колективного 
розроблення, зберігання, структуризації інформа-
ції шляхом взаємодії користувача із веб-сайтом.

Wiki працює подібно до сайту «Wikipedia», де 
будь-який зареєстрований користувач може вно-
сити на сторінку власні зміни, коментарі й допо-
внення, котрі будуть доступні всім, хто після нього 
відкриє цю сторінку. У завданні до створеного 
елементу ми зазначили: «Шановні студенти! Зга-
дайте «Вікіпедію», де можна створювати сторінки 
й редагувати текст. А чому б не спробувати разом 
цей проєкт? Долучаємося до спільної роботи, але 
не забуваємо про тему «Сполучник»: у текстах 
виділяємо сполучники. Створюйте кожен свою 
сторінку (модуль «Нова») і заповнюйте її, реда-
гуйте й коментуйте сторінки інших студентів. Не 
надаємо конкретних рекомендацій. Фантазуйте, 
будьте креативними, впевнені, що ви такі!».

З метою заохочення студентів до спільної 
роботи над колективним творчим проєктом 
автори курсу створили одну сторінку, яку запро-
понували доповнити та прокоментувати (рис. 1). 
Таким чином відбулася своєрідна апробація еле-
менту «Wiki» і викладачем як автором дистан-
ційного курсу, і студентами як його учасниками. 
Далі студенти активно й зацікавлено долучилися 
до наповнення цього елементу. Вони не лише 
створювали, змінювали й оновлювали власні сто-

 
Рис. 1. Елемент «Wiki» у курсі сучасної української літературної мови
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рінки, а й редагували, коментували, доповнювали 
wiki-статті, запропоновані іншими учасниками.

Убудований у wiki редактор дозволяє вставляти 
в текст статті таблиці, малюнки, картинки, карти, 
формули, фото тощо. Студенти із задоволенням 
додавали на сторінки фото внутрішньоміських 
об’єктів, ділилися власними фотокартками, встав-
ляли Google-карти тощо.

Принципу взаємодії викладача і студента, сту-
дентів між собою сприяє й те, що wiki-ресурс 
може бути доповнений сторінкою обговорення, 
на якій усі охочі можуть залишати власні думки 
й погляди, наводити аргументи й вести обгово-
рення, дискусію, полеміку, дебати в пошуках 
істини.

Усі правки wiki-статей зберігаються в базі 
даних, це дає змогу ознайомитися з минулим 
варіантом статті для порівняння різниці між будь-
якими варіантами статей за допомогою функції 
«Останні правки». Використовуючи функцію 
«Історія», викладач може відстежувати внесок 
кожного студента у створення елемента «Wiki» й 
оцінювати його.

Програмною компетентністю дисципліни 
«Сучасна українська літературна мова» є здат-
ність вільно володіти українською мовою, адек-
ватно використовувати ресурси мови, демонстру-
вати сформовану мовну й мовленнєву компетенції 
у процесі фахової та міжособистісної комуніка-
ції, володіти різними засобами мовної поведінки 
в різних комунікативних контекстах. Створений 
елемент «Wiki» сприяв виробленню цієї профе-
сійної компетентності у студентів-філологів.

Wiki «Я♥Херсон» убудований нами в тему 
«Сполучник як службова частина мови», тому в 
кожному тексті майбутні філологи повинні були 
знайти й виділити сполучники. Наведемо кілька 
прикладів: Мов синя стрічка тут розлилось синє 
Дніпро, неначебто приглушивши сірі поверхівки. 
Херсонські краєвиди не можуть втомлювати, 
вони все глибше поринають усередину душі, 
залишаючи безцінний відбиток: теплі спогади 
від прогулянок, приємні емоції від яскравих свят 
та незабутні відчуття. Але які б не були часи, 
однак все-таки стара, мила Суворовська – одна 
з візитних карток Херсона – галаслива й багато-
людна в свята, або тиха і пустельна в ранкові 
будні, це улюблена вулиця-бульвар. Думаю, розу-
міння «рідного міста», як і розуміння «материн-
ської любові» не можуть бути описані логікою. 
Просто люблю і все, з невідомих причин, інакше 
то не любов. Або любиш, або ні. Це так само, як 
і з людиною. Тому цінуймо те, що у нас є… без 
причини. Просто так!

Wiki – це окреме віртуальне середовище, 
здатне стимулювати креативне мислення учасни-
ків навчального процесу. Зміна видів діяльності 
та зміна ролей здобувачів вищої освіти сприяє 
обміну знаннями, оскільки кожен студент може 
бути і учнем, і вчителем, і дослідником, і крити-
ком, і рецензентом, і експертом.

Форми роботи можуть бути вельми різноманіт-
ними, наприклад: віртуальні екскурсії, колективне 
написання творів, віршів, есе, травелогів, сценаріїв, 
рекомендацій, створення енциклопедій, глосаріїв, 
екскурсій, покажчиків тощо. Цілком погоджуємося 
із твердженням, що «широта можливостей таких 
засобів навчання залежить лише від креативності 
викладача» (Козловский, Кравцов, 2013: 257).

Елемент «Глосарій». Досить потужним інстру-
ментом навчання в Moodle є елемент курсу «Гло-
сарій», який дозволяє учасникам створювати й 
формувати список визначень на зразок словника. 
Цей елемент на перший погляд здається не надто 
результативним, оскільки можна просто створити 
список термінів навчальної дисципліни в тексто-
вому процесорі й завантажити його як зовнішній 
ресурс. Але особливістю цього елементу є те, що 
він має здатність автоматично пов’язувати термі-
нологічні одиниці в усіх матеріалах курсу й легко 
будувати спільні глосарії. Також інструмент «Гло-
сарій» дозволяє викладачам експортувати записи 
з одного словника в інший (основний, загальний) 
у межах одного курсу.

Елемент «Глосарій» був створений нами в 
курсі соціолінгвістики за темою «Взаємодія мов. 
Мови-посередники» (рис. 2). Обрана нами тема 
містить значну кількість термінологічних понять 
соціолінгвістики, зокрема такі як койне, суржик, 
інтерференція, контактна мова, піджин, лінгва 
франка, креольська мова, трасянка, есперанто, 
штучна мова, міжнародна мова, волапюк, інтер-
лінгвістика, креолістика тощо.

Налаштований нами глосарій був відкри-
тий для створення нових статей усім учасникам 
навчального процесу – і викладачам, і студентам. 
Колективний глосарій дозволив не лише ство-
рювати власні записи ключових термінів, але й 
додавати коментарі до вже поданих визначень. 
Цей інструментарій формує у здобувачів вищої 
освіти таку програмну компетенцію, як здатність 
до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різ-
них джерел.

Студенти додавали файли до записів глосарію, 
прикріплені ними зображення відображалися 
у спільних статтях словника. Досить зручною 
функцією цього елементу є те, що пошук і пере-
гляд записів може проводитися в різних режимах: 
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і за алфавітом, і за категорією, і за датою, і за авто-
ром. В елементі «Глосарій» записи можуть бути 
схвалені за замовчуванням або ж повинні бути 
схвалені викладачем перш ніж стануть доступні 
для перегляду іншим. Оскільки наш створений 
глосарій колективний, то ми налаштували схва-
лення записів за замовчуванням.

Елемент «Глосарій» додає в дистанційний 
курс гнучкий шлях представлення визначень тер-
мінологічних одиниць із використанням гіперпо-
силань, зокрема на форум, якщо в дискусії була 
наявна дефініція терміна.

Завдання, пов’язане зі складанням студент-
ського глосарію, – це також інструмент контролю, 
оскільки дозволяє оцінювати розуміння вивче-
ного матеріалу й уміння виділяти головне.

Використання інструменту «Глосарій» допо-
магає здобувачам вищої освіти засвоїти терміно-
логічний апарат предметної галузі та заохочує їх 
експериментувати з новими термінами. Застосо-
вувати цей елемент можна як спільний банк клю-
чових термінів; ресурс для перевірки фактів, які 
потребують запам’ятовування; спільний ресурс 
для збереження корисного відео, зображень, ауді-
офайлів; ресурс «Корисні поради» для обміну 
передовим практичним досвідом тощо.

Елемент «Семінар». Робочою програмою дис-
ципліни «Загальне і спеціальне документознав-
ство» було заплановано як самостійна робота 
написання твору-роздуму «Книга: минуле, 
сучасне, майбутнє». Нові умови навчання вима-
гають альтернативних рішень. На KSU Online у 
дистанційному курсі цієї дисципліни ми створили 
елемент «Семінар» із назвою «Майбутня книга» 

(рис. 3), де запропонували студентам поміркувати 
над питанням «Чи є у книги майбутнє? Якщо є, то 
яким Ви його вбачаєте?».

Елемент «Семінар» у Moodle дозволяє нако-
пичувати, переглядати, рецензувати та взаємно 
оцінювати студентські роботи. Здобувачі вищої 
освіти мають змогу отримати дві оцінки за семі-
нар: 1) бали за власну роботу; 2) бали за оціню-
вання робіт одногрупників. Досвід використання 
елемента «Семінар» у навчальному процесі 
засвідчив зацікавленість студентів у використанні 
такого способу навчання. Вони активно беруть 
участь в обговоренні робіт своїх колег і пере-
важно об’єктивно оцінюють їхню якість.

Елемент «Форум». Як слушно зауважують 
П. Андронатій і В. Котяк, «форум – надзвичайно 
важливий елемент при вивченні курсу, оскільки це 
місце, де відбуваються всі обговорення. Форуми 
можуть мати різну структуру та дозволяють оці-
нювати повідомлення. Повідомлення форумів 
можуть переглядатися в чотирьох різних форма-
тах і мати вкладені файли. Якщо учасник підпи-
саний на форум, то він буде отримувати копії всіх 
нових повідомлень на свій e-mail» (Андронатій, 
Котяк, 2012: 122).

Ми погоджуємося з думкою Т. Коваль щодо 
визначення основних засобів, які дозволяють 
суб’єктам навчання спілкуватися між собою: 
«форум (спільний для всіх тих, хто навчається, на 
головній сторінці платформи, а також різні при-
ватні форуми); електронна пошта; обмін вкладе-
ними файлами з викладачем (у середині кожного 
ДК); чат (chat); обмін особистими повідомлен-
нями» (Коваль, 2011: 101).

Рис. 2. Елемент «Глосарій» у курсі соціолінгвістики  
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Використання форуму під час викладання 
лінгвістичних дисциплін дозволяє організувати 
колективну роботу з паралельним обговорен-
ням тих чи тих пошукових завдань, дає змогу 
оцінювати виконану роботу як викладачем, так 
і здобувачем вищої освіти. Сервіс «Редагувати» 
спонукає студента до розв’язання поставленого 
завдання в діахронії, а сервіс «Відповісти» забез-
печує індивідуальну комунікацію викладача і сту-
дента. Відзначимо, що дуже важливо для викла-
дача модерувати й контролювати хід обговорень, 

спрямовувати роботу над завданням у конструк-
тивне русло, щоб опрацьований матеріал відпові-
дав поставленому завданню.

Під час опрацювання теми «Розділові знаки у 
безсполучниковому складному реченні» з прак-
тикуму української мови нами було створено 
стандартний загальний форум (рис. 4), відкри-
тий для кожного учасника курсу, і запропоно-
вано тематичне обговорення, націлене на опра-
цювання Українського правопису редакцій 1993 
і 2019 рр. щодо вживання двокрапки й тире у 

 
Рис. 3. Елемент «Семінар» у курсі загального і спеціального документознавства

Рис. 4. Елемент «Форум» у практикумі української мови
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складному безсполучниковому реченні. Студен-
там необхідно було визначити зміни й доповне-
ння у двох редакціях правопису; з’ясувати, чи 
доречні й актуальні вони. Таке завдання дозволяє 
концентрувати увагу на конкретних питаннях 
курсу, формувати правописну компетентність 
майбутнього фахівця.

Висновки. Використання елементів «Wiki», 
«Глосарій», «Семінар», «Форум» у системі дис-
танційного навчання «KSU Online» Херсонського 
державного університету створює середовище, 
яке сприяє ефективному використанню інтелек-
туальних ресурсів кожного студента, формує в 
сучасного здобувача вищої освіти здатність до 
адаптації та дії в новій нестандартній ситуації, 
здатність працювати в команді, уміння відстою-
вати власну позицію, аналізувати й порівнювати 
інформацію, сприяє самоорганізації студентів і 
розвиває навички роботи у групі.

Широке впровадження ІКТ – це один зі шля-
хів інтенсифікації навчального процесу, активна 
сумісна діяльність викладача і студента, спря-
мована на формування професійних компетен-
цій, пошук розумного балансу між теорією і 
практикою. Інструментарії KSU Online допома-
гають успішно інтегруватися в освітньому про-
цесі, забезпечувати не лише інтелектуальний, а 
й моральний розвиток студентів, їхню самостій-
ність, активність, дозволяють набувати здобува-
чам вищої освіти досвіду соціальної взаємодії, 
згуртовує їх, розвиває комунікабельність.

Використання елементів «Wiki», «Глосарій», 
«Семінар», «Форум» у викладанні лінгвістичних 
дисциплін розвиває професійну і навчальну моти-
вацію студентів, формує систему знань і здатність 
застосовувати ці знання для рішення професійно 
значущих завдань, вміння орієнтуватися в інфор-
маційному просторі.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

У статті визначено роль соціальних мереж у формуванні громадської думки. Об’єктом дослідження є соціальні 
мережі, що функціонують у сучасному інформаційному суспільстві. Предмет – різноманітна роль мережевих служб 
у формуванні громадської думки, особливо для молоді як найактивнішого сегменту користувачів мережі. Мета 
дослідження полягає у визначенні ролі соціальних мереж у формуванні суспільної думки та впливу їх на психологічний 
розвиток підлітків і молоді. Об’єктивні знання розглядаються як найефективніша і найзмістовніша частина всіх 
наявних у суспільстві запасів інформації. Основні аспекти загрозливих форм на основі нових технологій психологіч-
ного впливу та маніпулювання інформацією визначаються як можливості для миттєвого досягнення свідомості 
молоді. На сучасному етапі розвитку глобалізованого суспільства гостро постає проблема розповсюдження інфор-
мації, оскільки саме інформація є найціннішим ресурсом, що активно купується, продається та використовується 
для маніпулювання як окремими індивідами, так і цілими верствами населення. Сугестивні технології дедалі частіше 
використовуються в Інтернет-просторі та набувають світового масштабу. Інформація найоперативніше розпо-
всюджується за допомогою мережевих сервісів, зокрема соціальних мереж. Нерідко соціальними мережами роз-
повсюджується фейкова (неправдива інформація). Інформація, яка поширюється за допомогою соціальних мереж, 
має активний вплив на формування психологічних і суспільних суджень сучасного молодого індивіда, і тому вимагає 
більш глибокого вивчення, особливо це стосується аналізу механізмів впливу. Вкрай важливим є донесення до молодо-
го прошарку населення розуміння того, що вони можуть отримувати не завжди правдиву інформацію, що будь-яка 
інформація, отримана як у міжособистісному спілкуванні, так і з соціальних мереж, може бути основою маніпуля-
тивного впливу. Результати авторського соціального опитування представлені для підтвердження цієї думки.

Ключові слова: соціальна мережа, молодь, суспільна думка, інформаційно-комунікаційні технології, інформа-
ційне суспільство, знання.
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SOCIAL NETWORKS IN THE PUBLIC OPINION FORMING CONTEXT

The article establishes the role of social networks in public opinion shaping. The object is the social networks 
functioning in the modern information society. The subject is the various network services role in public opinion shaping, 
especially for young people as the most active segment of network users. The purpose of the study is to identify the role of 
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social networks in forming public opinion and their impact on the psychological development of adolescents and youth. 
The knowledge is observed as the most effective and meaningful part of all available information stock to use by society. 
Main aspects of threatening forms based on new psychological influence technologies for information manipulation 
are determined as possibilities for instant achievement of youth consciousness. At the present stage of the development 
of the globalized society, the problem of information dissemination is urgently posed, since it is the information that 
becomes the most valuable resource that is actively bought, sold and used to manipulate individuals as well as the 
whole population. Suggestive technologies are increasingly used in the Internet space and are taking on a global scale. 
Information is currently being disseminated through network services, and in particular through social networks. We have 
found that fake (false information) is often spread on social networks. Information disseminated through social networks 
has an active influence on the formation of psychological and social judgments of the modern young individual, and 
therefore requires a deeper study, especially as regards to the analysis of existing mechanisms of influence. It is of utmost 
importance to convey to the young population that they may not always receive truthful information, that any information 
obtained either through interpersonal communication or from social networks can be manipulative. Results of authors’ 
survey are presented and conducted to confirm this opinion.

Key words: social network, youth, public opinion, information and communication technologies, information society, 
knowledge.

Постановка проблеми. Використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій на сучасному 
етапі розвитку суспільства стало буденним яви-
щем як у фаховій діяльності, так і для вирішення 
приватних проблем людини. Поколінню молоді 
та підлітків незнайомі випадки, з якими суспіль-
ство мало справу в кінці ХХ ст., коли спілкування 
за допомогою технічних засобів було доступним 
лише для окремих верств населення. Їм важко 
уявити, що листування не могло відбуватися мит-
тєво за допомогою електронних поштових скри-
ньок, а тривало тижнями або навіть місяцями 
залежно від відстані, на якій знаходилися один від 
одного учасники діалогу, що відбувався за допомо-
гою обміну паперовими листами. Дедалі частіше 
для комунікації між двома особами чи групами 
осіб використовуються різноманітні додатки для 
обміну миттєвими повідомленнями, що постійно 
конкурують один із одним задля залучення шир-
шої аудиторії та завдяки цьому вдосконалюють 
програмний код та інтерфейс для більш швид-
кого та зручного обміну текстовою, аудіовізуаль-
ною інформацією. Крім того, не втрачають своєї 
популярності й соціальні мережі, в яких користу-
вачі мають змогу подавати інформацію про себе 
та своє приватне життя не лише для обмеженого 
кола осіб, а й на загальний огляд для будь-якого 
користувача з будь-якого куточку світу.

Спілкування між індивідами за допомогою 
мережі Інтернет отримало назву феномену «вір-
туальних спільнот» і є однією з основних тем, 
що приваблюють лінгвістів, психологів, соціоло-
гів і дослідників різних галузей науки. Поняття 
«віртуальної спільноти» вперше ввів у науковий 
обіг Г. Рейнгольд, визначаючи його як «соціальне 
утворення, що з’являється на основі практики 
комп’ютерно опосередкованої комунікації в Інтер-
неті, коли достатня кількість людей бере участь 
у публічній дискусії достатню кількість часу і з 

властивими людськими якостями, щоб сформу-
вати тканину особистісних стосунків у віртуаль-
ному просторі» (Rheingold, 2003).

Аналіз досліджень. Завдяки мережі Інтернет 
з’явилися якісно нові соціальні спільноти, осно-
вними ознаками яких є «відсутність географіч-
них кордонів, різноманітність основ і мотивів для 
об’єднання та взаємодії людей (як результат – різ-
номанітність стосунків і тематичних контекстів 
комунікації)» (Рыков, 2017: 374).

Проблема віртуалізації комунікацій торкнулася 
не тільки молоді та підлітків, але й осіб старшого 
віку, котрі проводять у віртуальному світі значну 
частину свого вільного часу і навіть більше – 
намагаються поринути у віртуальний світ у будь-
яку вільну хвилину, нерідко замінюючи особис-
тісне спілкування на віртуальне, оскільки інколи 
людям здається набагато простішим спілкування 
зі співрозмовниками, що знаходяться по той бік 
екрану, ніж із тими, які знаходяться поруч. Все це 
робить необхідним вивчення психолінгвістичних 
засад соціальних комунікацій, у межах яких від-
бувається дослідження впливу соціальних мереж 
на свідомість людини, особливо підлітків і молоді, 
чиє сприйняття світу є незрілим і нестійким. 
Отже, заперечувати вплив віртуального серед-
овища на становлення та розвиток особистості в 
сучасному соціумі неможливо, тому вкрай важли-
вим є вивчення глибини цього впливу, механізмів 
донесення інформації до індивіда та ролі соціаль-
них мереж у формуванні суспільної думки, що 
зумовлює актуальність запропонованого дослі-
дження та відкриває широкі перспективи подаль-
шого аналізу проблеми у динаміці.

Тематика вивчення процесів соціальної вза-
ємодії за допомогою Інтернету, на думку М. Семе-
нова, в останні десять років стає дедалі популяр-
нішою, «стає об’єктом мультидисциплінарного 
аналізу, що здійснюється на основі принципу 
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плюралізму» (Семенов, 2018: 103). Тема впливу 
соціальних мереж на психологічний і соціальний 
розвиток сучасних молодих осіб – членів гло-
балізованого інформаційного суспільства та, як 
наслідок, формування їхньої суспільної думки 
в Україні є предметом наукових інтересів таких 
науковців, як Г. Батюк (Батюк, 2011), А. Дудатьєв, 
(Дудатьєв, 2016), Л. Компанцева (Компанцева, 
2016), В. Попик (Попик, 2013) та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі 
соціальних мереж у формуванні суспільної думки. 
Поставлена мета унеобхіднює вирішення таких 
завдань, як: визначення поняття сучасного інфор-
маційного суспільства та розмежування терміно-
одиниць «інформація» та «знання»; опис і визна-
чення особливостей функціонування соціальних 
мереж як феномену масових комунікацій у сучас-
ному глобалізованому суспільстві; узагальнення 
проблеми визначення та перевірки достовірності 
інформації, яка поширюється у повідомленнях 
користувачів соціальних мереж; дослідження 
механізмів розповсюдження сугестивної інформа-
ції у повідомленнях соціальних мереж.

Об’єктом розвідки є дослідження особливос-
тей функціонування соціальних мереж у сучас-
ному інформаційному суспільстві, предметом – 
їхня роль у формуванні суспільної думки, зокрема 
вплив на свідомість і психологічний розвиток 
молоді як найактивнішого сегменту користувачів 
мережевих сервісів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
суспільство постійно перебуває у стані дина-
мічних змін, які супроводжуються поступовим 
збільшенням каналів комунікації. Початок ХХІ 
ст. характеризується бурхливим розвитком гло-
бальних інформаційних процесів і формуванням 
глобалізованого інформаційного суспільства, де 
інформація стає основним економічним ресур-
сом і традиційно продовжує використовуватися 
як інструмент для керування членами суспільства 
шляхом формування необхідної суспільної думки 
в конкретних обставинах часу.

Інформаційний потік, що теоретично можна 
генерувати за допомогою повідомлень у соціаль-
них мережах, важко обмежити в обсягах під час 
поширення у багатомільйонній аудиторії користу-
вачів мереж, зокрема він обмежується суб’єктивно 
можливостями пам’яті окремого індивіда та його 
інтелектуальним рівнем. Але, вочевидь, не вся 
доступна й отримувана інформація є дійсно цін-
ною. Тому виникає необхідність відбирати з наяв-
них масивів інформації для використання най-
більш ефективну, змістовну її частину – знання, 
що є необхідним фактором розвитку гармонійного 

суспільства, побудованого на фактичних відомос-
тях. Але нині шлях до такого суспільства пролягає 
через впровадження технологій впорядкування 
інтенсифікованих глобальних інформаційних 
процесів і контролювання їхнього зростаючого 
впливу на розвиток всіх структур суспільства. 
Безперечно, завдання адекватної інформатизації 
суспільства є особливо складним і відповідаль-
ним, оскільки від ефективності його реалізації 
залежить місце регіональних чи етнокультурних 
сегментів суспільства і, як наслідок, певної дер-
жави, в системі глобальних відносин на новому, 
інформаційному етапі розвитку людства.

Соціальні мережі перебувають у постійному 
розвитку за рахунок вдосконалення алгоритмів 
роботи та інтерфейсу для залучення більш широ-
кої аудиторії. Отже, соціальні мережі поступово 
набувають нових обрисів і закріплюють власні 
позиції як нового феномену, основного каналу 
комунікації глобального типу, адже важко уявити 
більш затребуваний глобальний продукт, ніж будь-
яка популярна соціальна мережа, яка нині існує.

Глобальне поширення цього феномену вивча-
лося компанією InSites Consulting. За результа-
тами дослідження, 70% активних користувачів 
мережі Інтернет використовують саме соціальні 
мережі (Батюк, 2011). У соціальних мережах 
немає обмежень, обмін інформацією відбувається 
майже миттєво, відстані стерті, умовностей і 
суворого етикету не існує – все це створює досить 
комфортне середовище для обміну думками серед 
користувачів. Cоціальні мережі нині є популяр-
ним, зручним, швидким, необмеженим засобом 
розповсюдження інформації, що став суспільно 
значимим засобом комунікації, але певні тео-
ретичні конструкти для їх вивчення розроблені 
недостатньо.

Вперше терміноодиницю «соціальні мережі» 
ввів у науковий обіг Д. Барнс ще у 1954 р. і сха-
рактеризував коло друзів певної людини як 
мережу – систему вузлів, з’єднаних між собою. 
Вузлами такої системи є люди, а лінії з’єднання 
вказують на те, як саме люди взаємодіють між 
собою (Дудатьєв, 2016).

Із часом соціальними мережами стали нази-
вати такі, що дають людям змогу взаємодіяти між 
собою за допомогою мережі Інтернет. Отже, тепер 
соціальна мережа – це певна платформа з великою 
кількістю користувачів, контент якої наповнюють 
самі користувачі. Профілі користувачів станов-
лять основу будь-яких соціальних медіа, особливо 
чітко це проявляється для такого їх різновиду, як 
соціальні онлайн-мережі, або сайти соціальних 
мереж (Ушкин, 2017).
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Залежно від конкретного сайту чи додатку 
для смартфону, планшету тощо варіації іден-
тифікації користувачів можуть мати значні від-
мінності, але майже всі вони мають можливість 
створення особистого профілю з іменем, контак-
тною інформацією та фото користувача. «Необ-
хідність створення профілю зумовлена тим, що 
інакше неможливим було б створення соціаль-
ної мережі взагалі, встановлення зв’язку між 
користувачами та пошуку ними один одного» 
(Кавеева, Гурин, 2018: 80).

Вже з одного визначення поняття соціальної 
мережі випливає проблема достовірності поданої 
у повідомленнях інформації. Найпоширенішою 
проблемою достовірності мережевої інформації є 
розповсюдження фейкових (неправдивих) повідо-
млень і новин. Термін «фейк» широко використо-
вують на позначення: монтованих у програмних 
редакторах фото або відео; вирваних із контексту 
цитат відомих людей або цілком вигаданих пові-
домлень; сторінок у соціальних мережах, ство-
рених від імені інших (зазвичай відомих) людей, 
тощо (Ершов, 2018: 246). Слід уточнити, що коли 
мовиться про розповсюдження фейкової інформа-
ції у соціальних мережах, то можемо мати справу 
з подвійним обманом: новина може розповсюджу-
ватися з фейкових сторінок, про які йшлося вище, 
і, крім того, бути неправдивою. «Коли йдеться 
про інформаційне поле у стрічці новин, то фейк – 
це цілком визначена й осмислена дія. Найбільш 
точний синонім фейкової новини – дезінформа-
ція» (Ершов, 2018: 246). Ці сфабриковані новини 
розповсюджують у соціальній мережі навмисне, 
головна їхня мета – підрив репутації якоїсь 
людини, організації чи інституції, фейк працює на 
психологію сприйняття індивіда як маніпуляція.

Спробуємо розібратися, наскільки фейки 
можуть бути шкідливими. У наукових дискусіях 
із цього приводу висловлюються протилежні 
судження. Існують думки, що проблема фейкових 
новин взагалі є надуманою і не становить загрози 
суспільству, але професор із британського інсти-
туту Reuters Нік Ньюман в огляді журналістських 
трендів за 2017 р. заявив, що фейкові новини 
загрожують підірвати демократичний порядок у 
всьому світі (Newman, 2017). Такої позиції дотри-
муються і німецький професор Карстен Райнеман 
і голова корпорації Apple Тім Кук, котрі вважають 
фейки справжньою загрозою демократії, тому 
закликають уряди усіх країн запустити кампанію 
по боротьбі з фейковими новинами, «що вбива-
ють людський розум» (Heath, 2017).

Фейкові новини мають досить складну сис-
тему розповсюдження через соціальні мережі, в 

яких створено кілька нових алгоритмів комуні-
кації, що виявилися нестійкими до атак із фей-
кових акаунтів. «Користувачі створюють дружнє 
оточення, видаляючи з числа послідовників своїх 
опонентів або тих, хто став для них неприємним. 
Як наслідок, створюється гомогенний інформацій-
ний простір, що називають ехо-камерами, куди не 
проникають альтернативні думки. Адресати, які 
знаходяться в такій замкнутій системі, створюють 
френд-стрічки, слухають самі себе та погоджу-
ються самі із собою» (Jamieson, Cappella, 2008).

До того ж, потік новин у соціальних мережах 
настільки інтенсивний, розгалужений, що ство-
рюється «інформаційне перевантаження, яке 
перешкоджає розрізненню істинних повідомлень 
із фейковими» (Ершов, 2018: 248). Крім того, дуже 
часто одні й ті самі користувачі, в т. ч. і фейкові, 
можуть ділитися як правдивими, так і неправди-
вими новинами, що ще більше заплутує адресатів 
цих новин і фактично цілком унеможливлює роз-
різнення достовірності отримуваної інформації.

Погоджуючись із Ю. Єршовим, вважаємо 
фейкові новини у соціальних мережах значною 
проблемою, яка, безперечно, є недопустимою та 
вимагає системного підходу до вирішення, варта 
постійної уваги суспільства, адже, як зазначає 
дослідник у цитованій публікації, «фейк є комуні-
каційною стратегією та практикою організацій… 
що ведуть боротьбу… та намагаються дискреди-
тувати персони, компанії та цілі країни» (Ершов, 
2018: 252). Науковець також вважає за необхідне 
розробляти наукову типологію фейкових медіа-
текстів, що дозволить «розрізняти пародійний, 
сатиричний, розважальний, провокаційний, полі-
тично вмотивований, пропагандистський і мані-
пулятивний контент» (Ершов, 2018: 252).

Вочевидь, шкідливими є чотири останні види 
фейкової інформації щодо згадуваної нами про-
блеми впливу соціальних мереж на формування 
суспільної думки, особливо серед молоді, адже 
саме провокаційна, політизована, пропагандист-
ська, маніпулятивна інформація справляє най-
більш значний вплив на свідомість незрілих за 
віковим критерієм адресатів. Досить часто мані-
пулятивний контент, що розповсюджується соці-
альними мережами та формує суспільну думку 
молоді, може бути неправдивим, фейковим. Але ж 
яким чином до адресатів надходить фейковий кон-
тент? Щоб зрозуміти ці механізми, слід зверну-
тися до питання лідерства у соціальних мережах.

Провідні світові соціологи вважають, що відно-
сини у соціальних мережах будуються за горизон-
тальним принципом і базуються на «мережевому 
індивідуалізмі» (Рыков, Нагорный, 2017: 375). 
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Учасники комунікації спілкуються вільно, авто-
номно, рівноправно. Але існує й альтернативна 
думка, якої ми й дотримуємося, спираючись на 
думку Ю. Рикова, що у мережевих спільнотах 
основою є різниця між користувачами та ієрар-
хічні відносини, що формуються між невеликою 
кількістю лідерів, якими є відомі, популярні як 
лише у мережі, а й за її межами особи, та значною 
кількістю пересічних користувачів, що «підпи-
сані» на лідерів думок і майже щодня отримують 
із їхніх сторінок нову інформацію. Крім того, 
за визначенням О. Кіклевича, «комунікативний 
вплив медійних текстів на аудиторію не є без-
посереднім – у цьому процесі, окрім медійних 
інститутів, зазвичай беруть учать також так звані 
лідери думок, що інтерпретують і певною мірою 
препарують інформацію в рамках міжособистіс-
них відносин, а також з урахуванням релевантних 
інтересів і програм поведінки соціальних груп» 
(Kiklewicz, 2017: 186). Для підтвердження цієї 
думки проведено авторське анкетне опитування. 
Загалом опитано понад 500 респондентів у віко-
вій категорії 15–35 років, результати опитування 
слугували емпіричною базою дослідження. Вибір 
молоді об’єктом емпіричного дослідження зумов-
лений тим, що «вона демонструє високий рівень 
залученості у віртуальні мережеві взаємодії, одно-
часно виступаючи ключовим потенціалом розви-
тку громадянської активності» (Ушкин, 2017: 56). 
Крім того, необхідність вивчати саме молодь 
актуалізується й тим, що упродовж останніх років 
уряди країн успішно залучають молодь до полі-
тичного життя держави за допомогою інформа-
ційних операцій у ЗМК.

Отримані за допомогою проведеного анкету-
вання дані показують, наскільки для сучасних 
підлітків і молоді інформація, яка отримується 
із соціальних мереж, є актуальною та важливою; 
складаючи питання до опитування, автори нама-

галися простежити ступінь впливу інформації, що 
розповсюджується за допомогою лідерських сто-
рінок, на підлітків і молодь у віці 15–35 років.

Таким чином, у будь-якій соціальній мережі 
існує невелике ядро лідерів і значна кількість 
периферійних користувачів, які отримують чима-
лий обсяг інформації зі сторінок лідерів (94,2% 
користувачів); відповідно 5,8% користувачів не 
«підписані» у соціальних мережах на лідерські 
сторінки, але лише 1,4% з числа опитаних зовсім 
не цікавляться життям, творчістю відомих медій-
них осіб і взагалі інформацією, що розповсюджу-
ється соціальними мережами, решта відзначила, 
що вони все одно стежать за відомими особами у 
стрічці новин за випадковим принципом, а отже, 
певний вплив існує навіть на цей невеликий 
відсоток респондентів, не кажучи про тих, хто 
підписаний на облікові записи хоча б декількох 
відомих осіб.

Як бачимо з рис. 1, більшість користувачів 
досить критично сприймають отримувану інфор-
мацію, 62,5% користувачів вважають все, що 
отримують зі сторінок соціальних мереж, про-
сто цікавою новиною, і не більше; але майже 
третина респондентів вважають інакше, а саме 
сприймають інформацію із лідерських сторінок 
у соціальних мережах як корисну та важливу для 
них (30,2%); лише 3,2% респондентів вважають 
її життєвим орієнтиром, 2,6% – настановами до 
дії, що безперечно свідчить про високий ступінь 
цифрової грамотності опитаних користувачів, 
здатність до критичного мислення й адекватного 
сприйняття щільного інформаційного потоку, 
який вони отримують щодня; також не можна 
не відзначити, що 1,5% респондентів взагалі не 
сприймають інформацію з лідерських сторінок 
у соціальних мережах, вони не звертають на неї 
увагу, перегортують, адже розуміють, що це – 
просто рекламний контент.

Рис. 1. Сприйняття інформації із профілів лідерів думок  
користувачами соціальних мереж
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Слід зазначити, що прикладами вищезгаданих 
лідерів на сучасному етапі розвитку соціальних 
мереж можуть бути «зіркові» особи шоу-бізнесу 
(36,7% опитуваних вважають таких своїми куми-
рами), блогери (влогери) (35,3%), політичні чи гро-
мадські діячі (24,5%), а також відомі бізнесмени, 
лінгвісти, лікарі, психологи, тренери, спортсмени, 
письменники, поети, вчені, працівники ЗМІ, діячі 
культури та мистецтва тощо (3,5%). Отже, за 
результатами опитування, більшість користува-
чів орієнтується на «зіркових» осіб шоу-бізнесу. 
Молодь створює з них кумирів, котрих наслідує, 
і будь-яка інформація, що надходить від улюблен-
ців, буде сприйматися з радістю та задоволенням, 
а отже, закріплюватися у свідомості та формувати 
певну суспільну думку, навіть незважаючи на те, 
що більшість респондентів вважають, що вони 
критично сприймають інформацію, яка надходить 
до них від кумирів.

Отже, контент, отриманий користувачами зі 
сторінок своїх лідерів, це, по-перше, реклама. Ні 
для кого не секрет, що блогери (влогери), «зірки» 
та відомі громадські діячі співпрацюють із орга-
нами безпеки держав, політичними силами, пев-
ними брендами, тому активно впроваджують і 
рекламують на своїх сторінках у соцмережах 
певні ідеї чи товари, реклама може бути як при-
хованою, так і ні. Незважаючи на розуміння 
того, чому саме на зіркових сторінках постійно 
з’являються одні бренди, і ніколи не з’являються 
інші, все одно молодь часто наслідує своїх куми-
рів, і це означає, що впроваджена інформаційна 
операція є ефективною. Реклама речей і послуг 
поєднується з рекламою політичною, тому зірок 
спорту, шоу-бізнесу традиційно використовують 
як агентів, здатних впливати на суспільно-полі-
тичні процеси. Таким чином, можна говорити 
про формування певної думки більшості молодих 
громадян країни. 40,4% опитуваних вважають, 
що найчастіше вони помічають на сторінках свої 
кумирів саме рекламний контент (це стосується 
реклами як послуг, так і товарів).

Із вищесказаного випливає, що соціальні 
мережі за допомогою лідерів формують уяв-
лення користувачів про певні модні тенден-
ції, а поняття моди можна розглядати досить 
широко – модним можна зробити не лише пар-
фуми чи фасон сукні, але й політичного лідера 
чи громадського діяча. Цю тенденцію легко під-
твердити наявністю у людей, котрих хочуть зро-
бити «модними» чи, навпаки, дискредитувати, 
чималої кількості фейкових сторінок, через 
які здійснюється необхідного характеру вплив, 
оскільки 22,4% опитуваних вважають, що їхні 

кумири формують модні тенденції, які необ-
хідно наслідувати.

До певною мірою безпечної та нешкідливої 
інформації, що розповсюджується соціальними 
мережами, можемо віднести розважальний кон-
тент, але питання про його нешкідливість зали-
шимо відкритим, адже такий контент може бути 
використаний для відволікання користувачів від 
чогось більш важливого, що відбувається у кра-
їні чи світі. Людська психологія побудована таким 
чином, що людині простіше відмежуватися від 
проблем, аніж поринути у них, переймаючись 
серйозністю подій, які відбуваються. 33% опиту-
ваних вважають, що на сторінках лідерів, на яких 
вони підписані, переважає розважальний контент.

До ще одного способу впливу на аудиторію 
віднесемо безпосередньо заклики та звернення 
лідерів до пересічних користувачів, коли контент 
може містити конкретне прохання чи настанови 
до дій або коли лідер може займати певну пози-
цію до подій, що сталися у навколишньому світі. 
20,4% опитуваних звертають увагу на заклики та 
звернення відомих осіб до своїх прихильників.

З усіх опитаних тільки 6,2% не обрали жод-
ний із запропонованих у анкеті варіантів і вва-
жають, що найчастіше помічають на лідерських 
сторінках корисну інформацію, цікавий досвід, 
яким публічні персони діляться з підписни-
ками, поради, інформацію про певні розважальні 
заходи, аналітику, саркастичні або іронічні пости, 
лайфхаки, освітній контент.

У дослідженні ми дійшли таких висновків: 
на сучасному етапі розвитку глобалізованого сус-
пільства гостро постає проблема розповсюдження 
інформації, оскільки саме інформація є найцінні-
шим ресурсом, що активно купується, продається 
та використовується для маніпулювання як окре-
мими індивідами, так і цілими верствами насе-
лення. Інформаційне маніпулювання із поєднан-
ням новітніх технологій психологічного впливу 
поширюється практично миттєво та набуває 
дедалі більш загрозливих форм. Сугестивні тех-
нології дедалі активніше застосовуються в Інтер-
нет-просторі та набувають глобальних масштабів.

Інформація найоперативніше розповсюджу-
ється за допомогою мережевих сервісів, зокрема 
соціальних мереж. Ми визначили, що нерідко 
соціальними мережами розповсюджується фей-
кова (неправдива інформація). Проблема фейків 
набуває дедалі загрозливіших масштабів, адже 
належить до механізмів маніпулювання та впли-
ває на формування суспільної думки. Механізмом 
розповсюдження такої інформації нерідко є сто-
рінки лідерів, яких наслідує молодь. Такими ліде-
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рами є блогери (влогери), «зірки» шоу-бізнесу, 
громадські та політичні діячі, інші відомі особи, 
а саме: бізнесмени, лінгвісти, лікарі, психологи, 
тренери, спортсмени, письменники, поети, вчені, 
працівники ЗМІ, діячі культури та мистецтва 
тощо. Вони формують певні модні тенденції, 
мода може розповсюджуватися на певних людей 
і, таким чином, впливати на політичні тенденції 
та процеси в державах, регіонах та у світі загалом.

Все вищезгадане означає, що інформація, яка 
поширюється за допомогою соціальних мереж, 
має активний вплив на формування психологічних 
і суспільних суджень сучасного молодого індивіда 
і тому вимагає більш глибокого вивчення, осо-
бливо це стосується аналізу механізмів впливу, що 
окреслює перспективи подальших досліджень.

Вкрай важливим є донесення до молодого про-
шарку населення розуміння того, що вони можуть 

отримувати не завжди правдиву інформацію, що 
будь-яка інформація, отримана як у міжособистіс-
ному спілкуванні, так і з соціальних мереж, може 
бути основою маніпулятивного впливу. Як свід-
чать дані, які випливають з аналізу проведеного 
авторського опитування, молодь досить критично 
сприймає все, що отримує із соціальних мереж, 
і таку тенденцію потрібно розвивати, адже саме 
здатність критично мислити й адекватно сприй-
мати інформаційний потік позначають ступінь 
того, наскільки людина може піддаватися впливу 
маніпулятивної інформації.

Все це формує поняття так званої цифрової 
грамотності населення, в контексті якої вкрай 
важливим є формування насамперед критичного 
мислення для уникнення хибних суджень про 
інформаційні повідомлення, що сприймаємо у 
процесі читання повідомлень у глобальній мережі.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ СКЛАДНИКІВ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 
ДЕТЕРМІНАТИВНИХ КОМПОЗИТІВ І ЇХНІЙ НОМІНАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

У НІМЕЦЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГІРНИЦТВА

Стаття розглядає проблеми термінологічної композитної номінації з метою вивчення номінативного 
потенціалу термінів-композитів у німецькій термінології гірництва. Досліджуються особливості терміно-
логічної номінації як засобу репрезентації об’єктів і понять науки та техніки, її зв’язок із логіко-поняттєвою 
системою гірничої галузі. Визначається роль композитів у термінотворенні, мотиви утворення композитів 
як форми номінації та їхнє вживання у фаховій мові. Відзначається роль композитної економії у термінот-
воренні як словотвірної техніки та як відображення загальномовної тенденції. Встановлено значну питому 
вагу композитів у німецькій термінології гірництва і різноманітність їхньої структури. Детермінативні суб-
стантивні композити визначено як найбільш продуктивний засіб термінологічної номінації у німецькій гір-
ничій термінології. Особливості структури німецьких термінологічних композитів показують нерівномірну 
продуктивність різних частин мови як перших безпосередніх складників композитної конструкції. Докладно 
розглядаються особливості семантичної структури детермінативних субстантивних композитів, визнача-
ється роль перших безпосередніх складників композитної конструкції у формуванні її семантики. Оскільки 
перші безпосередні складники (БС) композитної конструкції у німецькій мові демонструють різноманітність 
частиномовних основ, очікуваною є також різноманітність семантики перших безпосередніх складників 
композитної структури. У дослідженні застосовується аналіз безпосередніх складників композитної струк-
тури. Аналіз семантики перших БС термінологічних композитів проводиться через трансформацію компо-
зитної конструкції у порівняне з нею словосполучення (трансформаційний аналіз). Наявність підрядного син-
таксичного зв’язку між складниками композита є необхідною умовою його функціонування як номінативної 
одиниці. Метою відбирання й аналізу є виявлення загальної семантичної складової частини, категоріального 
значення, спільного для складників ряду термінів-композитів і їхньої подальшої семантичної кваліфікації та 
категоризації. У ході дослідження виявлено і сформовано лексико-семантичні групи, які об’єднують перші 
БС термінологічних композитів за принципом спільної семантичної категорії. Семантика складників термі-
нів-композитів узгоджується з логіко-поняттєвою базою німецької гірничої термінології та вказує на роль 
перших БС у конкретизації та спеціалізації значення всього комплексу композитної одиниці. Виокремлено 
основні моделі семантичної структури термінів-композитів з огляду на виявлені семантичні характерис-
тики безпосередніх складників. Визначено спектр основних семантичних категорій, релевантних для логіко-
поняттєвої системи гірничої термінології.

Ключові слова: галузева терміносистема, логіко-поняттєва база, безпосередній складник, трансформацій-
ний аналіз, лексико-семантична група, семантична складова частина, семантична модель, семантична кате-
горія.
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SPECIAL SEMANTIC ASPECTS AND NOMINATIVE POTENTIAL  
OF COMPONENTS OF TERMINOLOGICAL DETERMINATIVE COMPOUNDS  

IN GERMAN MINING TERMINOLOGY

The article deals with problems of terminological compound nomination in an attempt to study the nominative potential 
of terms-compounds in German mining terminology. The article studies special aspects of terminological nomination as a 
means of scientific and technological objects presentation, its connection with the logical-conceptual system of the mining 
sphere. There is determined a role of compounds in term formation, reasons for forming compounds as a nomination 
form and their use in the language of profession. The article determines the role of compound economy in term formation 
as both the world-building technique and reflection of a general linguistic trend. The share of compounds and structure 
diversity in German mining terminology are determined to be significant. Determinative substantive compounds are 
proved to be the most productive means of terminological nomination in German mining terminology. Peculiar structures 
of German terminological compounds demonstrate uneven productivity of different parts of speech as the first direct 
components (DC) of a compound construction. The paper gives detailed consideration of peculiarities of the semantic 
structure of determinative substantive compounds and specifies the role of the first direct components of the compound 
construction in its semantics formation. As the first DC of a compound construction in the German language demonstrate 
diversity of speech part stems, diversity of semantics of the first direct components of the compound structure is also 
predictable. In the course of the study, direct components of the compound structure is analyzed. Semantics of the first 
direct compounds of the terminological construction is analyzed through transformation of the compound construction into 
the word combination being compared to it (transformational analysis). Availability of the subordinate syntactic relation 
between components of a compound is a precondition for its functioning as a nominative unit. Selection and analysis aim 
to identify a common semantic component, a category meaning common for several terms-compounds and their further 
semantic qualification and categorization. The study also identifies and forms lexical-semantic groups comprising the 
first direct components on the basis of a common semantic category. Semantics of term-compound components is in line 
with the logical-conceptual base of German mining terminology and indicates the role of the first direct components in 
specifying and specializing the meaning of the entire complex of a compound unit. There are singled out main models of 
term-compound semantic structures on the basis of identified semantic characteristics of direct components. The range of 
main semantic categories relevant for the logical-conceptual system of German mining terminology is determined as well.

Key words: industry-related term system, logical-conceptual base, direct component, transformational analysis, 
lexical-semantic group, semantic component, semantic model, semantic category.

Постановка проблеми. Композити є над-
звичайно продуктивним засобом номінації та 
наявні у термінологічному інвентарі багатьох мов 
завдяки здатності композитної структури відобра-
жати складне поняття в лаконічній формі. Ком-
позитна термінологічна номінація має свою спе-
цифіку, оскільки передбачає компресію певних 
формантів при утворенні номінативної одиниці. 

У композитній формі лексема вживається без від-
мінково-флективних компонентів, частково втра-
чаючи свою словесну самостійність. У німецькій 
мові перший компонент композита не має арти-
кля: рід, число і відмінок складного слова визна-
чає другий безпосередній складник композита. 
Однак характеристики першого компонента ком-
позита значною мірою впливають на комплексні 
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характеристики композитної конструкції загалом. 
Структурна і семантична сумісність складників 
композитів, здатність композитної конструкції 
відображати цілісність науково-технічних понять 
у стислій формі є передумовами адекватної тер-
мінологічної номінації. Вивчення словотвірних 
процесів є важливим не тільки для навчальної 
практики та перекладацької діяльності, а й для 
розвитку термінології національних мов. Компо-
зитний словотвір є різноманітним за своєю струк-
турою і цікавить дослідників як процес і результат 
номінації.

Аналіз літератури показує, що композит-
ний словотвір залишається постійним об’єктом 
уваги дослідників. Різні аспекти походження, 
історичного розвитку, побудови, семантики та 
функціонування композитів докладно розгля-
далися у фундаментальних працях Г. Пауля, 
К. Бюлера, О. Бехагеля, В. Генцена, Л. Левков-
ської, В. Адмоні, Є. Кубрякової. Питанням син-
таксичної природи композита, його близькості до 
словосполучення присвячені роботи В. Павлова, 
М. Степанової, В. Флайшера, В. Вашуніна, про-
блемам утворення і функціонування термінів, 
специфіки термінологічної номінації – Т. Кияка, 
Е. Скороходька, Т. Пристайко, А. Суперанської, 
В. Лейчика, А. Герда, В. Даниленко, Т. Канделакі. 
Праці Л. Хоффмана, Т. Рьольке, К. Д. Бауманна, 
Х.-Р. Флука, А. Затцгера висвітлюють проблеми 
німецької термінології. Попри велику кількість 
досліджень композитів як мовних одиниць і тер-
мінів як слів у спеціальній функції, композитна 
термінологічна номінація як комплексна про-
блема, що має свою специфіку, ще недостатньо 
описана й потребує більш детального вивчення, а 
це зумовлює актуальність нашої роботи.

Метою роботи є дослідження номінативного 
потенціалу композитів у термінотворенні на мате-
ріалі німецької термінології гірництва. Для цього 
поставлено такі завдання: 1) визначити продук-
тивність лексичних одиниць у формуванні лек-
сико-семантичної структури композита і їхній 
зв’язок із логіко-поняттєвою системою галузевої 
термінології гірництва; 2) дослідити лексико-
семантичну структуру термінологічних компози-
тів і роль перших безпосередніх складників у цій 
структурі; 3) визначити мотиви утворення термі-
нологічних композитів і можливості їх семантич-
ного моделювання. Для досягнення поставленої 
мети було застосовано метод аналізу безпосеред-
ніх складників композитної конструкції, транс-
формаційний аналіз термінів-композитів.

Об’єктом дослідження є детермінативні суб-
стантивні термінологічні композити (конструкції 

із двох або кількох компонентів, побудовані за 
принципом структурної та семантичної бінар-
ності) з німецької галузевої термінології гірничої 
справи. Предметом дослідження є лексико-семан-
тичні характеристики та роль перших безпосе-
редніх складників у складі детермінативних суб-
стантивних композитів і семантичні особливості 
композитів як форми термінологічної номінації.

Виклад основного матеріалу. Термінологічна 
номінація і композити. Відношення між реаль-
ними об’єктами та семантикою слова визначаються 
як відношення між денотатами та сигніфікатами, 
яке вибудовується на базі фіксування у семантиці 
слова різних сторін, ознак предметів, якостей і 
різнобічних зв’язків значень слів з означуваними 
об’єктами (Колшанський, 2005: 26). Терміноло-
гічна номінація має денотативний (слово – пред-
мет) і сигніфікативний (слово – поняття) аспекти. 
Визначальним фактором тут виступає співвідно-
шення терміна, поняття і слова: номінація поняття 
є причиною виникнення й умовою існування тер-
міна. Сигніфікативний аспект термінологічної 
номінації є важливим для ментальної обробки 
інформації: в акті термінологічної номінації до 
загальномовного лінгвокогнітивного сценарію 
додаються ще ментальні операції, пов’язані з 
визначенням та ідентифікацією наукового чи 
науково-технічного поняття, його узгодження 
з галузевою логіко-поняттєвою системою. Ім’я 
об’єкта має репрезентувати його у мовленнєвій 
діяльності й у мисленнєвих операціях з об’єктом 
(Кубрякова, 2008: 38). Матеріальна (зовнішня) 
форма терміна, окрім відповідності правилам 
конкретної мови, має відповідати правилам тер-
міносистеми. Узгодження змісту терміна з понят-
тям і необхідність існування терміна за умов 
конкретної мови визначають специфіку терміно-
логічної номінації. Значення слова як номінатив-
ної одиниці базується на відображенні дійсності 
у свідомості людини, а значення терміна є спе-
цифічним, оскільки відображує особливий бік 
дійсності, спеціальну сферу діяльності людини 
та пов’язане із системою понять певної науки та 
технології. Тут на перший план виступає гносео-
логічний аспект значення – фіксація результатів 
пізнання, здобутих у процесі практичної діяль-
ності людини. Тому значення включає не тільки 
семантичні компоненти, засвоєні людиною емпі-
ричним шляхом, але й інформацію як результат 
колективного досвіду. Термінологічне значення 
відображає результати діяльності індивіда у кон-
кретній сфері, галузі або іншому виді діяльності 
й має включати специфічні елементи, типові для 
такого узусу.
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Тяжіння німецької термінології до композит-
ної номінації пояснюється структурною й семан-
тичною конденсацією, притаманною композитам; 
структура складного слова простіша й економ-
ніша, ніж структура словосполучення. Тенден-
ція до економії властива для мовної діяльності 
загалом (Пауль, 1960: 372). Складне слово, або 
композит, є засобом досягнення стислості виразу 
через редукцію словотвірних формантів першого 
складника композитної конструкції. Технічна 
термінологічна лексика, яка має називати пере-
важно неживі предмети, артефакти, накладає 
певні обмеження на сумісність компонентів ком-
позитних конструкцій, тому термінологічна номі-
нативна конструкція складається не з випадкових 
складників згідно з постулатом про модельова-
ний характер словотвору (Кубрякова, 2008б: 15). 
Т. Рьольке свідчить, що кількість композитів у 
німецькій термінології навіть перевершує неспе-
ціальні сфери та пояснює цю тенденцію прагнен-
ням до якомога більшої точності та спеціалізації 
термінологічної лексики (Roelcke 2005: 74). Точ-
ність і зрозумілість терміна є важливими аспек-
тами адекватної термінологічної номінації. Точ-
ність ми розуміємо як номінативну інформативну 
характеристику мовної одиниці, а зрозумілість – 
як її семантичну рецептивну характеристику; зна-
чення терміна має бути доступним для розуміння. 
Формування семантики термінів і її експлікація 
у зовнішній формі композита є важливими скла-
довими частинами термінологічної композитної 
номінації. Головним мотивом для утворення ком-
позита є потреба у назві. Мотивами виникнення 
і вживання композита є також поповнення грама-
тичної форми, заміна слів із непрозорою семанти-
кою, іншомовних або застарілих слів, запобігання 
омонімії та полісемії: в ряді омонімів або бага-
тозначних слів перший означальний компонент 
(перший БС) композита виокремлює одиницю 
номінації з ряду подібних лексем і призводить до 
моносемізації лексеми. Мотив специфічної ком-
позитної економії за рахунок скорочення виразу 
без втрати інформативності також відіграє важ-
ливу роль у поширенні композитів у термінології 
(Roelcke, 2005: 73).

Детермінативні субстантивні композити є над-
звичайно продуктивними одиницями терміноло-
гічної номінації. Інвентар німецької термінології 
гірництва налічує велику кількість різноманітних 
за своєю структурою композитів. Нами було про-
аналізовано близько 65 000 термінів, вибраних 
шляхом суцільного відбирання з лексикографіч-
них джерел і спеціальної гірничої літератури. 
З них було виокремлено 35 053 іменні терміни-

композити, застосовані у програмі структурно-
семантичного аналізу композитів у гірничій тер-
мінології. Це бінарні конструкції, які складаються 
з двох компонентів – першого і другого БС у 
лінійній послідовності – і поєднуються на основі 
підрядного синтаксичного зв’язку (головний 
і залежний компонент). Другим компонентом 
детермінативних композитів є іменник, основне 
слово (Grundwort). Цей компонент, або безпосе-
редній складник, визначає відношення морфем-
ного комплексу складного слова до класу імен-
ників, характер його морфологічних категорій і 
форм, тобто зазнає змін у процесі вживання слова 
загалом: das Feld – des Feldes > das Bruchfeld – des 
Bruchfeldes. Бінарна структура композита, наяв-
ність головного і семантично залежного склад-
ників відбивається і на його семантиці. Передба-
чається бінарність складників мовної одиниці не 
тільки на рівні зовнішньої форми, але й на рівні 
внутрішньої форми слова.

Семантичні характеристики складників 
німецьких термінів-композитів. Семантична 
структура композита складається із семантики 
першого компонента, яка містить узагальнюючу 
інформацію, релевантну для певної кількості оди-
ниць, і семантики другого компонента, що часто 
має об’єктну семантику. Першим означальним 
компонентом (Bestimmungswort) композита, який 
семантично підпорядкований другому, може бути 
основа будь-якої частини мови, тому особливості 
семантики першого БС є надзвичайно важливими 
для формування спеціалізованого значення ком-
позитної термінологічної конструкції.

Для визначення семантичних характеристик 
композитів важливо на першому етапі застосу-
вати аналіз безпосередніх складників: визначити 
кількість БС композитів, семантику кожного 
складника і наявність синтаксичного зв’язку 
між ними: Holzstange – Holz + Stange. Далі варто 
застосувати трансформаційний аналіз і через 
семантичну структуру трансформи та її склад-
ників, наприклад, Stange aus Holz, наблизитися 
до глибинної семантичної структури композита 
і визначити її властивості: Матеріал + Об’єкт. 
Актуалізація певного аспекту значення як спіль-
ної семантичної складової частини, категоріаль-
ного значення є необхідною для семантичної 
кваліфікації складника (або ряду складників) 
як одиниці номінації та для семантичного моде-
лювання комплексу композита загалом. При 
трансформаційному аналізі термінів-композитів 
визначається категоріальне значення складника 
як певний набір логіко-поняттєвих ознак пред-
мета або явища, який відносить його до спеці-
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альної сфери та мотивує приєднання іншого 
компонента композита. Особливості семантики 
компонента композита і наявність спільного 
семантичного аспекта у складі ряду однотипних 
конструкцій дозволяють відносити його до пев-
ної семантичної категорії. У ході дослідження 
вдалося виокремити кілька груп композитів із 
першими БС зі спільним категоріальним зна-
ченням і кваліфікувати перші БС композитів за 
такими семантичними категоріями:

1.1 Лексико-семантична група композитів 
із першими БС, які мають локативне значення: 
Eckloch – кутова свердловина, Endstufe – кінцева 
сходинка, Etagenstrecke – поверховий штрек, 
Grenzstrecke – граничний штрек, Randpfeiler – край-
ній цілик, Revierort – дільничний орт, Seitengang – 
бокова жила, Unterwassersiebung – підводне гур-
котіння, Zwischenbunker – проміжний бункер.

1.2 Лексико-семантична група компози-
тів із першими БС, що мають матеріальне 
значення: Bleistreifen – свинцева прокладка, 
Eisenausbau – сталеве кріплення, Bretterdamm – 
дощата перетинка, Gipsbesatz – гіпсове забивання, 
Holzstange – дерев’яна штанга, Lehmeinfühlung – 
заповнення глиною, Kalkbesatz – вапнякова забійка, 
Papphülse – картонна гільза, Stahltübbing – стале-
вий тюбінг. Периферійний сегмент цієї лексико-
семантичної групи становлять запозичені компо-
ненти-іменники: Asphaltdraht – асфальтовий дріт, 
Aluminiumkappe – верхняк з алюмінієвого сплава, 
Metallausbau – cталеве кріплення.

1.3. Лексико-семантична група композитів із 
першими БС, які мають інструментальне значення: 
Kranwagen – кранова вагонетка, Laderkette – лан-
цюг завантажувача, Pflugabsteicher – плуговий зва-
лювач, Ventilbohrer – бурова желонка із клапаном, 
Baggerbeladung – завантаження екскаватором, 
Meisselbohrung – колонкове буріння, Mühlenbe-
treib – млинове виймання, Pumpenförderung – 
помпове видобування, Wagenberieselung – ваго-
неткове зрошення.

1.4 Лексико-семантична група композитів 
із першими БС, що мають квантитативне зна-
чення: Minderdruck – мінімальний тиск, Mindest-
förderung – мінімальний видобуток, Nullschicht – 
нульовий шар, Doppeleinbruch – подвійний вруб, 
Dauerausbau – постійне кріплення, Dreistempel-
ausbau – тристійкове кріплення, Drillingsstre-
cken – потрійні штреки, Einzelstreb – одиночна лава, 
Vieleimerbagger – багаточерпаковий екскаватор.

1.5 Лексико-семантична група компо-
зитів із першими БС, які мають кваліта-
тивне значення: Breitholz – широка пластина, 
Feinbruch – тонке подрібнення, Ferntränkung – 

глибинне зволоження, Grobbrechen – подрібню-
вач великого дрібнення, Grosstrockner – велика 
сушильня, Gleichdruck – рівномірний тиск, 
Hartgestein – тверда порода, Hauptsperre – голо-
вний стопор, Kleingesenk – короткий гезенк, 
Krummbohren – викривлення буріння Kurzstreb – 
коротка лава, Leerseil – порожній канат, Nassver-
fahren – мокрий спосіб, Schwachgas – низькокало-
рійний газ, Schnellabbau – швидкісне виймання, 
Schwerspülung – важке промивання, Hochbagger – 
екскаватор верхнього черпання, На периферії цієї 
групи знаходяться одиниці з непрозорою семан-
тикою означального компонента: Blindort – тупи-
ковий вибій, Taubgut – пуста порода.

1.6 Лексико-семантична група композитів 
із першими БС, котрі мають компаративне зна-
чення (значення подібності до певних предметів): 
Bauchwand – опукла стінка, Bettschicht – підстилко-
вий шар, Blätterkohle – листкове вугілля, Bockkran – 
козловий кран, Breitorf – рідкий торф, Eierbrikett – 
яйцевидний брикет, Fächerbetreib – виймання з 
віяловим подвиганням, Gabelflöz – роздвоєний 
пласт, Glockenmühle – конусний подрібнювач, 
Hosenrinne – розвоєний лоток, Kesselbruch – котло-
видне провалля, Kettenband – ланцюговий конвейєр, 
Kranzbohrer – коронковий бур, Kronestange – штанга 
з коронковидним кінцем, Rohrklassierer – труб-
частий класифікатор, Sattelboden – сідловидне 
дно (вагонетки). У цій групі перші БС композитів 
мають ознаки метонімії, тому цю групу варто роз-
глядати окремо. Номінації такого типу є результа-
том асоціативності мислення, коли нові предмети, 
методи та відношення пов’язуються та порівню-
ються з уже знайомими поняттями й отримують 
їхні найменування (Roelcke, 2005: 70).

1.7 Лексико-семантична група композитів із 
першими БС, які мають процесуальне значення. 
До цієї численної групи належать БС композитів 
зі значенням:

а) процесу виймання / видалення: Abbaufeld – 
виймальна дільниця, Ablaufseite – розвантажуваль-
ний бік, Absaughaube – відсмоктувальний ковпак, 
Abschlagschuss – відбійний шпур, Abluftstollen – 
витяжна штольня, Abgabeschürre – вивантажуваль-
ний жолоб, Ausflussrohr – виливна труба, Aus-
ziehstrecke – витяжний (вентиляційний) штрек, 
Abflusskasten – водозливний чан, Austragrinne – 
виносний лоток, Auslaufstollen – вивідна штольня, 
Ableitungsrinne – відвідний лоток, Putzarbeiten – 
роботи із зачищення;

б) процесів завантаження / виванта-
ження: Ladestrecke – завантажувальний штрек, 
Aufgabeförderer – завантажувальний конвеєр, 
Beschickungsschlauch – завантажувальний шланг; 
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Einflussrinne – впускний лоток, Auflaugschürre – 
завантажувальний жолоб; Austragkammer – розвантажу-
вальна камера, Ausstürzvorrichtung – устаткування 
для відкидання, Ausladeöffnung – вивантажуваль-
ний отвір, Beladebühne – вивантажувальна під-
ложка, Abkippvorgang – процес вивантаження 
перекиданням;

в) процесів транспортування: Fahrstrecke – 
відкатний штрек, Förderrohr – транспортувальна 
труба, Gleitrinne – рештак для спускання копа-
лини, Laufwagen – ходовий візок, Abförderband – 
приймальний конвеєр.

1.8 Незначною кількістю прикладів представ-
лені композитні конструкції зі значенням дейктич-
ності: Selbstfall – самоскид, темпоральності: Zeit-
zünder – електродетонатор повільного підривання; 
посесивності: Devaltrommel – барабан Деваля, Dow-
tystempel – стійка Дауті, Honigmannschacht – шахта 
Хонігманна, Pallmann-Mühle – млин Пальмана.

2. Другий, основний компонент (2 БС) термі-
нів-композитів може мати об’єктну семантику 
(об’єкт): -stempel, -lutte, -rohr, -maschine, -rutsche, 
-gebäude, -betrieb, -kette, -pflug, -zimmerung, 
-stange, -brücke, -schacht, -grube, -weg, -treppe; 
локативну семантику (локатив): -raum, -kappe, 
-strecke, -gebiet, -feld, -front, -ort, -sohle, -punkt, 
-kante, -linie, -winkel, -zone, -bühne, -kasten, 
-damm, -gesenk, -loch (bohrloch), -streb, -reihe, 
-kaverne, -bruch, -querschlag, -abschnitt; про-
цесуальну семантику (процес): -sprengung, 
-ausbau, -bewetterung, -beherrschung, -förderung, 
-zimmerung, -gewinnung, -saugung, -bewegung, 
-belüftung, -schiessen, -spülung, -behandlung; 
параметральну семантику (параметр): -höhe, 
-länge, -teufe (<tief), -dichte, -weite, -mächtigkeit; 
інструментальну семантику (інструмент): -hobel, 
-apparat, -hammer, -bagger, -stange, -gerät, -bohrer, 
-aggregat, -maschine, -förderer, -mine.

Спектр семантичних категорій, які виявлено 
у ході дослідження, можна узагальнити і квалі-
фікувати їх як типові для галузевої термінології 
гірництва (табл. 1). Під типовими ми розуміємо 
специфічні саме для цієї галузі найменування, які 

відображують систему концептуальних понять і 
відношень у межах конкретної галузі.

Висновки. Аналіз безпосередніх складни-
ків композитів показав нерівномірну активність 
різних частин мови в утворенні перших БС тер-
мінологічних композитних конструкцій: імен-
ник – 64,2%, віддієслівний іменник – 19,4%, 
прикметник – 12,2%. Числівники, дієприкмет-
ники, прислівники як перші БС показують низьку 
(менше 1%) продуктивність в утворенні компози-
тів. Іменники утворюють просту номінацію, поєд-
нуючи денотат і сигніфікат як складники семан-
тичної структури мовної одиниці. Ад’єктивні та 
дієслівні номінації мають відносний характер, 
оскільки означальний характер такої номінації 
логічно потребує приєднання, сполучення. Питан-
ням, яке потребує свого вирішення, залишається 
статус дієслівних (віддієслівних) основ у складі 
композита через неоднозначність граматичної 
кваліфікації дієслівної основи у його складі та 
номінативної цінності власне дієслова у терміно-
логії (Пристайко, 1996).

Навколо кожної частини мови складається 
певний набір категорій, що конкретизують або 
модифікують її загальне значення. Іменник, при-
кметник, дієслово відображують основні логіко-
когнітивні категорії: субстанцію й ознаку, необ-
хідні для пізнання і фіксації матеріальної та 
ідеальної дійсності (Кубрякова, 2004: 190–191). 
Встановлено, що у термінологічній номінації 
семантика детермінативного складника (перший 
БС) сприяє спеціалізації семантики всього комп-
лексу композита у межах логіко-поняттєвої сис-
теми галузевої термінології. Спектр семантичних 
категорій визначається логіко-поняттєвою базою 
конкретної галузі та зумовлює унікальність галу-
зевої терміносистеми.

Для аналізу семантики композитів був засто-
сований трансформаційний аналіз. Однак не всі 
типи композитів однаково піддаються такому ана-
лізу, а лише композити із прозорою семантикою 
і визначеними ролями у структурі композитного 
комплексу: перший компонент є детермінуючою 

Таблиця 1
Семантика перших БС композитів у складі термінологічних композитів

Семантична категорія Композити Семантична категорія Композити 
Локативність ++ Процесуальність ++
Матеріальність ++ Об’єктність ++
Інструментальність ++ Параметральність +
Квалітативність ++ Темпоральність +
Квантитативність ++ Дейктичність +
Компаративність ++ Посесивність +

Умовні позначки: ++ велика кількість одиниць (більше 10), + невелика кількість одиниць (менше 10)
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складовою частиною, другий компонент – базо-
вою. Композити такого типу є номінативною фор-
мою, близькою до вільного словосполучення, і 
продуктивним засобом номінації у німецькій гір-
ничій термінології. Також було виявлено проша-
рок перших БС композитів у семантичних кате-
горіях «компаративність» і «квалітативність», які 
мають ознаки метонімії. Метонімія, метафориза-
ція, попри небажаність цих явищ у термінології, 
наявні у термінологічному лексиконі та потребу-
ють окремого вивчення й визначення ролі метоні-
мії у термінологічній номінації.

Підрядний синтаксичний зв’язок між склад-
никами композиту є семантичною операцією, що 
конкретизує семантику базового складника через 
семантику атрибутивного. Ця семантична опера-
ція пов’язана із внутрішньою предикацією компо-
зитної структури, із формою зв’язку між катего-
ріями, які відображаються у структурі композита, 
і відкриває нові перспективи дослідження семан-
тичної структури термінологічних і загальномов-
них композитів.

Підтверджується модельований характер 
семантичної структури термінів-композитів за 
наявності певної структурної та семантичної 
однорідності базових компонентів (других БС), 
яка зумовлюється специфікою галузевої системи 

понять. Найбільш продуктивною є група складни-
ків із процесуальною семантикою (як першого, так 
і другого БС): процес + локатив: Abbauabteilung, 
Abbauraum, Bruchkante, Bruchzone, Gewinnungsfeld, 
Schneideort; локатив + процес: Dachabfall; про-
цес + об’єкт: Auszugsschacht; об’єкт + процес: 
Hangendbruch; процес + інструмент: Abbauhammer, 
Abraumbagger, Abraumpflug, Gewinnungsmaschine, 
Schneidehammer; процес + локатив: Fanggraben; 
процес + параметр: Versatzdichte. Модельований 
характер семантики детермінативного субстантив-
ного композита як форми термінологічної номіна-
ції забезпечує можливість утворення нових найме-
нувань із передбачуваним значенням, що важливо 
для термінології (Кубрякова, 2008б: 15)..

Детермінативні субстантивні композити з 
підрядним синтаксичним зв’язком між безпосе-
редніми складниками конструкції є найпродук-
тивнішим засобом термінологічної номінації у 
німецькій термінології гірництва. Головним моти-
вом для утворення композита служить номінація 
у стислій і лаконічній формі. Перші безпосередні 
складники семантичної структури термінологіч-
них композитів служать для конкретизації та спе-
ціалізації значення термінологічної композитної 
конструкції загалом і для відображення системи 
понять, типових для гірничої галузі.
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АРТЕФАКТНИЙ ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОД  
У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

Стаття присвячена аналізу мовної об’єктивації артефактного етнокультурного коду у поетичних збірках 
Ігоря Калинця «Пробуджена муза» та «Невольнича муза». З’ясовано, що етнокультурний простір в аналізова-
них текстах змодельовано через тропи із компонентами – назвами їжі та напоїв, побутових предметів, одягу і 
тканин, речовин, пам’яток, архітектурних споруд, предметів, що стосуються народних ремесел і господарської 
діяльності, обрядових предметів, зовнішніх атрибутів козака та міфологічних / казкових предметів. Етнокуль-
турне значення артефактів частіше реалізовується у тропах координати псевдототожності (метафорі, пер-
соніфікації, метафоричному епітеті), рідше подібності (порівнянні). Описано формалізацію і семантику відпо-
відних образів у суб’єктній та об’єктній позиціях. Встановлено, що домінантною для досліджуваних образів є 
позиція суб’єкта осмислення, менш поширена об’єктна позиція.

Виявлено, що у тропах осі псевдототожності в досліджуваних поетичних текстах реалізуються дві лінії значень – 
етносимволічні та фоново-енциклопедичні. З’ясовано, що артефактні образи тяжіють до моносемантичності. Обра-
зи з нульовою референцією, що не співвідносяться з об’єктивною дійсністю, характеризуються яскраво вираженим 
оцінним забарвленням, набувають стійких кодифікованих характеристичних ознак у міфопоетичній картині світу як 
маркери етнокультурної свідомості та легко ідентифікуються у тексті (калинова сопілка, міфологічний плуг). У тро-
пах, компонентами яких є назви предметів, створених людиною, актуалізовано уявлення про етнокультурний простір, 
сакральну історію соціуму й особистості, зокрема різдвяну і весняно-літню обрядовість, смерть, любов.

Засвідчено глибинну орієнтацію асоціативно-образного мислення І. Калинця на народну культуру, виявлено 
особливості індивідуально-авторської рецепції українських етнокультурних уявлень у його тропеїчній системі.

Ключові слова: вісь псевдототожності, етнокультурний код, Ігор Калинець, поетичний текст, тропи.
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ARTEFACT ETHNOCULTURAL CODE IN IHOR KALYNETS’ POETIC WORKS

The article deals with the analysis of the linguistic objectification of the artefact ethnocultural code in the poetic collections 
of Ihor Kalynets “Awakened Muse” and “Slave Muse”. It has been found that the ethnocultural space in the analyzed texts 
is modeled in tropes with components – names of food and beverages, household items, clothing and fabrics, substances, 
monuments, architectural structures, items related to folk crafts, ritual items, external attributes of the Cossack and mythological / 
fairy-tale objects. The ethnocultural significance of artefacts is more often realized in the tropes of the coordinate of pseudo-
identity (metaphor, personification, metaphorical epithet), less often similarity (comparison). The formalization and semantics 
of the corresponding images in the subjective and object positions have been described. It has been established that the position 
of the subject of comprehension is the dominant position of the studied images while objective position is less common.

It has been established that two lines of meanings – ethnosymbolic and background-encyclopedic – are realized in the 
tropes of pseudo-identity axis in the studied poetic texts. Artefact images have been found to tend to be monosemantic. 
Images with zero reference, which do not correspond to objective reality, are characterized by clear emotional connotation, 
acquire stable codified characteristics in the mythopoetic picture of the world as markers of ethnocultural consciousness 
and are easily identified in the text (viburnum flute, mythological plow). The tropes, the components of which are the 
names of man-made objects, actualize the idea of ethnocultural space, the sacred history of society and the individual, 
including Christmas and spring-summer rituals, death, love.

The deep orientation of I. Kalynets’ associative-figurative thinking on folk culture has been proved, the peculiarities of 
individual-author’s reception of Ukrainian ethnocultural ideas in his trope system have been detected.

Key words: pseudo-identity axis, ethnocultural code, Ihor Kalynets, poetic text, trope.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 2020198

Мовознавство. Лiтературознавство

Постановка проблеми. Дослідження лінг-
валізації етнокультурної інформації у художніх 
текстах є актуальним і перспективним напрямом 
у межах антропоцентричного підходу. Зокрема, 
цікавим матеріалом для подібних студій є тропи 
як знаки мови, мислення та культури, що, з одного 
боку, зумовлені особливостями народного світо-
бачення, фіксують етнокультурні й етноміфоло-
гічні уявлення, з іншого – відображають особли-
вості авторського мовомислення.

Проблема особливостей переосмислення укра-
їнської етнокультури у творчості видатних пись-
менників ще недостатньо розроблена у сучас-
ному мовознавстві. Матеріалом запропонованого 
дослідження послужили збірки відомого укра-
їнського письменника-шістдесятника, лауреата 
Національної премії імені Тараса Шевченка Ігоря 
Калинця «Пробуджена муза» та «Невольнича 
муза». Його поезія, як відзначають дослідники 
творчості (М. Ільницький, Г. Віват, О. Гнатюк, 
З. Гузар, Д. Гусар-Струка, М. Лановик, Т. Салига, 
І. Світличний та ін.), характеризується насиче-
ною ускладненою образністю, метафоричністю, 
інтелектуалізацією, традиціоналізмом змісту при 
модерній формі, лексико-семантичним багат-
ством компонентів тропів тощо. У поетичних тек-
стах автора представлений «екзистенційний пласт 
світу українства» (Москалюк, 2008: 23–24). Дже-
релом асоціативно-образних переосмислень часто 
є українська культура, історія, міфологія.

Аналіз досліджень. Особливості лінгвалізації 
етнокультурного простору у художньому мовленні 
досліджують у кількох напрямах. Для опису спів-
відношення між мовою та культурою використо-
вують термін «конотація», під яким розуміють 
смисловий компонент, що не входить безпосеред-
ньо в дефініцію (лексичне значення) слова і вира-
жає несуттєві (факультативні) з логічного погляду 
ознаки поняття, які, проте, є сталими, значущими 
для певного мовного співтовариства, презентують 
відображення культурно-детермінованого вибору 
носіїв мови й можуть бути верифіковані в межах 
системи мови (Березович, 2007: 20). Співвідно-
шення текст – етнічна культура також визна-
чають крізь призму етноміфологем, під якими 
розуміють «створені розкутою свідомістю митця 
образи, що відбивають загальнолюдську дійсність 
через дзеркало етнічних та індивідуальних уподо-
бань» (Слухай, 2005: 58).

Інший напрям досліджень має на меті інтер-
претацію етнічного компонента смислової струк-
тури концепту, під яким розуміють лінгвально 
матеріалізовану багатокомпонентну й залежну 
від контексту одиницю, що, охоплюючи сигніфі-

кативний і денотативний аспекти лексичного зна-
чення слова-вербалізатора, акумулює суспільно-
історичну, етнокультурну, оцінну інформацію, 
значущу для певного соціуму та мовної особис-
тості (Вільчинська, 2009: 9–11). Подібні дослі-
дження демонструють етноцентричний підхід до 
розгляду концептуальної метафори та метафорич-
ного концепту. У лінгвоконцептології також роз-
різняють окремий напрям – етнолінгвоконцепто-
логію, що займається вивченням етнокультурних 
концептів і концептів окремої етнокультури (Іва-
щенко, 2006: 4).

Низка мовознавчих студій присвячена дослі-
дженню етнокультурних кодів. Дослідники про-
понують різні визначення поняття «етнокод». 
Наприклад, Л. Савченко визначає його як «від-
повідну національну етнокультурну інформацію, 
що кодується у формі, здатній ідентифікувати 
культуру, через сукупність вторинних знаків і 
символів, наділених такими смислами (та їх ком-
бінаціями), які можуть проявлятися у предме-
тах матеріальної та духовної діяльності людини 
на рівні семіотичного простору» (Савченко, 
2013: 62). У дослідженні під етнокультурним 
кодом розуміємо уявлення, закріплені за певним 
сегментом дійсності, гносеологічно детерміно-
вані та релевантні для етнокультурної спільноти, 
що кодуються мовними одиницями.

Мета статті – дослідити мовну об’єктивацію 
артефактного етнокультурного коду у поетиці 
Ігоря Калинця. Артефакт розглядаємо у широкому 
значенні терміна як «будь-який об’єкт, створений 
людиною» (Герчанівська, 2015: 27).

Виклад основного матеріалу. Точками рефе-
ренції тропів, заґрунтованих на артефактному 
етнокоді, є уявлення про предметний світ. Лінг-
валізовані предметні образи у тропах осі псев-
дототожності представлені в поетиці І. Калинця 
тридцятьма чотирма одиницями, серед яких назви 
їжі та напоїв (діжа, мед, дванадцять страв, пам-
пушка, узвар, хліб), побутових предметів (рога-
чик, макітра, макогін, коромисло), одягу і тка-
нин (китайка, обрус), речовин (глина), пам’яток 
(кам’яні баби), архітектурних споруд (стріха, 
вежа), предметів, що стосуються народних реме-
сел і господарської діяльності (веретено, жорна, 
килим), обрядових предметів (вінок, писанка), 
зовнішніх атрибутів козака (бандура, бунчук, лук, 
люлька, меч, порохівниця, стріла, сагайдак, тор-
бина, шабля, шапка) та міфологічними / казковими 
предметами (золотий плуг, калинова сопілка).

Їжа та напої як сегмент матеріальної культури 
засвідчені шістьма образами: діжа (як тісто), мед, 
дванадцять страв, пампушка, узвар, хліб. У пози-
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ції об’єкта зіставлення реалізується образ діжі 
зі значенням «виготовлене у цій посудині тісто» 
(Жайворонок, 2006: 189), вербалізований за допо-
могою однойменної форми у метафорі-порівнянні 
бухне як діжа / твоя особова справа (Калинець, 
2004 (І): 292).

Образ меду як назви їжі (напою) представле-
ний однойменною формою як у позиції суб’єкта 
осмислення в метафорі, так і в позиції об’єкта 
зіставлення в метафорі-порівнянні. У суб’єктній 
позиції реалізує значення «обрядова їжа різдвя-
ного циклу» (і мед горнятко осідлає (Калинець, 
2004 (ІІ): 219)), в об’єктній актуалізує фоново-
енциклопедичний семантичний компонент «лег-
кий хмільний напій» (п’янить любовний тріо-
лет, / як у темницях давній мед (Калинець, 2004 
(І): 187)). Через персоніфікацію реалізує етно-
культурне значення «обрядовий напій різдвяного 
циклу» образ узвару, вербалізований формою 
узвар та оказіоналізмом узваренко: узвар, узвар, 
узваренко / в шапці сушениці / у пампушки біля 
вушка / грає вечорниці (Калинець, 2004 (ІІ): 222).

Збірний образ дванадцяти страв реалізується 
через відповідну форму в позиції суб’єкта зістав-
лення в персоніфікації зі значенням «дванадцять 
обрядових святовечірніх страв» у такому кон-
тексті: дванадцятеро зацних страв / махають 
чарці бородою (Калинець, 2004 (ІІ): 220). Образ 
пампушки представлений однойменною формою 
у суб’єктній позиції в персоніфікації (цикл «Різд-
вяне алогійне»), де, як і попередні образи, осмис-
люється саме як «обрядова страва різдвяного 
циклу»: а пампушка – то вельможна – / помазана 
медом – / чеберяє вихилясом / задом і передом 
(Калинець, 2004 (ІІ): 222).

Образ хліба засвідчений формами хліб, хлібина, 
хлібини, ритуальні хлібці, калачі, книші, коровай 
у суб’єктній позиції та назвами коровай і хліб в 
об’єктній у тропах координат псевдототожності 
та аналогії. У позиції суб’єкта зіставлення акту-
алізуються уявлення про хліб як: 1) «сакральне 
поняття»: до цієї землі припасти / не тільки у 
молитві до хліба / щоденного (Калинець, 2004 
(І): 342) (персоніфікація хліба через звертання 
до нього у формі молитви моделює його сакра-
лізований образ) і 2) «десакралізоване поняття»: 
вода наша ніколи / не стане вином / а п’ять хлі-
бин / залишаться / п’ятьма хлібинами (Калинець, 
2004 (І): 155) (християнський сюжет про помно-
ження Ісусом п’яти хлібин і перетворення води 
у вино в поетиці І. Калинця переосмислений у 
формі антиметаморфози, що демонструє зневіру, 
неможливість змін); 3) «атрибут обрядодійства»: 
ще донині найпишніші книші / достигають там 

у черені печі / і ритуальні хлібці зі знаменням 
христа (Калинець, 2004 (ІІ): 43); по вчорашній 
коляді / рум’яні лиця калачів (Калинець, 2004 (І): 
299); обдзьобалися маком калачі (Калинець, 2004 
(ІІ): 220); я барвінок зимозеленко / мій батенько 
Коровай / матінка Весілля / сестра Любисток / 
а моя наречена Полюбимене (Калинець, 2004 (ІІ): 
252) (семантика короваю як ритуального хліба в 
обряді весілля актуалізується за участі персоніфі-
кованих образів барвінку, любистку); 4) «ритуаль-
ний предмет, що корелює із сонцем»: хто тепер 
пам’ятає / що коровай / величальник сонця (Кали-
нець, 2004 (І): 165).

В об’єктній позиції образ хліба реалізує зна-
чення «символ божого тіла»: хто ще відійшов / 
не встигши потиснути руки / начебто вийшов по 
хліб і вино (Калинець, 2004 (І): 281) (автор через 
образну аналогію апелює до образу Ісуса як неви-
нної жертви з метою поетизації людей, які зазнали 
переслідувань або загинули). Щодо образу коро-
ваю в наступному контексті, то він актуалізує 
етнокультурне значення «символ рідної землі»: 
пошматований мечами з усюди / зелений коровай 
вітчизни (Калинець, 2004 (ІІ): 482).

Образи побутових предметів у тропах осі 
псевдототожності представлені назвами макогін, 
макітра, коромисло у структурі метафори, пер-
соніфікації в позиції суб’єкта зі значенням «знаки 
української етнокультури» (макогоне, мако-
гоне, / за тобою дідько гоне! / тільки так / убо-
їться мене мак (Калинець, 2004 (ІІ): 220); У кра-
терах макітр замішане / місто солодке стигне 
(Калинець, 2004 (І): 53); Коромислом зранку вона 
розважить долю: / що з одного кінця – горе, з 
другого – щастя (Калинець, 2004 (І): 78)) та фор-
мою рогачики з аналогічним значенням у позиції 
об’єкта зіставлення ([вітер] стежки загородив 
рогачками заметів (Калинець, 2004 (І): 47)).

До опоетизованих образів одягу (тканини) 
належать китайка й обрус. Образ китайки, реа-
лізований формою китайка, виступає в позиції 
суб’єкта в персоніфікації та в позиції об’єкта в 
метафорі. В обох випадках об’єктивується меді-
арне значення предмета в сакральній ситуації 
смерті – «червона тканина, якою накривали очі 
покійнику»: Китайко, китайко, / нащо козакові 
очі накрила? / – Хай ще раз подивиться / на чер-
лене літечко, / на вогонь-коника, / на червону 
ружечку, / на красну дівоньку (Калинець, 2004 
(ІІ): 229); з китайкою вогню / у головах (Кали-
нець, 2004 (І): 233). Образ обруса представле-
ний однойменною формою у позиції суб’єкта 
зіставлення в персоніфікації: поліг обрус серед 
снопів – / прослався буйно головою (Калинець, 
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2004 (ІІ): 220) (поетизується в контексті тради-
цій Свят-вечора).

Речовинний образ глини у формі глиняне 
виступає в суб’єктній позиції у персоніфікації зі 
значенням «першопочаток, першотворення»: бо 
коли з глини, вертайся в глиняне лоно (Калинець, 
2004 (І): 95).

У складі тропів осі псевдототожності осмис-
люється образ кам’яних бабів, вербалізований 
однойменною синтагмою у позиції суб’єкта 
зіставлення в персоніфікації, де реалізує зна-
чення «закам’янілі люди-велети, покарані богом» 
(Жайворонок, 2006: 21): Ми велети, що посміли зі 
сонця глумитись, / покарані зухвальці, обернені в 
камінь (Калинець, 2004 (І): 55).

Образи архітектурних споруд у структурі тро-
пів засвідчені назвами вежа та стріха. Перша реа-
лізується в позиції об’єкта зіставлення у тропах 
координати псевдототожності. Образ споруди, що 
здавна служила місцем ув’язнення (Жайворонок, 
2006: 30), у міфопоетичній картині світу І. Калинця 
також конотує значення «ув’язнення, ізолювання, 
відокремлення»: Вежа Твоєї печалі була таки 
справді давно (Калинець, 2004 (І): 256) (через 
псевдоототоженення вежі з печаллю поетизується 
психоемоційний стан ліричного героя); адже твоє 
мовчання / одиноке / і ті що зводити мають / вежу 
мовчання / стирти газетні / громадять (Калинець, 
2004 (І): 240) (через псевдоототожнення з мовчан-
ням автор акцентує увагу на самоізоляції як формі 
протесту); Моя вежа ув’язнення тривка, і радощі 
хвилинні ваші / її підвалину не захитають. Із кож-
ним роком ще одно / нашарування виростає, тому 
середньовіччя чорними / зубцями досягає й ваше 
невисоке небо. / Така мені знайома безпорадність 
друзів, таке мені / знайоме хизування недругів по 
обімеж (Калинець, 2004 (І): 257).

Образ стріхи представлений однойменною 
формою у позиції суб’єкта зіставлення в персо-
ніфікації та змодельований згідно з етнокультур-
ною традицією як метонімічний образ рідної хати 
з характерними атрибутами (колони мальв, булави 
маку, срібний часник тощо): Підперта здавна 
тендітними колонами мальв, / ще від Івана стри-
піхата зілля сухозлоттям, / з дивною мозаїкою з 
буро-зелених смальт /та свіжою латкою соняч-
ного околоту... / Жаль мені стріхи, бо сам я, мов 
комин, загруз / білими спогадами в її мосяжній 
соломі (Калинець, 2004 (І): 55).

Предмети, які стосуються народних ремесел 
і господарської діяльності, представлені трьома 
одиницями: веретено, жорна, килим.

Образ веретена засвідчений відповідною 
формою у множині та реалізується в пози-

ції суб’єкта зіставлення в метафорі зі значен-
ням «опоетизоване знаряддя праці»: Бринять 
ракети веретен / в галактиці каганцевої міс-
тики (Калинець, 2004 (І): 53).

Образ жорен, вербалізований формами жорно, 
жорна, жорнові, жорновий камінь, виступає в 
позиції об’єкта зіставлення, де актуалізує інфор-
мацію про жорна як «старовинний ручний млин 
для розмелювання в домашніх умовах зерна» 
(Жайворонок, 2006: 25): Кривавого місяця жорно-
вий камінь / нашу землю загірню поганством роз-
чавив (Калинець, 2004 (І): 91); багато святкових / 
слів перетертих на жорнах звичного (Калинець, 
2004 (І): 282); жорна могильної грядки (Калинець, 
2004 (І): 29).

Через образи килимів і кросен автор опоетизо-
вує килимарство як різновид народного ремесла. 
Образ килима, засвідчений формою килими, 
об’єктивується в суб’єктній позиції у тропах коор-
динати псевдототожності зі значенням «доскона-
лий художньо-промисловий продукт»: На арфах 
предвічних кросен / тчуть барвисті мелодії кили-
мів / хитрорукі рапсоди з Косова / Поділля, Пол-
тавщини і Києва (Калинець, 2004 (І): 29) (пред-
ставлені тут псевдототожності ткач – рапсод, 
кросна – арфи та килими – мелодії демонстру-
ють зіставлення з музикою як видом мистецтва; 
використовуючи музичні терміни, автор акцентує 
увагу на високій майстерності народних умільців.

Предметні образи, що стосуються обрядовості, 
презентовані двома: вінок і писанка. Образ вінка 
лінгвалізується формами вінок, рутяний вінок, 
вінець, вінки в об’єктній позиції у тропах коорди-
нати песвдототожності (метафора, алегорія), де 
реалізує такі значення: 1) «атрибут української 
обрядовості»: виплітають дівчата зелені вінки 
гаївок (Калинець, 2004 (І): 46) (подвійна мотива-
ція псевдоототожнення детермінована, по-перше, 
подібністю за формою вінка і хороводу, по-друге, 
місцем вінка в системі обрядодійств, зокрема вес-
няно-літнього циклу); 2) «символ дівочої чистоти, 
цноти»: мечем дівочий вінець здобувши (Кали-
нець, 2004 (І): 253); мій вінок без згоди взяв (Кали-
нець, 2004 (І): 254); світилоньки ясні / чи вінок 
наш / незайманий / пісня не закаляна (Калинець, 
2004 (ІІ): 330); Будемо міст мостити / рутяним 
вінком – / їде панна гетьманівна – / соромиться 
(Калинець, 2004 (ІІ): 229).

Образ писанки засвідчують однойменна форма 
іменника та метонімічна назва жовток у позиції 
суб’єкта зіставлення в метафорі та порівнянні 
та форма множини писанки в об’єктній позиції. 
У суб’єктній позиції актуалізується така етнокуль-
турна семантика образу, як: 1) «символ певного 



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

Мисик О. Артефактний етнокультурний код у поетичних творах Iгоря Калинця

мікрокосмосу (світу)»: То вже вона [писанка], як 
дивовижний світ, / то вже дзвенить, як згусток 
сонця, / буяють буйно квіти у росі, / олені бро-
дять в березневім соці. / І стилізовані спліта-
ються сади / у маєві густих обрамлень, / мере-
живом найтоншим мерехтить / геометричний 
космацький орнамент (Калинець, 2004 (І): 30) 
(тут акцентується увага на особливому стилі роз-
пису – космацькому); 2) «солярний символ»: то 
вже дзвенить [писанка], як згусток сонця (Кали-
нець, 2004 (І): 30); 3) «сакральний образ»: треба 
животворящий жовток / вгорнути у великодню 
ризу (Калинець, 2004 (ІІ): 324) (увиразнюється 
дескриптором життєдайний).

В об’єктній позиції також експлікується 
солярна символіка писанки, засвідчена моделлю 
псевдоототожнення сонце – писанка: на Велик-
день / [вітер] прикотив сонце / у Космачі розписане 
(Калинець, 2004 (ІІ): 142) (у метафорі дескрипто-
ром астрального тіла є оригінальна писанка, виго-
товлена майстрами із с. Космач Івано-Франків-
ської області); Котились писанками ізгори / ясні 
сонця у мамині долоні (Калинець, 2004 (І): 30).

Помітну групу в поетиконі І. Калинця ста-
новлять тропи, компонентами яких виступають 
образи основних атрибутів козака. Предметам, що 
формують зовнішній образ козака (таким як бан-
дура, бунчук, лук, люлька, меч, порохівниця, стріла, 
сагайдак, торбина, шабля, шапка), присвячені 
поезії із циклу «Лицарія», в яких відповідні назви 
вживаються насамперед у позиції суб’єкта осмис-
лення у складі метафор, персоніфікацій, де вони 
осмислюються частіше в іронічному плані, реалі-
зуючи значення «зовнішній атрибут козака». 

Так, образ лука вербалізується формами лук в 
суб’єктній позиції (лук-довгорук / байдою байда / 
як устане / стрілою дістане / за полем луг / за 
байраком Буг (Калинець, 2004 (ІІ): 334)) та лучок 
в об’єктній (гей там у Вкраїні / лежить лучок у 
козака / на коліні / сорок срібних тятивок має / 
солодко грає / упиваються у душі / сльози душать / 
а в мене струна одна / як бренькне / то й стрілки / 
катма (Калинець, 2004 (ІІ): 334–335)).

Образи стріли та сагайдака засвідчені відповід-
ними формами в суб’єктій позиції у складі персо-
ніфікацій (за тобою писаний сагайдачне / не одна 
кленовая стрілка плаче / клене долю удову / хоче 
додому / коли б навспак / у сагайдак (Калинець, 
2004 (ІІ): 334)). Це ж стосується й інших назв зброї 
(меч, шабля, порохівниця): боже Перуне / до твеї 
персуни / б’ю чолом / будь опорою / для пороху / я 
твоя сестриця / порохівниця (Калинець, 2004 (ІІ): 
336) (у поезії «Порохівниця» через звертання до 
слов’янського бога Перуна об’єктивується мета-

форична модель істота – порохівниця:); ваша 
дамаська світлість / висите на суку / не дай всує 
світом / прожити на віку; ваша дамаська світ-
лість / годі на суку / гайда / поп’єм юхи у світі / 
ще на віку (Калинець, 2004 (ІІ): 337–338) (шабля 
персоніфікується у позиції вокатива); Хвалиться 
Меч Світлиці / на голові оселедцем: / – Побував я 
за порогами. / Тепер (каже) ті пороги / як горіхи 
лущу. / – Там ви, пане воєводо, / пощербили зуби? 
(Калинець, 2004 (ІІ): 227) (персоніфікований 
образ меча засвідчений моделлю меч – воєвода).

У суб’єктній позиції у складі персоніфікації 
виступає і форма люлька: люлю на губі / ґулю злюбо / 
посріблю любці убір / любку пошлюблю (Калинець, 
200 4(ІІ): 338) (псевдоототожнення здійснюється 
за моделлю люлька – кохана). З аналогічним зна-
ченням функціонує в досліджуваних текстах 
образ шапки, засвідчений однойменною формою 
в суб’єктній позиції у метафорі: ношена не зно-
шена / пані вельможна / лежить збоку пишно / 
не знята списом / золотом не скуплена / крівцею 
не скупана / не зранена не зронена / шапка-корона 
(Калинець, 2004 (ІІ): 330).

Образ торби як невід’ємного атрибута 
козака представлений формами торба та сума в 
суб’єктній позиції у складі метафори, де актуалі-
зується етнокультурне значення «уособлення бід-
ності»: торбо-нетяго / сумо-сиром’яго / камінням 
цяцькована / бляхою підкована / козаку-небозі/ від-
чинися в дорозі /… а як споночіє / ізірне зірниця / 
торбу відчиню / а там світлиця / тирса- подушка / 
і до сону душка (Калинець, 2004 (ІІ): 339).

Предметні образи, вигадані розкутою народ-
ною свідомістю, представлені образами міфо-
логічного плуга та казкової чарівної калинової 
сопілки. Вербалізатор Калинова Сопілка експлі-
кується в суб’єктній позиції у складі розгорнутих 
метафор: від одкровення / калинової сопілки / кров 
стигне (Калинець, 2004 (І): 303); Був я у Кали-
нової Сопілки / за поводиря. / Ото звечора захо-
димо / до хати, / а там дівчатко: / – Дайте і мені 
подударити. / Сопілці дівчатко злюбилося, / то 
вона й каже: / – Ой, помалу-малу, / Звениславо, 
грай, / та не вражай / мого серденька вкрай. / 
А коли закінчила сумної / то взялася за боки: / – 
Заграйте у золоті пальці, / а я стану на листо-
чок: / річка-млинівочка, / вечір-млиночок (Кали-
нець, 2004 (ІІ): 231).

Образ міфологічного плуга, презентований 
синтагмою Золотий Сколотський Плуг, виступає 
компонентом тропів координат псевдототожності 
та подібності також у позиції суб’єкта зістав-
лення: Останній Плугатарю, / Лицарю Ріллі, / 
віддає твоїми руками / мій селянський рід / свому 
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багатойменному Дажбогові / Золотий Сколот-
ський Плуг (Калинець, 2004 (ІІ): 470); Золотий 
Сколотський Плуг, / як птах, повертається / 
у соняшникове небо, / звідкіля колись / нам ласкаво 
зійшов (Калинець, 2004 (ІІ): 466).

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, 
що репрезентантами етнокультурного предмет-
ного коду здебільшого є тропи координати псев-
дототожності, рідше подібності, поодинокими 
прикладами представлена координата аналогії. 
Предметні образи частіше займають позицію 
суб’єкта зіставлення. Позиція об’єкта зіставлення 
релевантна для тринадцяти образів, що засвідчує 
максимальний ступінь їхнього засвоєння (бунчук, 
вежа, вінок, діжа, жорна, килим, китайка, коро-

мисло, лук, мед, писанка, рогачик, хліб). У тропах 
осі псевдототожності актуалізуються символічні 
й фоново-енциклопедичні значення опоетизова-
них образів. Загалом аналіз предметних образів у 
складі тропів демонструє їхнє тяжіння до моно-
семантичності. Ірреальні предмети (міфологіч-
ний плуг, викуваний богом, і чарівна калинова 
сопілка) як образи, створені розкутою народною 
свідомістю, в досліджених текстах характеризу-
ються яскраво вираженим оцінним забарвленням. 
Виступаючи компонентами тропів осі псевдото-
тожності, назви предметів об’єктивують ситуації 
сакральної історії соціуму й особистості, зокрема 
різдвяної та весняно-літньої обрядовості (макогін, 
макітра, вінок), смерті (китайка), любові (вінок).
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ЦІЛІСНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ СУБЛІМАЦІЇ З. ФРОЙДА: ДОПОВНЕННЯ  
ДО ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

У статті розглядається психоаналітичний підхід до вивчення літератури на сучасному етапі, зокрема кон-
цепція сублімації. Пропонується бачення цієї концепції, яка складалася протягом усього життя З. Фройда в 
численних працях, як чітко структурованої, завершеної, цілісної теорії. Метою статті є розширення літерату-
рознавчої методології завдяки працям З. Фройда, які на перший погляд не стосуються сублімації, але по суті є 
важливим доповненням до неї: «Тотем і табу», «Тлумачення снів», «Сімейний роман невротиків», «Невдоволення 
культурою», «Скорбота та меланхолія» тощо.

У статті зроблено акцент на тих аспектах теорії З. Фройда, які мало беруться до уваги під час аналізу 
художньої творчості, але мають велику цінність для розширення літературознавчої методології. Велике зна-
чення має тлумачення сновидінь. Літературний твір, як і сон, замасковує бажане шляхом створення символів. 
Ще одним важливим механізмом, який допомагає прорватися і реалізуватися несвідомому бажанню, стає іден-
тифікація. З. Фройд відводить важливе місце принципу задоволення і незадоволення. Учений присвятив багато 
уваги дослідженню психології культури, менталітету, історії людства, міфології. Бачення світу та ставлення 
до людей може формуватися шляхом проєкції. Внутрішні бажання проєктуються на зовнішній світ та при-
писуються йому. Художня творчість дозволяє створити світ, у якому програються уявлення, емоції, стосун-
ки, історія (свідомі і несвідомі). Розуміння цих механізмів (ідентифікація, проєкція, перенос) дає можливість 
досягнути глибин психіки автора та змоделювати формування його світогляду, уявлень, думок. Психоаналітика 
порівнюють з археологом чи з детективом, який збирає частинки уламків, підказки і на основі цього створює 
цілісну модель історії життя. Саме так має працювати і дослідник літературної творчості. Глибоке розуміння 
психічних процесів людини та людства загалом допомагає глибше дослідити художню творчість та процес 
творчості автора.

Ключові слова: психоаналіз, сублімація, літературознавча методологія, художня творчість, несвідоме, 
З. Фройд.
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INTEGRITY OF Z. FREUD’S SUBLIMATION CONCEPT: ADDITIONS  
TO PSYCHOANALYTICAL METHODOLOGY IN LITERATURE STUDIES

The article considers the psychoanalytic approach to the literature study at the present stage, especially, the concept 
of sublimation. The vision of this concept, which developed throughout the life of S. Freud numerous works as a clearly 
structured, complete, holistic theory is offered in this article. The purpose of this article is an extension of literary 
methodology through the works of S. Freud, which, at first glance, do not relate to sublimation, but are essentially 
important addition to it: “Totem and taboo”, “The Interpretation of Dreams”, “Family neurotics novel”, “Dissatisfaction 
with culture”, “Sorrow and melancholy”, others.

The article is concentrated on those aspects theories of S. Freud, that is small taken into account at the analysis of 
artistic work, but matter very much for expansion of literary methodology. The interpretation of dreams is important. 
A literary work, like a dream, disguises the desired by creating symbols. Authentication becomes another important 
mechanism that helps to break through and realized from an irresponsible desire. S. Freud takes the important place of 
principle of pleasure and dissatisfaction. Many efforts a scientist spared to the study of psychology of culture, mentality, 
history of humanity, mythology. World view positions and attitudes toward people can be formed by means of projection. 
Internal desires are designed on the outer world and added to him. Artistic work allows to create the world, that is played 
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by ideas, emotions, relations, history (conscious and irresponsible). Understanding of these mechanisms (authentication, 
projection, transmission) gives an opportunity to attain the depths of psyche of author and model forming of his world 
view, ideas. Psycho-analysts are compared to the archaeologist or detective that collects fragments, prompts and on 
the basis of it creates the integral model of history of life. So the researcher of literary work must work. The deep 
understanding of psychical processes of man and humanity on the whole helps deeper to investigate artistic work and 
creative process of author. 

Key words: psychoanalysis, sublimation, literary methodology, artistic creativity, unconscious, S. Freud.

Літературознавці вже давно використовують 
психоаналітичну концепцію З. Фройда. Історія 
психоаналізу в Україні бере свій початок із кінця 
ХІХ ст. На початку ХХ ст. літературознавці почали 
активно використовувати психоаналітичну тео-
рію для аналізу творчості письменника та ство-
рення його психологічного портрета. У 1916 р. у 
світ вийшла праця львівського літературознавця 
С. Балея «Із психології творчості Шевченка», яка 
є першою роботою, у якій застосовується психоа-
налітична теорія для вивчення психології автора 
(за аналогією до студій З. Фройда про творчість 
В. Шекспіра і Ф. Достоєвського С. Балей, медик, 
психотерапевт, розглянув біографію і творчість 
Т. Шевченка). Незважаючи на велику пере-
рву (у радянський період праці З. Фройда були 
заборонені), у сучасному українському літера-
турознавстві активно використовується психо-
аналітична методологія: у працях В. Агеєвої, 
О. Забужко, Н. Зборовської (про творчість Лесі 
Українки), О. Бідюк (про творчість Л. Костенко), 
Т. Гундорової, Г. Левченко (про О. Кобилян-
ську) С. Михиди, А. Печарського (про літературу 
ХХ ст.) та багатьох інших. Вони переважно спи-
раються на класичні праці З. Фройда, присвячені 
безпосередньо художній творчості («Цар Едіп і 
Гамлет», «Достоєвський і батьковбивство», «Поет 
і фантазування», «Спогади Леонардо да Вінчі»). 
Водночас майже не береться до уваги доробок 
сучасних психоаналітиків, які суттєво розвинули 
й увиразнили концепцію З. Фройда й активно 
використовують художню творчість для вивчення 
психіки та несвідомого. Наприклад, чеський 
психоаналітик С. Жижек досліджує масове мис-
тецтво ХХ ст. із психоаналітичного погляду. Він 
використовує вчення Жака Лакана, який, у свою 
чергу, уважає вектором своїх досліджень повер-
нення до З. Фройда. Цінність теорії Ж. Лакана для 
літературознавців полягає в тому, що він дослі-
джує несвідоме через мову.

Проте проблемою психологічного дослі-
дження в літературі з використанням психоаналі-
тичної теорії є те, що літературознавці переважно 
використовують теорію З. Фройда фрагментарно, 
у вигляді принагідних цитат, які пояснюють ті чи 
інші аспекти біографії письменника. Проте важ-
ливо бачити концепцію сублімації З. Фройда як 

цілісну фундаментальну теорію, у якій процес 
творчості є проявом глибших законів, які стосу-
ються людини, людства і культури.

Аналіз дослідження базується на наукових 
працях З. Фройда й інших психоаналітиків.

Мета статті – нарис концепції сублімації 
З. Фройда як цілісної теорії, розширення пси-
хоаналітичної методології в літературознавстві 
завдяки залученню менш відомих праць З. Фройда 
та сучасних продовжувачів його вчення.

Виклад основного матеріалу. З. Фройд ува-
жав, що ми у своїй голові самі собі не госпо-
дарі. Нами керує несвідоме. Свідомість – це те, 
до чого ми маємо доступ, наші думки, пам’ять, 
сприйняття, поведінка, усе те, що ми можемо від-
чути, чим можемо керувати. Несвідоме потребує 
розшифрування. З. Фройд уважав, що є шлях 
до несвідомого, він пролягає через аналіз сно-
видінь, обмовок, хибних дій, гумору, фантазії, 
вільних асоціацій та художньої творчості. Твор-
чість, за З. Фройдом, подібна сновидінню та 
фантазії, у яких реалізується несвідоме бажання. 
Але оскільки у творчому процесі бере участь і 
свідомість, то вона лише символічно відображає 
несвідомі потяги. Міфи, казки, легенди – шлях 
до несвідомого людства або окремого народу; 
література – до несвідомого письменника, мис-
тецтво – до несвідомого художника, музика – до 
несвідомого композитора тощо. З. Фройд аналізує 
твори і біографію митця, зіставляє їх, зважає на 
специфіку менталітету. Проте З. Фройд вказує й 
на те, що тут психоаналіз має межі. Психоаналіз 
аналізує несвідоме, те, що у свідомості постає в 
символічному вираженні. Отже, символ часто має 
суб’єктивне значення, власний асоціативний ряд. 
Психологічний портрет людини, якої немає серед 
живих (митці минулого), буде в будь-якому разі, 
тією чи іншою мірою, інтерпретацією психоана-
літика. Але психоаналіз не має на меті постановку 
діагнозу (письменникові як пацієнтові), він шукає 
відповідь на питання: «Чому?». Чому описані 
події саме такі, а не інші? Чому образи, персонажі 
такі, як вони є? Що мотивує автора до творчості? 
Яка мета цієї творчості?

У творчості реалізується сутнісна потреба 
людини в самовираженні. З. Фройд зазначав, що 
у психологічному романі письменник розбиває 
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своє «я» на частини, унаслідок цього персоніфі-
кує в декількох героях свої душевні конфлікти. 
У кожному художньому образі виражаються ті чи 
інші аспекти особистості письменника, тенденції 
його свідомості, його несвідомого, а також відо-
бражена об’єктивна реальність.

Сильне переживання пробуджує в художникові 
спогад про давнє, найчастіше із часів дитинства, 
переживання, витоки нинішнього бажання, яке 
здійснюється у творі; сам твір виявляє елементи 
як свіжого, так і старого спогаду. З аналізу міфів, 
наприклад, з великою ймовірністю випливає, що 
це – лише спотворені залишки бажань-мрій цілих 
народів, вікові мрії юного людства.

Самовираження реалізується завдяки меха-
нізму проєкції. З. Фрейд, який увів це поняття у 
психологію, розумів під проєкцією «перенесення 
внутрішнього назовні», яке полягає в тому, що 
суб’єкт відкидає потяги, які виходять із несвідо-
мого, і переносить їх із внутрішнього сприйняття 
на зовнішній світ, приписує їх іншим. Проєкція у 
творчому процесі виступає як механізм «психоло-
гічного захисту».

У структурі художнього образу головну роль 
відіграють механізми ідентифікації та пере-
несення. Ідентифікація та перенесення тісно 
пов’язані одне з одним в акті творчості, у снови-
діннях і неврозах. Структура художнього образу 
складається на рівні несвідомого. Ідентифікація: 
усі герої – це якась частинка митця, перенесення: 
герої щось роблять замість митця, наділяються 
певними повноваженнями для здійснення того, 
що неможливо здійснити насправді.

Творчість, сновидіння і невроз є компромісом 
між свідомим і несвідомим. Сновидіння, фанта-
зія, а отже, і творчість є порятунком від неврозу. 
Творчість є результатом трансформації сексуаль-
ної енергії лібідо та катарсису. Неврози мають 
творчу силу, а творчість, у свою чергу, – цілющу 
силу. Основна ідея концепції сублімації З. Фройда 
полягає в тому, що творчість і невроз принципово 
(механізмами) не відрізняються одне від одного. 
Уся різниця полягає лише в місці їх «перебу-
вання»: невроз залишається у внутрішньому світі, 
а творчість виходить назовні.

Сублімація – це психічний процес, який поля-
гає в переведенні сильного несвідомого бажання, 
емоції в соціально корисне русло. Глибина сублі-
мації і визначає глибину творчості. А творчий 
хист є вмінням сублімувати лібідо. Є несвідоме 
бажання, енергія лібідо, яка прагне прорватися 
тоді, коли стаються події, які асоціативно зв’язані 
із цим бажанням. Енергія росте, емоція наповнює 
людину, вона повинна кудись дітися. Вона може 

бути проговорена, прореагована, перенесена в тіло 
(психосоматика, моторика), перенесена на папір, 
полотно, скульптуру тощо. «Сублімація потягів – 
особливо помітна риса розвитку культури, вона 
дозволяє відігравати значну роль у культурному 
житті вищої психічної діяльності – науковій, 
художній, психологічній» (Фрейд, 2014: 58).

Справжня творчість не тільки являє собою 
вихід несвідомої сфери, а й несе очищення, катар-
сис. Він тісно пов’язаний із сублімацією, проте 
тут ідеться саме про елемент переживання певної 
емоції, а не її символічне відтворення. Людина, 
яка творить, може розіграти внутрішній конфлікт, 
пережити своє бажання, подолати свій страх.

Якщо аналізувати творчість глибше, то можна 
простежити несвідоме бажання, несвідомий кон-
флікт, який резонує з переживанням реципієнта.

Процес катарсису і сублімації в художній твор-
чості тлумачиться З. Фройдом як порятунок від 
неврозу насамперед у роботах «Достоєвський і 
батьковбивство» та «Цар Едіп і Гамлет».

У творчості видатних письменників (Ф. Досто-
євський, В. Шекспір) розігрується сімейний 
конфлікт «батько – мати – дитина». Цей кон-
флікт З. Фройд назвав «Едіпів комплекс», а саму 
фазу – Едіп. Він характерний для кожної людини, 
оскільки є так званим філогенетичним спадком. 
Уперше він був описаний Софоклом у «Міфі про 
Едіпа». У дитини програється інцестуазна любов 
до матері та бажання усунути батька. Після фан-
тазійного вбивства батька з’являється сильне 
почуття провини, адже дитина його також любить. 
Згодом з’являється потреба спокутувати провину, 
розплатитися за неправильне бажання шляхом 
прийняття закону батька, як це було в міфі, або 
стражданням і смертю, як це описують В. Шек-
спір і Ф. Достоєвський.

Вирішенням Едіпового конфлікту є в осно-
вному ідентифікація з батьком (я стану таким, 
як тато, і в мене буде дружина, як мама). Кон-
флікт розв’язується по-різному і переживається 
по-різному. У будь-якому разі він є джерелом бага-
тьох переживань. Несвідоме бажання, бажання, 
яке витіснилось – бути з матір’ю й усунути 
батька, – те сильне переживання, яке залишається 
в несвідомому. Коли події асоціативно зв’язуються 
із цим конфліктом, то несвідоме бажання починає 
прориватися. Але є сформована мораль, етика, 
совість, яка запобігає реалізації такого бажання. 
Тому з’являється потреба в розрядці. Це можливо 
шляхом реалізації бажання у фантазії, художній 
творчості. Таким чином відбуваються і субліма-
ція, і катарсис. Саме тому трагедії В. Шекспіра, 
де розігрується типовий конфлікт, збуджують такі 
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сильні емоції і ведуть до катарсису. У «Гамлеті» 
розігрується Едіпова ситуація. Що саме веде до 
катарсису, розрядки? Гамлет зробив те, чого «я» 
(глядач, читач) зробити не зміг, тому він був пока-
раний за своє бажання. За ідентифікації себе з 
покараним персонажем реципієнт теж проживає 
процес покарання.

У роботі «Достоєвський і батьковбивство» 
З. Фройд аналізує симптоматику Ф. Достоєв-
ського, його біографію, відображення несвідомого 
конфлікту та несвідомих бажань у його творчості. 
«Безперечно, зв’язок між батьковбивством у «Бра-
тах Карамазових» і долею батька Достоєвського 
впадав в очі не одному його біографу. Психоана-
літична теорія, як вона малася на увазі, схильна 
бачити в цій події важку травму, а в реакції Досто-
євського на неї – центр ваги його неврозу. Відпо-
відно до відомої думки, батьковбивство – основний 
і найдавніший злочин як людства, так і окремої 
людини. У всякому разі воно – головне джерело 
почуття провини, не впевнений, чи єдине: дослі-
дження ще не змогли точно встановити психічні 
витоки почуття провини. Навряд чи випадково, 
що три шедеври світової літератури розробляють 
ту саму тему – тему батьковбивства: «Цар Едіп» 
Софокла, «Гамлет» В. Шекспіра і «Брати Карама-
зови» Ф. Достоєвського. У всіх трьох оголюється 
і мотив дії – сексуальне суперництво через жінку. 
Ф. Достоєвський наділив своєю власною хворо-
бою, епілепсією, персонажа, ніби бажав зізна-
тися: епілептик, невротик у мені і є батьковбивця» 
(Фрейд, 1995: 7). Сама історія Ф. Достоєвського, 
його хворобливі симптоми можуть вказувати на 
сильне несвідоме почуття провини. Адже Едіпа 
проходять усі, але у Ф. Достоєвського це бажання 
реалізувалось, його батько помер, отже, збільши-
лося почуття провини. Щоб воно стало меншим, 
потрібне покарання. Сама назва «Преступление 
и наказание» говорить про вихід, який знайшла 
для себе психіка, з наявності сильного почуття 
провини. Художня творчість у такому разі може 
програти цей несвідомий конфлікт шляхом іден-
тифікації з персонажами, розрядити тим самим 
навантаження травматичної ситуації.

Отже, художня творчість – це компроміс пси-
хіки, це порятунок від неврозу.

Існують інші теорії З. Фройда, які мало 
беруться до уваги під час аналізу художньої твор-
чості, проте вони мають велику цінність для роз-
ширення літературознавчої методології.

Теорія сновидінь З. Фройда розкриває меха-
нізм їх формування, дозволяє провести паралель 
із творчим процесом. Сни – це також реалізація 
несвідомого бажання, як і творчість чи фантазія. 

З. Фройд описує сам механізм формування сно-
видіння – це згущення, заміщення, ідентифікація 
тощо. Сон проходить низку змін для того, щоб 
цензура не пропустила у свідомість те, до чого 
вона не готова, те, що вона вже колись витіснила 
в несвідоме. Тобто сон використовує низку сим-
волів та ідентифікацій для того, щоби приховати 
реальне несвідоме бажання. «Сни застосовують 
символіку для замаскованого зображення власних 
прихованих думок» (Фрейд, 2019: 341). Літератур-
ний твір, як і сон, замасковує бажане шляхом ство-
рення символів. Ще одним важливим механізмом, 
який допомагає прорватися і реалізуватися несві-
домому бажанню, стає ідентифікація. Автор ство-
рює безліч персонажів, які, у свою чергу, мають 
власну історію, свої думки і бажання. Автор може 
спокійно пропустити певне несвідоме бажання чи 
якусь огидну думку зі свого несвідомого, якщо це 
буде не його думка, а думка його персонажа. Такий 
механізм повернення несвідомого З. Фройд описує 
в роботі «Тлумачення сновидінь». «Сон набуває 
нового тлумачення, якщо припустимо, що уві сні 
вона (пацієнтка – Г. М.) бачить не себе, а подругу – 
тобто якщо вона стає на її місце або, як слід би 
сказати, ототожнює себе з нею» (Фрейд, 2019:153).

З. Фройд відводить важливе місце принципу 
задоволення і незадоволення. За таким прин-
ципом працює психіка. Дитина народжується й 
отримує досвід задоволення та незадоволення. 
Цей досвід закарбовується у психіці. У подаль-
шому людина прагне повторити це відчуття 
задоволення і, у свою чергу, уникнути незадо-
волення. Перше пов’язане з реалізацією певного 
бажання. Але чому тоді людина не реалізує всі 
свої бажання і не живе тільки принципом задо-
волення? На це питання З. Фройд дав відповідь. 
Більше, ніж отримати задоволення, психіка хоче 
уникнути незадоволення. Часто воно може вини-
кати через те, що бажання було реалізоване. Існує 
закон зовнішній, але також і внутрішній: совість, 
мораль, інстанція Над-Я та Я-ідеал. Коли людина 
реалізовує бажання, яке не відповідає цим інстан-
ціям, то незадоволення від почуття сорому та 
провини сильніше, ніж задоволення від реалі-
зації бажаного. Тому людина витісняє ті думки 
і бажання, які в подальшому дадуть їй відчуття 
незадоволення. Бажання в несвідомому хочуть 
проникнути у свідомість, яка їх не пропускає, але 
можна безпечно пропустити і реалізувати забло-
ковані бажання шляхом фантазії, шляхом сублі-
мації. Таким чином створюються безліч витво-
рів мистецтва, які є компромісною реалізацією 
витісненого бажання. Як творець, так і людина, 
яка насолоджується його творчістю, мають змогу 
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фантазійно реалізувати бажання й уникнути 
досвіду незадоволення від його реалізації. «У свій 
час, коли розвивалося почуття реальності, фанта-
зія недвозначно була врятована від вимог реаліс-
тичної перевірки і набула призначення реалізації 
важкоздійсненних бажань. Серед цих задоволень 
за допомогою фантазії на першому місті стоїть 
насолода витворами мистецтва, через посеред-
ництво художника це стає доступним і для невро-
тичної людини» (Фрейд, 2014: 33). Розуміння цієї 
теорії дає можливість познайомитися з несвідо-
мим автора, дослідити несвідоме бажання, відо-
бражене у фантазійному світі письменника.

З. Фройд присвятив багато уваги дослідженню 
психології культури, менталітету, історії людства, 
міфології. Як уже зазначалось вище, міфи – це 
філогенетичний спадок людства. Людина має 
свою історію, життєвий шлях, етапи розвитку 
психіки, так само і людство має свою історію й 
етапи формування. З. Фройд зазначає, що між 
цими процесами можна провести паралель. Люд-
ство проходить ті самі етапи формування, як і 
окрема людина: народження, сепарація, об’єктні 
відносини, незалежність тощо.

У роботі «Тотем і табу» З. Фройд досліджує 
соціальні та психологічні закони у племенах, про-
водить паралель із сучасною маленькою дитиною. 
У племенах існував тотемізм. Люди поклонялися 
тотему, боялися його та дотримувалися законів. 
Віра в тотем виникла для того, щоб з’явилися 
закон та відчуття безпеки. Таку ж функцію вико-
нує роль батька. Так відбувається перенос відчут-
тів і переживань значущої фігури дитинства на 
іншу людину, яка в подальшому викликає у пси-
хіці знайомі почуття і переживання. «Сам тотем – 
не що інше, як заміна батька. Отже, він є першою 
формою заміни батька, а Бог – іншою формою, у 
якій батько знову набув свого людського образу» 

(Фрейд, 2013: 234). Усі наші стосунки – це пере-
нос, ми формуємо наші зв’язки, шукаємо людей, 
у яких побачили щось, що було притаманне зна-
чущій для нас людині, і переносимо на неї відпо-
відні почуття.

Бачення світу та ставлення до людей може фор-
муватися шляхом проєкції. Внутрішні бажання 
проєктуються на зовнішній світ, приписуються 
йому. Отже, те, як ми бачимо світ і людей, – це 
проєкція нашого внутрішнього стану, а сам світ – 
це наша психічна реальність. Художня творчість 
дозволяє нам створити світ, у якому будуть про-
граватися всі наші уявлення, емоції, стосунки, 
історія, як свідомі, так і несвідомі. Розуміння цих 
механізмів (ідентифікація, проєкція, перенос) 
дає нам можливість досягнути глибин психіки 
автора, змоделювати формування його світогляду, 
уявлень, думок. Психоаналітика порівнюють з 
археологом чи з детективом, який збирає час-
тинки уламків, підказки, на основі цього створює 
цілісну модель історії життя як окремої людини, 
так і людства загалом.

Висновки. Отже, психоаналітична теорія, яка 
стала фундаментом розуміння психіки та пси-
хічних процесів, на даному етапі розвитку літе-
ратурознавства може стати ефективною мето-
дологію дослідження не лише біографії автора, 
а й кожного його твору, особливо його образної 
системи. Концепція З. Фройда охоплює багато 
теорій, які впродовж його життя розвивалися та 
змінювалися. Кожна окрема його праця, яка при-
свячена певному дослідженню, – це витягнута з 
контексту фраза, яку важко зрозуміти і дуже легко 
неправильно трактувати. Тому важливо долучати 
до аналізу літератури не тільки теорії у сфері при-
кладного психоаналізу, а й інші психоаналітичні 
праці, які допоможуть розширити літературоз-
навчу методологію.
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КРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

Сучасні реалії інформатизованого суспільства, прагнення до євроінтеграції зумовили пошук нових концепту-
альних підходів до розвитку освіти, культури, науки.

На нинішньому етапі розвитку філологічної науки докладається чимало зусиль для створення передумов 
цілеспрямованості, системності, індивідуалізації навчання, підвищення самостійності навчальної діяльнос-
ті студентів, розвитку їхнього креативного мислення, вияву їхніх творчих нахилів та можливостей. Значна 
увага приділяється використанню на заняттях з іноземної мови країнознавчого контенту, що є одним з ефек-
тивних важелів у навчальному процесі, бо не лише потребує мовних знань, а й забезпечує їхній культурно-есте-
тичний світогляд. До того ж країнознавчий компонент на практичному чи лекційному занятті є стержнем 
стимулювання студентів до творчої діяльності, а також створення викладачем відповідних умов до прояву 
їхньої ініціативи.

У статті аналізуються різні підходи до використання країнознавчого матеріалу під час вивчення іноземної 
мови, які допомагають заглибитись у міжкультурну комунікацію. На часі нині підвищення рівня комунікативної 
та міжкультурної комунікації студентів крізь призму нових інформаційних технологій, а саме використання 
відеофільмів, відеороликів, відеофрагментів, відеокліпів для формування критичного мислення студентів, роз-
ширення їхнього країнознавчого та культурознавчого світогляду.

У науковій розвідці детально проаналізована робота з відеоматеріалами різних жанрів, під час перегляду 
яких студенти занотовують найбільш важливі моменти цих матеріалів і роблять відповідні записи в наведених 
до них таблицях. До того ж після перегляду кліпів, відеофрагментів тощо студенти отримують певні завдання. 
Система завдань має комунікативний та творчий характер і спрямована на розвиток у студентів уваги, розу-
міння тексту, створення позитивного емоційного настрою й ефекту контакту з мовним середовищем. Викорис-
тання багатопланового відеоматеріалу робить заняття більш природним, цікавим; основна увага зосереджу-
ється на розвиткові комунікативної та міжкультурної компетенцій. 

Ключові слова: відеоматеріали, країнознавчий та культорологознавчий компоненти, міжкультурна компе-
тенція, німецька мова.
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LOCAL LORE COMPONENT IN A GERMAN LANGUAGE LESSON  
THROUGH THE PRISM OF VIDEO MATERIALS

Modern realities of the informatized society, the desire for European integration have led to the search for new 
conceptual approaches to the development of education, culture and science.

At the current stage of development of philological science, a lot of effort is made to create the preconditions for 
purposefulness, systematization, individualization of learning, increasing the independence of students’ learning 
activities, development of their creative thinking, expression of their creative inclinations and opportunities. Considerable 
attention is paid to the use of foreign language content in foreign language classes, which is one of the effective levers in 
the educational process, because it requires not only language knowledge, but also provides their cultural and aesthetic 
worldview. In addition, the country study component in a practical or lecture lesson is the core of stimulating students to 
creative activities, as well as the creation of appropriate conditions for the teacher to show their initiative.

The article analyzes different approaches to the use of country material in the study of a foreign language, which help 
to delve into intercultural communication. Today it is important to increase the level of communicative and intercultural 
communication of students through the prism of new information technologies – the use of videos, video clips, video clips 
to form critical thinking of students, expanding their country and cultural worldview.

Scientific research analyzes in detail the work with video material of various genres, during which students note the 
most important points of these materials and make appropriate entries in the tables below. In addition, after watching 
clips, videos, etc., students receive certain tasks. The system of tasks has a communicative and creative nature and is aimed 
at developing students’ attention, comprehension of the text, creating a positive emotional mood and the effect of contact 
with the language environment. The use of multifaceted video material makes lessons more natural and interesting; the 
main focus is on the development of communicative and intercultural competence.

Key words: video materials, country and cultural studies component, intercultural competence, German language.

Постановка проблеми. Зміст сучасної освіти 
в Україні характеризується розвитком суспільства, 
у якому значна увага приділяється інноваційно-
інформаційним процесам в організації навчання 
іноземної мови, що здатні внести в навчальний 
процес елемент зацікавленості та вмотивованості 
щодо її вивчення.

Беззаперечно, міжкультурна комунікація 
можлива лише в умовах спілкування, наближе-
них за своїми основними характеристиками до 
реального, природного спілкування. Для того, 
щоб бути цікавим партнером міжкультурної 
комунікації, необхідно заглибитися в іншу куль-
туру, знати і розуміти її традиції, реалії, звичаї 
та духовну цінність. Ми погоджуємося з думкою 
Ю. М. Коган у тому, що країнознавчі матеріали 
збагачують студентів знаннями про країну, мова 
якої вивчається, конкретними та переконливими 
відомостями з різних галузей суспільного життя; 
слугують джерелом інформації для мовленнєво-
мисленнєвої діяльності: завдяки їм можна зістав-
ляти соціокультурні явища, робити гіпотези та 
висновки, простежувати зміни, виявляти тен-
денції; вони показують реальне функціонування 
мовних засобів в автентичних документах та кра-
їнознавчих текстах; дають можливість не тільки 
ілюструвати та синтезувати, але й активізувати 
лексичний і граматичний матеріал у висловлю-
ваннях, які мають країнознавчий зміст (Коган, 
2006: 2). До того ж, окрім роботи з автентичними 
текстами, розвиток країнознавчого компонента 
на занятті можливий і крізь призму відеоматері-
алів, використання яких забезпечує підвищення 

пізнавальної активності студентів, розширює їхні 
комунікативні можливості, сприяє країнознавчій 
та культурологознавчій обізнаності, стимулює 
позитивні мотивації до подальшого вдоскона-
лення мовленнєвої культури.

Аналіз досліджень. Питання щодо викорис-
тання автентичних відеоматеріалів у навчальному 
процесі були предметом вивчення у М. Бранді, 
Ю. І. Верісокіна, А. О. Мунтян, О. П. Тарнополь-
ського, Ю. П. Федоренко, Т. О. Яхунова й інших. 
Значення країнознавчого аспекту та його роль у 
міжкультурній комунікації у процесі підвищення 
ефективності навчання іноземної мови розгля-
дали Ю. А. Коган, Т. В. Білозерська, С. В. Кубрак. 
Водночас подання країнознавчого контенту на 
заняттях з іноземної мови, німецької в даному 
разі, можливе, як показує досвід, і крізь призму 
відеоматеріалів та будь-якої іншої інформації. Це 
питання заслуговує на увагу науковців-методис-
тів. На жаль, нині воно маловивчене.

Мета статті – обґрунтувати доцільність та 
необхідність використання відеоматеріалів на 
занятті з німецької мови саме із країнознавчим 
аспектом, шляхом автентичності підвищити 
рівень комунікативної та міжкультурної компе-
тенції студентів та продемонструвати приклади 
завдань, що сприяють формуванню критичного 
мислення та розширюють країнознавчий і культу-
рологознавчий світогляд.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
автентичні іншомовні матеріали – невичерпне 
джерело соціокультурної та країнознавчої інфор-
мації. Через них відбувається знайомство студен-
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тів із національною культурою народу, мова якого 
вивчається, із сьогоденням, з укладом життя й 
естетичними нормами нації. Звернення до наці-
ональних традицій у процесі естетичного вихо-
вання майбутнього вчителя набуває особливої 
актуальності в сучасних умовах гуманізації освіти 
(Кубрак, 2006: 84). Тому під час обґрунтування 
та визначення критеріїв відбору країнознавчого 
матеріалу важливо враховувати змістовий, мето-
дичний і особистісний аспекти. Зокрема, ура-
ховувати їхню культурологічну та країнознавчу 
цінність; сучасні лексичні одиниці в середовищі 
носіїв мови, привабливість, тематичність, функ-
ціональність, а також зацікавленість студентів, 
рівень їхнього когнітивного розвитку (Білозер-
ська, 2017: 214). Таку специфічну інформацію, 
яка допомагає у формуванні країнознавчої ком-
петенції (сукупність знань про країну, мова якої 
вивчається, та відповідних умінь використовувати 
ці знання у практичній діяльності), можна здо-
бути шляхом занурення в іншомовне середовище 
і спілкування в ньому. Саме автентичні відеомате-
ріали і сприяють цьому.

Відеоматеріали (відеоролик, відеофрагмент, 
підкасти, відеоблог, реклама, відеокліп тощо) 
виступають одним із засобів підвищення мотива-
ції студентів до вивчення німецької мови. Загаль-
новідомо, що аудіовізуальний метод дозволяє 
покращити результативність роботи студентів на 
занятті на 80%. Їхня специфіка полягає в тому, 
що вони дають можливість поєднати зорові та 
звукові образи в типових обставинах, пропону-
ють студентам мовленнєві ситуації, у яких вони 
за допомогою викладача можуть опинитися в 
ролі активних учасників комунікації, наблизи-
тися до сучасних реалій іншої країни (Надоль-
ська, 2014: 375). 

На думку дослідників Т. О. Яхунова, 
Ю. І. Верісокіна, мовлення у відеофрагменті, 
який використовується для навчання або закрі-
плення лексичних одиниць, є джерелом іншо-
мовної лінгвістичної й екстралінгвістичної 
інформації, дає загальну характеристику віде-
оряду, конкретизує деякі деталі. Як відомо, 
слово доповнює зображення, підсилює, дета-
лізує його, керує процесом перегляду фільму. 
Словесний ряд має всю ту інформацію, яка не 
може бути відображена зоровим рядом, який, 
у свою чергу, відображає природну ситуацію, 
показує середовище, обставини дії, органічно 
пов’язаний із темою, може формувати у сту-
дентів додаткові асоціації, допомагає зрозуміти 
залежність, що існує між мовою, мовленням 
та ситуацією завдяки безпосередньому чуттє-

вому сприйняттю (Яхунов, Верісокін, 2000: 33). 
Отже, саме автентичні фрагменти відеоматеріа-
лів відображають функціонування мовних оди-
ниць у реальних ситуаціях, тобто відбувається 
процес контекстуалізації.

Принцип комунікативності передбачає ство-
рення автентичного соціального контексту в 
навчальному процесі. Комунікативно пізнавальна 
діяльність студентів під час реалізації соціокуль-
турних завдань у процесі опосередкованого між-
культурного спілкування має бути ситуативно 
обумовленою, і саме тому ситуація розгляда-
ється як одиниця процесу навчання іншомовного 
спілкування (Brandi et al., 2007: 114). У цьому 
разі цікавим, на нашу думку, є відеоматеріал 
із навчальною метою, який розвиває у студен-
тів комунікативній підхід та моделює ситуацію 
реального життя. Так, під час вивчення теми 
“Bildung und Wissenschaft Deutschlands” на прак-
тичному занятті з лінгвокраїнознавства студен-
там пропонується продивитися відеофрагмент 
про шістьох студентів-іноземців, які розповіда-
ють німецькою мовою про те, хто вони, звідки 
прибули, що та чому вивчають саме в Німеччині, 
які були в них труднощі з розумінням мови та 
спілкуванням з оточенням, якими вони вважають 
німців, які місця відвідали впродовж навчання, 
яким вони бачать своє майбутнє: https://www.
study-in-germany.de/de/studium-planen/5-gruende-
fuer-dein-studium-in-deutschland_70674.php. 

Як відомо, робота з відеоматеріалом склада-
ється із трьох етапів: того, що передує демон-
страції, власне демонстраційного та післядемон-
страційного. Перед переглядом відеофрагмента 
студентам пропонується скласти Mind Map до 
теми “Bildung und Wissenschaft Deutschlands” 
та/або висловити свою думку щодо того, якими 
можуть бути основні причини у виборі місця 
навчання: 

Z. b.: Als wichtige Gründe für die Wahl des Hoch-
schulorts könnten sein: allgemeine Wohnraumsitua-
tion, Erreichbarkeit der Hochschule mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, kulturelles Angebot mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, sportliches Angebot, bekannte Tra-
ditionen der Hochschule.

Або, як варіант, можна запропонувати дати від-
повіді на запитання:

Beantworten Sie folgende Fragen: Möchten Sie im 
Ausland studieren? In welchem Land? Warum? Mit 
welchen Schwierigkeiten könnten Sie Ihrer Meinung 
nach im Ausland konfrontieren? 

Під час перегляду студенти занотовують важ-
ливі моменти відеофрагмента і роблять відповідні 
записи в таблиці.
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Після перегляду відеофрагмента студенти 
отримують такі завдання:

–	 Diskutieren Sie zum Thema “Wo studiert man 
am besten? Was macht den Studienort attraktiv?”;

–	 Suchen Sie im Internet Informationen über die 
Universitäten aus dem Video.

Система завдань має комунікативний і творчий 
характер, спрямований на розвиток у студентів 
уваги, розуміння змісту, створення позитивного 
емоційного настрою й ефекту контакту з мовним 
середовищем.

У процесі роботи із зазначеним відеофраг-
ментом підвищуються навички соціокультурної 
компетентності, яка включає в себе країнознавчі, 
лінгвокраїнознавчі та соціолінгвістичні знання. 
Формується вміння співвідносити мовні засоби 
з метою й умовами спілкування відповідно до 
соціальних норм поведінки в носіїв мови та наці-
онально зумовлених особливостей їх уживання. 
З’являється зорова опора на ситуацію мовлення, 
розширюється лінгвістичний світогляд, активізу-
ється власний досвід та фонові країнознавчі зна-
ння, що сприяють запам’ятовуванню лексичного 
матеріалу, формуванню навичок логічного та кри-
тичного мислення студентів, умінню висловлю-
вати власні думки, погляди та їх обґрунтування. 

Не менш важливу роль у формуванні краї-
нознавчого аспекту відграють пісні, музика та 
музичні відеокліпи. Освітній потенціал пісен-
них/відеопісенних матеріалів досить високий та 
визначається широким спектром можливостей 
для розвитку індивідуальності людини. Вони 
викликають емоції, розвивають інтелект та 
самостійне творче мислення, естетичний смак, 
активізують знання, здобуті у процесі вивчення 
дисципліни, та сприяють запам’ятовуванню 
нової лінгвістичної інформації. Пізнання матері-
алу через емоції – один з ефективних шляхів у 
навчальному процесі, особливо у вивченні іно-
земних мов. Як зазначають дослідники П. І. Під-
касистий, Л. М. Фрідман, «емоції не тільки супро-
воджують усі психічні процеси і дії, але й активно 

в них беруть участь, спрямовують ці процеси і дії 
в потрібному (позитивному) напрямі. Будь-яка 
діяльність людини, підтримувана її емоціями, 
протікає набагато успішніше, ніж діяльність, 
до якої вона себе примушує одними холодними 
доказами розуму» (Підкасистий та ін., 1999: 68). 
Студент ще не розуміє змісту пісні, але дослуха-
ється до ритмічної та мелодичної основи мови, 
що пов’язується з його емоціями, які впливають 
на його пам’ять. На більш свідомій стадії сприй-
няття пісня дає можливість обговорювати осо-
бливості мови, аналізувати граматичну будову. 
Співом студенти автоматично опановують супра-
сегментні засоби організації мови (наголос, ритм, 
інтонація, довжина складів). Також пісня містить 
інформацію про культурні й історичні аспекти 
мови, що вивчається (сленг, діалектна вимова 
тощо). Автентичність текстів пісні підтверджує 
свою цінність і актуальність.

До того ж тематичний пісенний/відеопі-
сенний матеріал доцільно використовувати на 
практичному занятті як роботу з комплексними 
вправами, що закріплюють граматичні правила, 
лексичний матеріал, традиції німецької куль-
тури та спонукають до критичного мислення. 
Підґрунтям такого заняття для студентів, може 
слугувати пісня “Denglisch” – Wise Guys (URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=xlQI0mfJbCc). 

Перед початком прослуховування пісні та пере-
гляду відеокліпа студентам пропонується назва 
пісні “Denglisch” та завдання до неї: які саме асо-
ціації можуть бути викликані заголовком; обґрун-
тувати власну позицію та дати відповідь на запи-
тання “Worum könnte es in einem Lied mit diesem 
Titel gehen?”. Мета зазначеної вправи – сформу-
вати навички критичного мислення, розширити 
світогляд та лексичне поле, творчі здібності й 
уміння висловлювати власні думки.

Для закріплення граматичних структур, які 
розглядаються та тренуються в усній та письмо-
вій формах на занятті, пропонується виконати такі 
вправи: 

Таблиця 1
Ergänzen Sie die Tabelle

Name Heimatland Fach/
Universität

Dauer 
des 

Studiums

Meinungen über 
Deutschland und 

die Deutschen 

Meinungen über 
das Studium Stadt

1.

2.

Harish-
chandra 
Ramadas

<…>

Indien

<…>

Mathematisch 
Physik

<…> <…>

Ganz offen, toll

<…>

Die Qualität der 
Bildung ist wahn-

sinnig gut
<…>

München

<…>
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–	 Im Deutschen gibt es verschiedene Zeiten: 
Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur I, 
Futur II. Wissen Sie, wie man diese Zeiten bildet? 
Wiederholen Sie eventuell die Grammatik dazu. Dann 
versuchen Sie, die folgende Tabelle auszufüllen:

Plusquamperfekt
Präteritum
Perfekt
Präsens
Futur I
Futur II

–	 Hier sehen Sie eine Strophe aus dem Lied. In 
welcher Zeit steht es? Können Sie es in die anderen 
Zeiten umschreiben?

Ich bin zum Bahnhof gerannt und war a little bit 
too late,

Auf meiner neuen Swatch war’s schon kurz vor 
after eight.

Ich suchte die Toilette, doch ich fand nur ein 
“McClean”,

Ich brauchte noch Connection und ein Ticket nach 
Berlin.

Draußen saßen Kids und hatten Fun mit einem 
Joint,

Ich suchte eine Auskunft, doch es gab nur’n 
Service Point.

Mein Zug war leider abgefahr’n, das Traveln 
konnt’ich knicken,

Da wollt’ich Hähnchen essen, doch man gab mir 
nur McChicken.

Цікава, на нашу думку, вправа, мета якої – покра-
щити сприйняття на слух, виконати порівняльний 
аналіз вимови німецької, англійської та рідної мов:

–	 Hören Sie das Lied “Denglisch” der Gruppe 
“Wise Guys”. Ergänzen Sie die Tabelle: Finden Sie 
die richtige Bedeutung der Wörter und Phrasen.

Основна увага в цьому завданні зосереджена 
на вдосконаленні навичок аудіювання. Цілковита 
автентичність мовного матеріалу свідчить, що 
дійові особи вживають акценти, типові для пев-
ної місцевості, а також послуговуються різними 
висловами з англійської мови.

Пісенний/відеопісенний жанр завдяки наяв-
ності вербального тексту здатен точно й образно 
відобразити різні віхи історичного, соціально-
культурного життя народу країни, мова якої 
вивчається. З метою вдосконалення критичного 
мислення та розвитку творчих нахилів шляхом 
медіатекстів студентам пропонується подиви-
тися, проаналізувати та написати анотацію до 
відеоролика пісні “Denglisch” за допомогою 
таких запитань:

–	 Яка мета музичного відеоролика?
–	 Який характер він має?
–	 На яку вікову категорію він розрахований?
–	 Яку культурну/краєзнавчу/лінгвокраїноз-

навчу інформацію несе відеоролик?
–	 Якою є тема пісні?
–	 Яку ідею намагаються донести виконавці 

пісні?
Після анотації пісні, на нашу думку, доцільне 

виконання таких вправ, мета яких – сформувати 
вміння запам’ятовувати, розуміти, аналізувати, 
систематизувати інформацію та покращити нави-
чки мовної та мовленнєвої компетентності:

–	 Thesen zum Lied: Welchen der folgenden 
Aussagen stimmen Sie zu, welchen nicht? Begründen 
Sie Ihre Meinung.

– Das Lied dreht sich um die zunehmende 
Anglikanisierung der deutschen Sprache.

– Im privaten Umfeld verfallen viele Menschen 
dahingehend, mehr englische als deutsche Wörter zu 
benutzen.

– Das Lied erzählt von Sorgen um die Zukunft der 
deutschen Sprache.

– Es geht darum, dass in den Bereichen soziale 
Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Informatik, 
sowie in der Werbung viel Denglisch gebraucht wird.

– Englisch ist in aller Munde.
– Das Lied handelt davon, dass es Schwäche 

der deutschen Kultur sind, die eigene Sprache so zu 
vernachlässigen.

–	 Argumente gegen/für Denglisch. Was glauben 
Sie persönlich: ist die Invasion der englischen Sprache 
ein Problem? 

–	 In “Denglisch” gibt es Nomen, Verben und 
Adjektive, wie in jeder Sprache. Finden Sie sie in 
dem Lied und listen Sie sie.

–	 Projekt: Stellen Sie sich Folgendes vor: 
Deutsch als Amtssprache existiert nicht mehr. In jeder 

№ Deutsch Englisch Muttersprache
1. Frieden
2. Nachrichten
3. Ticket
4. Language
5. Toilette
6. Swatch
7. McChicken
8. Bargeld
9. Auskunft

10. please
11. Herr
12. Kids

<…> <…> <…> <…>
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öffentlichen Einrichtung wird Englisch gesprochen. 
Wie verändert Denglisch sie deutsche Sprache?

–	 Informieren Sie sich im Internet über dieses 
Problem. Machen Sie sich Notizen. Vergleichen Sie, 
wie besteht es in Ihrem Land?

Ми погоджуємося з думкою науковців Т. О. Брик 
і О. Є. Петренко, що пісня є складовою частиною 
життя молоді, вона пов’язує культуру, історію, тра-
диції країни, мова якої вивчається, впливає на емо-
ційну сферу, пам’ять, стимулює до нових країноз-
навчих знань (Брик, Петренко, 2013a: 69).  

Висновки. Отже, ми можемо виділити мето-
дичні переваги відеопісенних матеріалів у 
вивченні німецької мови:

– зорова опора та зорові образи в артикуляції;
– засвоєння і розширення лексичного запасу 

(нові слова і вирази);
– засвоєння й активізування граматичних 

конструкцій;
– удосконалення навичок іншомовної вимови, 

розвиток музичного та фонематичного слуху, 

а також закріплення правильної артикуляції, 
вимови звуків, фразового наголосу, особливостей 
ритму тощо (Брик, Петренко, 2013b: 72);

– стимулювання монологічного та діалогіч-
ного висловлювань;

– формування аудитивної компетентності;
– сприяння естетичному вихованню сту-

дентів, розширення культурознавчого та кра-
їнознавчого світогляду, розкриття творчих 
здібностей, створення сприятливого психоло-
гічного мікроклімату та підвищення мотивації 
до вивчення мови.

Багатий автентичний матеріал, накопичування 
нових лексичних одиниць, розмовних кліше, кра-
їнознавчої та культорологознавчої інформації, 
цікавий сюжет дають можливість зробити заняття 
більш природним та цікавим, до того ж відбува-
ється розвиток комунікативної та міжкультурної 
компетенції, розвиваються навички аудіювання, 
підвищується мотивація студентів до вивчення 
німецької мови. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БАТЬКІВЩИНИ  
В ПОЕЗІЇ ГНАТА БЕРДО

Творчість Гната Бердо натепер практично не досліджена. Стаття присвячена аналізу особливостей вира-
ження проблеми батьківщини у творчості україномовного поета в Канаді Гната Бердо. Простежено художнє 
розмежування світу на дві батьківщини: Україну і Канаду. Визначено основні мотиви й образи, через які розкри-
ваються образи обох батьківщин.

У роботі використані такі методи дослідження, як біографічний (розгляд змісту творів Гната Бердо у 
зв’язку з його біографією), аналітичний (розгляд образної системи з метою розкриття своєрідності вираження 
проблеми батьківщини), описовий (аналіз індивідуально-авторських пріоритетів і загальних тенденцій розвитку 
україномовної поезії Канади).

У результаті дослідження було визначено, що центральною темою поетичної творчості Гната Бердо є 
проблема батьківщини. Провідні в її розкритті мотиви любові, суму, ностальгії за батьківщиною-Україною. 
Створюються опозиції «реальність – мрія», «чужина – батьківщина». Стан ліричного героя розкривається 
через мотиви самотності, непотрібності. Тему батьківщини Гнат Бердо розкриває у просторовому вимірі за 
допомогою образу мапи, що підкреслює віддаленість ліричного героя від неї. Також ця тема розкривається в 
історичному вимірі з метою заклику до боротьби за її свободу. Значне місце посідає тема Канади, яка для лірич-
ного героя не стає «другою» батьківщиною. Проте і батьківщину-Україну він починає сприймати як чужину. 
Розуміє, що не повернеться туди, починає сприймати новий край як батьківщину дітей. Таким чином окреслю-
ється проблема спадкоємності поколінь та ідентифікації майбутнього покоління. 

Отже, проблема батьківщини розгортається в поезії Гната Бердо багатогранно. Поет уводить багато 
мотивів і образів, які є традиційними для україномовної поезії Канади другої половини ХХ століття.

Ключові слова: україномовна поезія Канади, проблема батьківщини, мотив самотності, опозиція «чужина – 
батьківщина», мотив служіння батьківщині.
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FEATURES OF THE EXPRESSION OF THE PROBLEM  
OF THE MOTHERLAND IN GNAT BERDO’S POETRY

Gnat Berdo’s work today is virtually unexplored. This article is devoted to the analysis of peculiarities of expression of 
the problem of the motherland in the works of the Ukrainian-Canadian poet Gnat Berdo. The artistic distinction between 
the two motherlands is traced: Ukraine and Canada. The main motives and images, through which the images of both 
homeland are revealed, are determined.

In the work such methods of research are used: biographical (examination of the content of Gnat Berdo’s works 
in connection with his biography), analytical (examination of the imaginary system with the purpose of revealing the 
originality of expression of the problem of the motherland), descriptive (analysis of individual-author priorities and 
general trends in the development of Ukrainian-Canadian poetry).

The central theme of Gnat Berdo’s poetic work is the problem of the motherland. Leading in its revelation are the 
motives of love, sadness, nostalgia for motherland-Ukraine. Oppositions reality-dream, motherland-foreign country are 
created. The condition of the lyrical hero is revealed because of the motives of loneliness and needlessness. Gnat Berdo 
reveals the theme of motherland in a spatial dimension by means of map image, which emphasizes the distance of the 
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Накашидзе I. Особливостi вираження проблеми батькiвщини в поезiї Гната Бердо

lyrical hero from it. It is also a historical dimension that calls for a fight for its freedom. Image of Canada, which does not 
become a “second” homeland for the lyrical hero, occupies a significant place. However, he begins to see his motherland 
as a foreign country. Realizing that he will not return there, he begins to perceive the new land as the birthplace of 
children. This outlines the problem of generational continuity and identification of future generations.

The problem of the motherland is deployed multiaspected in the poetry of Gnat Berdo. Poet introduces many motifs 
and images that are traditional for Ukrainian-Canadian poetry of the second half of the 20th century.

Key words: Ukrainian-Canadian poetry, problem of motherland, motive of loneliness, opposition motherland-foreign 
country, motive of serving motherland.

Постановка проблеми. Україномовна поезія 
в Канаді другої половини ХХ ст. є маргінальним 
явищем. У зв’язку із цим М. Кирчанів попереджає: 
«Така літературна традиція приречена на постійне 
і поступове вмирання» (Кирчанів, 2010: 6), адже 
вона може урватися разом зі смертю письменни-
ків старшого покоління. Яр Славутич висловлює 
інший погляд на україномовну поезію Канади: 
«Перед відходом у старших поетів спалахує таке 
полум’яне багаття, що залишає щедрий жар на 
довшу мету» (Славутич, 1998: 154). Одним із при-
кладів таких спалахів є творчість Гната Бердо.

Аналіз досліджень. Творчість Гната Бердо 
нині практично недосліджена. Існують незначні 
публікації, зокрема передмови чи післямови до 
його збірок (Щегельська, 2009). Авторка статті 
в дослідженні україномовної поезії Канади нео-
дноразово зверталась до творів поета як ілюстра-
тивного матеріалу (Накашидзе, 2014; Накашидзе, 
2016). У наявних публікаціях стверджується, що 
центральною темою поетичної творчості Гната 
Бердо є тема батьківщини, яка розвивається 
досить багатогранно і є традиційною для емігра-
ційної поезії. Проте окремого дослідження нате-
пер немає.

Мета статті – зробити аналіз особливостей 
вираження проблеми батьківщини у творчості 
Гната Бердо.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
творчість поетів нерозривно пов’язана з їхнім 
життям. Оскільки ім’я Гната Бердо ще є і мало-
відомим на теренах України, то варто розпочати 
виклад матеріалу із загальних біографічних відо-
мостей про нього.

Гнат Бердо (справжнє ім’я – Євстахій Мико-
лайович Колесар) народився 25 грудня 1933 р. у 
с. Ветлина Ліського повіту Львівського воєводства 
на території тодішньої Західноукраїнської Народ-
ної Республіки, жителів якого примусово було 
вивезено польським урядом до Польщі в рамках 
операції «Вісла» 1947 р. Письменник проживав 
у м. Кошалін над Балтикою. У 1962 р. закінчив 
філологічний факультет Київського університету 
імені Т. Шевченка, після чого працював учителем 
у школі у Кошаліні. У 1981 р. був інтернований, 
майже місяць перебував у тюрмі біля м. Злоцєнєц. 

У 1983 р. виїхав із сім’єю до Канади. Працював 
у часописі «Новий шлях», коректував і редагував 
статті та репортажі. Останнє десятиліття Гнат 
Бердо цілком присвітив себе творчій праці. 

У 1987 р. Об’єднання лемків Канади видало 
збірку «Вибрані твори» Гната Бердо самвидав-
ним способом. Письменник самвидавом упо-
рядкував 10 томів своїх творів, до яких увійшли 
поезії, поеми, діалоги, новели, повісті, романи, 
літературознавчі праці, публіцистика. У Києві 
вийшли друком його романи: «Немирів» (2006 р.), 
«Джерело гніву» (2007 р.). Написав також пові-
сті «Терпкі роки», «Гіркий просвіток», «Сліди 
в пам’яті», «Сила покликання», «Зачарований 
світ», «Визвольними стежками». Крім літера-
турознавчих статей, підготував наукову працю 
«Українська література XІ–XVIII сторіч», яка 
вийшла друком у Києві. Письменник приділяє 
велику увагу темі голодомору. Цій трагічній сто-
рінці української історії він присвятив свої поезії. 
Із 2008 р. Гнат Бердо – член Національної спілки 
письменників України.

Одним із головних мотивів розкриття про-
блеми батьківщини-України є мотив любові. Для 
ліричного героя Гната Бердо це почуття єдине в 
серці: «<…> любов моя упокоєна, / любов моя вза-
ємна, / нема в мені роздвоєння» (Бердо, 2009: 56). 
Пам’ять про батьківщину закладена і у псевдонім 
поета – Гнат Бердо: «в ньому верховина – / рідна 
полонина» (Бердо, 2009: 87). Україна для поета – 
священна, заповітна земля, без якої він не уявляє 
себе. Таке сприйняття України поетом відзначає і 
Т. Щегельська (Щегельська, 2009: 7).

У Гната Бердо образ батьківщини співвідно-
ситься з образом музи: «У безнадії сон про музу / 
вже сниться скільки?" (Бердо, 2009: 52). Образ 
музи амбівалентний: з одного боку, вона нади-
хає на творчість, дає сили ліричному героєві, з 
іншого – виражає його тугу, сум, душевні муки. 
Таким чином асоціативно створюється опозиція 
«реальність – мрія», що поглиблюється в інших 
творах поета. Наприклад, у поезії «Моя праця» 
Гната Бердо виразно простежується філософ-
ська основа співвіднесення мрії та дійсності: 
«Мрія змінює дійсність, / дійсність народжує 
мрію» (Бердо, 2009: 37). У характеристиці дій-
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сності актуалізовано деталі вимушеного життя 
на чужині, якому протиставлено мрію – бажане 
життя в Україні. Таким чином створено картину 
певної циклічності й замкненості світу лірич-
ного «Я». 

Недосяжна батьківщина є омріяною, але дале-
кою. У поезії «Дорога» просторова віддаленість 
рідної землі підкреслена образом дороги до неї, 
яка постає у мрії: «До тебе мріє жагуча / дорога, 
далека й складна» (Бердо, 2009: 9). Мета лірич-
ного героя – знайти дорогу до батьківщини за 
будь-яку ціну: «навіть тоді, / коли тут пропаду» 
(Бердо, 2009: 67). Гнат Бердо бачить батьківщину 
на площині «мапи», що, з одного боку, розширює 
межі України: «коли дивлюсь на мапу знамениту, / 
я мов володар всього світу» (Бердо, 2009: 57), а з 
іншого – конкретизує її географічне означення. 
Образ мапи – утілення площі планети Земля, у 
межах якої Україна – невелика територія. Її пере-
несення на макрорівень не лише розширює межі 
свідомості ліричного героя, а й віддаляє його від 
батьківщини, що поглиблює вираз почуття туги й 
ностальгії. 

У зв’язку з означеними почуттями в поезії 
Гната Бердо на передній план виходить само-
тність. Почуття самотності оприявнюється в 
поєднанні на тлі розвитку мотиву непотрібності: 
ліричний герой почуває себе чужим і непотріб-
ним на чужині, але й на батьківщині він у такому 
ж стані: «На еміграції я нуль, / все грошовому дано 
дуру, / в народі ріднім крапля я, / що підмиває 
диктатуру» (Бердо, 2009: 94). Опозиція «капіта-
лізм – комунізм» як політичних устроїв Канади й 
України не перекреслює їхньої подібності у став-
ленні до емігранта / ліричного героя. Світ грошей 
не приймає емігрантів, як і диктатура в рідному 
краї. Переживання цього й зумовлює почуття 
самотності.

Тема батьківщини-України розвивається в 
поезії Гната Бердо і в часовому вимірі. Історіосо-
фічність найяскравіше виражена в поемі «Живий 
вулкан». Вона складається із прологу, трьох час-
тин та післямови. У пролозі до поеми під назвою 
«Прелюдія» лаконічно згадано знакові події історії 
України від часів Київської Русі до початку ХХ ст. 
з метою пробудити у співвітчизників національну 
свідомість та гордість за свій народ. У частинах 
поеми Гнат Бердо зупиняється на історичних 
подіях ХХ ст., пов’язаних із боротьбою україн-
ського народу за свою незалежність, називає її 
найголовнішою. Серед них у поемі «Живий вул-
кан» відзначено часи Української Народної Рес-
публіки, коли Україна ненадовго здобула волю: 
«З-під землі, як дивовина, / Виринула Україна» 

(Бердо, 2009: 140). У «Дії першій» із фактом від-
родження батьківщини як держави поет пов’язує 
художній мотив радості, у розвитку якого акцен-
товано образи сліз та співу. Т. Щегельська заува-
жує: «Тут (тобто в поемі – І. Н.) наголошено не 
тільки на політичних моментах боротьби, а й на 
тому, що головне для народу – цілісність і збере-
ження його мови» (Щегельська, 2009: 6). 

У «Дії другій» поеми «Живий вулкан» Гнат 
Бердо зображує боротьбу відновленої держави з 
новим ворогом – «московським більшовизмом», 
першою жертвою якого стала Російська імперія, 
яку він оцінює як «людяну». Новий комуністич-
ний устрій, що постав на теренах України, поет 
характеризує в «Дії третій» як «диктат особи»: 
«Зверху грім, наказ вимога, / Знизу послух, 
страх, тривога» (Бердо, 2009: 162). Піднесе-
ний пафос, що був основним у першій частині, 
еволюціонує до трагічного. У післямові Гнат 
Бердо порівнює державність України з вулка-
ном, який він характеризує епітетом «живий», 
бо несе в собі мотив надії на відродження неза-
лежності. Отже, художній час поеми, як і у тво-
рах інших україномовних поетів Канади, пере-
важно пов’язаний із ХХ ст. Історичні події, до 
яких вони звертаються, органічно пов’язані з 
їхніми біографіями. «У їх центрі – як суб’єкт, 
свідок, жертва й суддя – стоїть поетова бать-
ківщина» (Розумний, 2009: 171). Саме такого 
змісту історіософічність поеми Гната Бердо 
"Живий вулкан", яку Т. Щегельська визначила 
як «своєрідний літопис боротьби українського 
народу за власну державність та суверенітет» 
(Щегельська, 2009: 6). 

У поемі Гната Бердо окреслюється мотив 
служіння батьківщині та боротьби за її свободу, 
що простежується і в інших творах. За словами 
Т. Щегельської, поет упевнений, що «тільки 
у єднанні з батьківщиною, у хай невеликому 
служінні їй людина стає борцем, приносить 
користь, хоч де б вона перебувала» (Щегель-
ська, 2009: 5). Уособленням ідеї служіння бать-
ківщині та боротьби за неї, незнищенності духу 
є образ Т. Шевченка. Образ великого Кобзаря в 
поезії Гната Бердо є ознакою національної іден-
тичності ліричного героя, світочем, що допомагає 
йому здійснювати патріотичні та героїчні вчинки: 
«постав Шевченко / і ми з ним знову й знову» 
(Бердо, 2009: 70).

Звичайно, у розкритті проблеми батьківщини 
Гнат Бердо, як і більшість поетів діаспори, не 
міг обійти тему «другої» батьківщини – Канади. 
Проте в нього новий край так і залишається чужим 
для ліричного героя. 
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У поемі Гната Бердо «Роса історії» Канада 
постає проміжним пунктом: «Чого в житті та не 
буває, / Через Канаду шлях чекає» (Бердо, 2009: 8). 
У художньому сприйнятті життя на чужині опри-
явнюється настрій туги як невід’ємний атрибут, 
з яким ліричному героєві «довелось <…> / на 
чужині / жити» (Бердо, 2009: 11). Вираз туги 
не знижує оцінку Канади загалом. У її харак-
теристиці ліричним героєм переважають пози-
тивні маркери, виражені насамперед епітетами: 
земля «привітна», «обітована», «країна гожа, 
не ворожа» (Бердо, 2009: 95). Але через те, що 
думки і мрії ліричного героя линуть до України, 
його життя в Канаді сприймається як «виселення»: 
«Все те мені снилось, / Що жив я сорок літ / на 
виселенні» (Бердо, 2009: 77). «Мотив виселення у 
поемі Гната Бердо підкреслює вимушений харак-
тер еміграції ліричного героя. Формою розкриття 
цього змісту є сон, у контексті якого актуалізовано 
опозицію «реальність – ірреальність» (Накаши-
дзе, 2016: 110). Порівняно із трактуванням цієї 
опозиції в інших україномовних поетів Канади, у 
Гната Бердо ірреальною виявляється батьківщина, 
що стала чужою: «А в моїй стороні / чужина заля-
гла» (Бердо, 2009: 34).

Л. Череватенко в результаті проведеного ана-
лізу низки творів поетів-емігрантів узагальнив: 
«Хоч як би гарно, затишно і заможно було за океа-
ном, а тільки чужина ніколи не замінить Батьків-
щини!» (Череватенко, 2003: 141). Така думка афо-
ристично висловлена в поезії «На чужині <…>» 
Гната Бердо: «На чужині скрізь чужина» (Бердо, 
2009: 101). Асоціативно ці слова є виразом нелю-
бові до країни проживання. Проте ліричний герой 
Гната Бердо, у якого «в одній кишені хатній ключ 
<…>», прагне щастя для своїх дітей у Канаді, 

тому намагається виховати почуття поваги та 
щастя. Саме тому він наставляє сина: «Ти, сину 
мій, щасливий будь, / що ти в Канаді, дихаєш, 
живий <…>» (Бердо, 2009: 88). «У цьому «запо-
віті» натяк на необхідність збереження роду, що 
асоціативно скорельовує на думку про репресії 
1930-х рр., розстріляне відродження» (Накаши-
дзе, 2016: 107), на символічну картину спадкоєм-
ності поколінь за Н. Ханенко-Фрізен (Ханенко-
Фрізен, 2011).

Висновки. Центральною темою поетичної 
творчості Гната Бердо є проблема батьківщини. 
Вона розгортається багатогранно через різні 
мотиви, провідними серед яких є мотив любові, 
суму, ностальгії за батьківщиною-Україною. 
Вона є омріяною, але далекою. Під час розкриття 
теми створюються опозиції «реальність – мрія», 
«чужина – батьківщина». Стан ліричного героя 
розкривається через мотиви самотності, непо-
трібності. Тему батьківщини Гнат Бердо роз-
криває в історичному вимірі, згадує події історії 
України з часів Київської Русі до ХХ ст. Проте 
це не лише згадки чи фактаж, а й намагання про-
будити національну свідомість та гордість за свій 
народ, своєрідний заклик до боротьби за його 
свободу. Саме в цьому поет вбачає мету служіння 
батьківщині. Значне місце посідає тема Канади, 
яка для ліричного героя не стає «другою» бать-
ківщиною. Проте він бачить її рідною для нащад-
ків. Таким чином окреслюється проблема спад-
коємності поколінь та ідентифікації майбутнього 
покоління. Мотиви, опозиції й образи, до яких 
звертається Гнат Бердо, є традиційними для емі-
граційної поезії, зокрема й у Канаді. 

Перспективним є подальше дослідження твор-
чості поета в порівняльному аспекті.
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КОНЦЕПТ МОЛИТВИ ЯК ОДИН ІЗ СЕНСІВ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  
У ЗБІРЦІ «ЦІЛУЮ ТВІЙ ПОДІЛ» ЛІНИ ЛАНСЬКОЇ

У статті розкрито особливості молитов у збірці «Цілую Твій поділ» Ліни Ланської, розглянуто основні кон-
цепти молитви, показано своєрідність літературної молитви у ХХІ столітті, з᾿ясовано основні мотиви моли-
тов, досліджено особливості окремих молитов. Метою статті є розкриття особливостей молитов у збірці 
«Цілую Твій поділ» Ліни Ланської, розгляд основних концептів молитов, розкриття змісту молитов і їхньої сво-
єрідності. Проаналізовано окремі молитви із поетичної збірки. Виявлено, що молитва заспокоює у години хви-
лювання, додає віри, сили, очищує душу. Вона є важливим кроком до розуміння власної сутності та духовним 
показником розвитку особистості.

Молитва у творчості Ліни Ланської набуває сакрального змісту. Вона є таємним дійством кожного, хто 
молиться. Тому може набувати особистісного змісту, оскільки не обов᾿язково має наслідувати канони класич-
ної молитви. Зазвичай той, хто промовляє молитву, вкладає в неї власний сенс, бачення, світовідчуття. Вар-
то також говорити про ступінь віри під час молитви. Чим сильніша віра, тим швидше прохання буде почуте 
Вищою Силою. Важливо у такому контексті розгледіти ті знаки, котрі небо посилає людині.

У статті також подані групи молитов. У класичній традиції це молитви, звернені до Ісуса Христа, звернені 
до Богородиці, звернені до святих, звернені до Ангела. Варто зазначити, що Ліна Ланська наслідує класичну тра-
дицію та звертається у віршах до кожної групи. Поняття «дух», «духовність, «божественний» є особливими 
для авторки. Тому світ її героїні є передумовою сходження до духовності.

У статті розглянуто такі молитви, як-от: «Боже, гукаю, багато не треба…», «В омріянім едемі не 
покинь», «Дякую, Господи… Знову…», «А ти не вір», «Почуй мене і не залиш…» та інші; розкрито образ лірич-
ної героїні, показано основні мотиви молитов, з᾿ясовано їхню духовну глибину, розкрито загальнокультурне 
значення. Стаття розкриває особливості збірки, авторський стиль написання, спираючись на традицію кла-
сичної літературної молитви як самостійного жанру. Досліджено, що у віршах особистісне «Я» віддаляється 
на другий план, а переважають молитви про долю людей, зокрема тих, хто «згубив душу» чи стоїть перед 
вибором життєвого шляху, почасти неправедного. Особистісне «Я» переважає тільки тоді, коли авторка 
просить за долю свого сина та інших дітей. Доведено, що молитви Ліни Ланської вирізняються стислістю, 
проте глибиною духовного наповнення та втілення, звернені не на себе як до фізичної особи, а спрямовані до 
власного внутрішнього світу. Уболівання за людей – провідна тема молитов авторки. Тому вона вважає своїм 
обов᾿язком молитися за «грішні душі». Її місія як людини – «вимовляти молитву, стоячи до світання на колі-
нах, аби Бог почув її і не залишив одну».

У процесі аналізу віршованих молитов було зроблено висновки про те, що вони особливі, самобутні, авторські, 
створені у річищі християнської традиції. Ліна Ланська застосовує знання з філософії, міфології, фольклору, 
молитвотворення. Ідучи слідом за Т. Шевченком, Лесею Українкою, І. Франком, авторка створює високодухов-
ну поезію з особливим, притаманним їй стилем. У ході роботи визначено, що збірка «Цілую твій поділ» Ліни 
Ланської є надзвичайно важливою для розвитку української нації. Вона має стати вагомим внеском у сучасному 
літературному процесі, коштовною перлиною просвітницької літератури. Поезія заслуговує на те, щоб бути 
презентованою в різних спільнотах людей та бути включеною в програми з української літератури з метою 
формування справдешніх людських якостей і з метою залучення читачів до кращих зразків поетичного слова.

Ключові слова: жанр молитви, жанрові різновиди, віршована молитва, прощення, класичний канон, символі-
ка, наратив, самопожертва.
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THE CONCEPT OF PRAYER IN THE COLLECTION  
“I KISS YOUR HEM” BY LINA LANSKA

The article reveals the features and basic concepts of prayers in the collection “I Kiss Your Hem” by Lina Lanskaya, 
considers the originality of literary prayer in the XXI century, clarifies the main motives of prayers and explores the 
features of individual prayers. The purpose of the article is to reveal the features of prayers in the collection “I Kiss Your 
Hem” by Lina Lanskaya, to consider the basic concepts of prayers, to reveal the content of prayers and their originality. 
Some prayers from the poetry collection are analyzed. It is revealed that prayer calms in times of excitement, adds faith, 
strength, purifies the soul. It is an important step towards understanding one’s own essence and a spiritual indicator of 
personal development.

Prayer acquires a sacred meaning in the poetic work of Lina Lanska. It is a secret act of everyone who prays. 
Therefore, it can acquire a personal meaning, as it does not necessarily have to follow the canons of classical prayer. 
Usually the one who says the prayer puts his own meaning, vision, and worldview into it. It is also worth talking about the 
degree of faith in prayer. The stronger the faith, the sooner the request will be heard by the Higher Power. In this context 
it is important to consider the signs that heaven sends to man.

The article also presents groups of prayers. In the classical tradition, these prayers are addressed to Jesus Christ, 
to the Mother of God, to the saints, to the Angel. It is worth noting that Lina Lanska follows the classical tradition and 
addresses each group in verse. The concepts of “spirit”, “spirituality”, “divine” are special to the author. Therefore, the 
world of her heroine is a prerequisite for ascent to spirituality. Such prayers as: “God, I Shout, I Don’t Need Much …”, 
“Don’t Leave Me in the Dreamed Edema”, “Thank You, Lord… Again…”, “And You Don’t Believe”, “Hear Me and Don’t 
Leave…” and others discussed in the article; the image of the lyrical heroine is revealed, the main motives of the prayers 
are shown, their spiritual depth is clarified, the general cultural significance is revealed. The article reveals the features 
of the collection, the author’s style of writing, relying on the tradition of classical literary prayer as an independent 
genre. It is studied that the personal “I” recedes into the background in verse, and prayers for the fate of people prevail, 
in particular those who have “lost their soul” or are faced with a choice of life path, partly unjust. The personal “I” 
prevails only when the author asks for the fate of her son and other children. It is proved that Lina Lanska’s prayers are 
characterized by brevity, but the depth of spiritual content and incarnation, addressed not to herself as an individual, 
but directed to her own inner world. Mourning for people is the leading theme of the author’s prayers. Therefore, she 
considers it her duty to pray for “sinful souls”. Her mission, as a human being, is to “say a prayer while kneeling until 
dawn”, so that God may hear her and does not leave her alone.

Conclusions that the poetic prayers are special, original, authorial, created in the stream of the Christian tradition 
were made in the process of analysis. Lina Lanska applies knowledge of philosophy, mythology, folklore, prayer.

Following T. Shevchenko, Lesya Ukrainka, I. Franko, the author creates highly spiritual poetry with a special, inherent 
style. In the course of the work it was determined that Lina Lanska’s collection “I Kiss Your Hem” is extremely important 
for the development of the Ukrainian nation. It should become a significant contribution to the modern literary process, a 
precious pearl of educational literature. Poetry deserves to be presented in various communities of people to be included 
in programs on Ukrainian literature in order to form real human qualities and to attract readers to the best examples of 
the poetic word.

Key words: genre of prayer, genre varieties, poetic prayer, forgiveness, classical canon, symbolism, narrative, self-
sacrifice.

Постановка проблеми. Віршована молитва 
як жанр літератури складається ще в давній 
українській літературі. Свого розквіту набуває 
у творчості поетів ХІХ – початку ХХ століття. 
У ХІХ столітті до жанру молитви звертаються 
такі поети, як: П. Гулак-Артемовський, М. Шаш-
кевич, Т. Шевченко, Олена Пчілка та інші. Однак 
вплив на розвиток української культури мала 
творчість Т. Шевченка, котра і заклала підвалини 
віршованої молитви як такої. Після творчості Коб-
заря молитва набуває сили у творчості П. Куліша, 
Ю. Федьковича, С. Руданського, Лесі Українки, 
І. Франка та інших. Згодом традицію написання 
віршованої молитви продовжили А. Кримський, 
Б. Лепкий, М. Вороний та інші.

На сучасному етапі розвитку літератури до 
жанру молитви звернулася чернігівська поетеса 
Ліна Ланська зі своїм молитовним словом у збірці 

«Цілую Твій поділ» (Ланська, 2020). Як зазначає 
письменниця В. Громова у передмові до збірки, 
«до цього часу таких і в такій кількості – близько 
вісімдесяти – віршованих молитов рідною україн-
ською мовою не бачив світ… Світлих, душевних, 
сердечних, дивовижних. До Бога, Божої Матері, 
Мадонни, Янголів» (Громова, 2020: 3).

Ліна Ланська – самобутня поетеса, особлива, 
а її світ поезії – філігранний, глибокий настільки, 
що інколи звичайному читачеві непросто зро-
зуміти зображуване в поезії. Щоб зрозуміти, то 
варто заглибитися, а щоб заглибитися – необ-
хідно володіти відповідними знаннями з філо-
софії, міфології, музики, літератури, власне тим, 
чим володіє Ліна Ланська. Вона насичує поезію 
певними образами та символами, у такий спосіб 
ведучи читача за собою, запрошуючи його здій-
снити цікаву та водночас нелегку подорож, від-
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крити незвідане, пройти шлях до пізнання істини, 
світу і, що найголовніше, – себе як творця власної 
долі, щоб наблизитися до духовності.

Тож заглибимося у поки що незбагнене диво – 
збірку віршованих молитов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвитку жанру молитви присвячені наукові праці 
І. Дмитрів, Г. Баран, О. Кривуляк, І. Даниленко, 
Т. Бєлобрової, З. Гузара, А. Малецької, Л. Старо-
дубцевої та інших. Наукові дослідження спрямо-
вані на розкриття розвитку літературної молитви 
у ХІХ столітті, на початку ХХ століття, окремо у 
творчості Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, 
Є. Маланюка, В. Стуса, загалом в українській кла-
сичній літературі.

Нині поки що відсутні праці про дослідження 
жанру молитви в сучасній українській літературі, 
зокрема поезії. Тому виникла необхідність дослі-
дити цей жанр на прикладі літературної віршова-
ної молитви ХХІ століття.

Мета статті – розкрити особливості молитов у 
збірці «Цілую Твій поділ» Ліни Ланської, розгля-
нути основні концепти молитви, розкрити зміст 
молитов і їхню своєрідність.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Безпосередньо слово «молитва» вказує на те, 
що це щось доволі особистісне, утаємничене, 
сакральне. Звертаючись до Бога, людина вкла-
дає прохання до вищої сили, у якому переважно 
йдеться про здоров᾿я близької людини, поряту-
нок, очищення від гріха, прохання дати силу, про-
зріння, мудрість тощо.

Як зазначає В. Антофійчук, молитва «випо-
відає» відвертість, щирість і безпосередність 
самовираження» (Антофійчук, 1996: 5). Дослід-
ниця І. Даниленко зазначає, що «у літературі 
молитва – це метажанр, котрий, імітуючи 
сакральний діалог з ідеальним адресатом, здат-
ний втілюватися в різні жанрово-видові форми.., 
а також різні жанрово-тематичні різновиди…» 
(Даниленко, 2008: 7).

Традиційно молитви можна розподілити за гру-
пами: звернені до Ісуса Христа; звернені до Бого-
родиці; звернені до святих; звернені до Ангела. 
Спробуємо систематизувати молитви у творчості 
Ліни Ланської у відповідності до вказаних груп.

Молитва Ліни Ланської вирізняється стислістю, 
однак глибиною духовного наповнення та втілення, 
звернена не просто до власного внутрішнього 
світу, а нібито до внутрішніх дитяти-дівчинки чи 
дівчини, дорослої жінки як перевірка на власну 
віру та переконання того, про що просить лірична 
героїня. Авторка вірить у те, що всі у волі-Того-хто-
створив-світ, усе відбувається під Його поглядом.

У зверненні до Бога лірична героїня просить 
насамперед розуму для себе і для всіх людей, щоб 
стати мудрими, щоб жити в добрі та злагоді:

Боже, гукаю, багато не треба…
Розуму трішки хоча б наостанок.
Неба у небі, – те небо із неба
Крапельку скине – мудрішою стану.
«Боже, гукаю, багато не треба…» (Ліна Лан-

ська, 2020: 9).
Варто зазначити, що молитов до Бога най-

більше. Це не є випадковістю, оскільки тради-
ційно саме це звернення найближче людині. 
У віршах авторка звертається до Нього такими 
словами: Отче, Господи, Боже, Боженьку. Деко-
трі прохання ліричної героїні, звернені до Отця, 
почасти дивні, навіть, здається на перший погляд, 
позбавлені якогось сенсу: «Прости мене, Гос-
поди!.. Вчора / У сні загубила печаль», «Прости 
мене, Отче… Не плачу, / Хоч болем вмостила 
поріг. / Так тоскно мені нагорі, / Так холодно 
в спеку гарячу», «Прошу тебе, Отче зарадь: / 
Холодних думок голові наготові». Лірична геро-
їня просить прощення за кожен неточний порух, 
за печаль, що раптово накотилася без причини, за 
невиправданий сміх, коли варто плакати. Отже, 
бачимо сум᾿яття ліричної героїні, непевність, роз-
пач. Можливо, у читача виникне запитання: а чому 
Ліна Ланська вибирає саме такі прохання, адже 
це дрібниці? Як виявляється, зовсім ні. Відповідь 
знаходимо у вірші «Прошу тебе, Отче, зарадь»: 
«Не дякують, Отче, за хліб і повітря, / Бо звикла 
трава до роси» (Ліна Ланська, 2020: 20). Сонце, 
небо, роса, дощ, їжа, сон – це все настільки звичне 
людині, що вона сприймає їх як щось належне, 
необхідне, тобто як звичайний споживач «земних 
благ». Те, що для когось є звичним, для ліричної 
героїні – даром Божим, а тому її молитви спрямо-
вані не на саму себе як фізичну особу, а всередину 
власної сутності. Справджується давній посту-
лат про те, що людина готова ділитися з іншими 
тим, що має в собі найбільше. Розуміння власної 
внутрішньої сутності спонукає зазирнути в себе і 
побачити те, що далеко заховане від інших і вине-
сти його на поверхню, хоча лише на осуд Того, хто 
має це зробити.

У збірці трапляються молитви іншого спряму-
вання, власне подані як розповіді-представлення 
соціальної картини світу. Зокрема, такий зміст має 
молитва «Боже милий, келих вина…». Авторка 
розповідає Творцю про негаразди світу: «Десь 
актриса йде в небуття / З цього світу тривких 
сум’ять», «Твої доні поглянь, твій син / Обрива-
ють шипи із руж», «Про матусю і серця щем…». 
Виливши наболіле з душі, героїня просить Бога 
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про «садки із диво-дерев, / Які дихати хочуть ще», 
про «ковточок терпко-п’янкий», який «сколихне 
цей простір до дна», про долю синам і донькам – 
«Дай їм долі, Господи, дай! / Непомітно крилами 
вкрий» і про те, «щоб на небі якось Тарас / Заба-
жав огнистих пісень». Можемо побачити силу 
духу героїні молитов, Жінки, котрій властиве вбо-
лівання за людей, їхнє життя, суспільство, світ.

Особливість такої молитви полягає в тому, що 
людина, котра молиться, вибудовує її у довільній 
формі, без якогось особливого дотримання кла-
сичних канонів. Така молитва, як зазначає К. Сем-
ченко, «характеризується глибоким зануренням 
молільника у власну свідомість, що виявляє його 
духовний стан» (Семченко, 2015: 70). Саме таке 
спрямування мають молитви збірки.

У творах авторка звертається до Пречистої 
Діви, Матері Божої, Ісуса, Всевишнього, Ангела 
тощо. І це природно, адже ми йдемо з молитовним 
словом до Вищої Сили вберегти життя рідним, 
родину від лихої долі, допомогти в години тяжкої 
втрати, дати сили, терпіння та мудрість. У вірші 
«В омріянім едемі не покинь» авторка звертається 
до Матері Божої, називаючи її Матуся. Прохання 
до неї доволі своєрідне:

Нехай пітьма не склеплює повіки –
Не підведусь з натужених колін,
Проситиму за кожного із нас…
«В омріянім едемі не покинь» (Ліна Ланська, 

2020: 65).
У цьому, напевне, – сутність молитви, її сила й 

особливість.
У зверненнях до Вищої Сили лірична героїня 

завжди дякує не просто за життя, адже це найви-
щий дар, а тому він неоціненний. Героїня у подяч-
ному слові дякує за кожну дрібничку, за миті 
радості, за сонце, навіть за власний усміх – за все, 
що оточує її, надає сили та повертає до життя:

Дякую, Господи… Знову
За порятунком сюди.
Схованку кинь калинову.
Литиме дощ – не суди…
Дякую, Господи. Муки
Тільки мені і залиш.
Силоньки дай же у руки –
Душу сховати у вірш.
«Дякую, Господи… Знову…» (Ліна Ланська, 

2020: 15).
Одним із ключових мотивів молитов є мотив 

пробачення. Щоразу як лірична героїня зверта-
ється до Вищої Сили, то вона просить проба-
чення. Насамперед за те, що турбує ту Силу своїм 
проханням. Та героїня знаходить ваговитий аргу-
мент – «Несила вже, пробач, / Терпіти біль роз-

краєних сердець». Укотре бачимо вболівання не 
лише авторки, а й ліричної героїні за долі інших. 
Її серце терзається від власного безсилля хоча 
б чимось допомогти. І знову лірична героїня не 
просто промовляє молитву, вона готова стояти на 
колінах до самого ранку, аби втамувати власний 
біль, приборкати безвихідь, що нависла над нею 
неминучою прірвою, тільки б стражденним стало 
легше, тільки зменшити б їхні муки. На таку само-
пожертву не кожен здатен, тільки людина, котра 
вірить у силу молитви, людина, котра сприймає 
чужий біль як свій, людина сильна духом, якою є 
сама авторка.

Надзвичайно багата символіка віршів. 
Ліна Ланська, майстерно поєднуючи міфологічні, 
фольклорні, релігійні образи, надає їм власного 
бачення. Це символіка, завдяки якій твориться 
молитва: надвечір᾿я, ніч, пітьма (зокрема, вра-
нішня), хрест, ікона тощо. Саме за допомогою 
їх відбувається таїнство молитви. Вказані образи 
підсилюють значущість мовлених слів, сповню-
ють їх вірою та силою. Хоча молитва має велику 
силу, однак убачаємо певний психологічний стан. 
Сумніви сповнюють душу ліричної героїні, тому 
читач бачить її сум᾿яття, терзання, невпевненість, 
душевну боротьбу. Такий стан Ліна Ланська пере-
дає за допомогою темних і світлих сил і образів. 
З-поміж темних можемо виокремити такі образи, 
як: ніч, туман, дощ, пітьма, мрево, мрець, пекло 
та інші. Коли здається, що сили уже зовсім поки-
дають (зауважимо, коли молитва щира і мовець 
вірить у силу слів, то має настати момент чи то 
очищення, чи вивільнення духу), коли лірична 
героїня непритомніє від того, що віддала багато 
енергії, то зовсім несподівано з᾿являються образи 
Світла, такі як-от: Стожари, сяйво, іскра, небо, 
сонце, роса, хмаринка, промінчик, тепло тощо. 
Характерно, що зазначені образи героїня бачить 
на світанні – ще один доволі сильний образ у 
творчості Ліни Ланської. Отже, як уважає пое-
теса, Господь почув молитву та дав відповідь на 
її прохання. Тож Ліна Ланська доводить укотре: 
коли молитва йде від серця, то вона обов᾿язково 
буде почута, і тоді Всевишній надасть допо-
могу. Тільки важливо вміти розгадувати ті Божі 
послання та знаки.

Особливого значення у віршах набуває пред-
метно-чутлива символіка як ознака наративу, гли-
боких душевних переживань, як перебіг настрою 
та стану того, хто звертається із молитовним сло-
вом. Тому відбувається певне наростання емоцій. 
Такими образами є душа, серце, тіло, рука, свіча 
тощо. Зазначені образи можемо визначити як сво-
єрідні «теплові», тобто особливо надчутливі. Коли 
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молитва досягає свого апогею, відбуваються від-
повідні зміни як із самою героїнею, так і з навко-
лишніми предметами: у душі світлішає, тілом 
прокочується не просто тепло, а якась невимовна 
благість, серце б᾿ється радісно та прискорено, 
руки стають легшими, ніби схожими на крила, 
що готові піднести у височінь, а свіча відблискує 
яскравими спалахами. Вона не плаче, як у храмі, 
чи блимає тьмяно, чи по ній сумовито стікає віск. 
Зазначимо, що образ свічі у молитвах неоднознач-
ний і полісемічний водночас. Це предмет, завдяки 
якому здійснюється таїнство молитви. Свіча плаче 
від людських страждань. Вона ж спалахує, коли 
люди стоять на шляху до гріха. Вона, як зазначає 
науковець В. Крупка, «…під впливом висхідної 
градації видозмінюється, набуває більш драма-
тичного звучання («Свіча ридала. Спалахом – у 
дим…»), і в кульмінаційній фазі рефлексії просте-
жується не лише її трансформація як символу, 
а й набуття трагічності завдяки тому, що оди-
ничне/особистісне проявляється уже через гур-
тове/вселюдське («Хоч сотня свіч – гріхів згорять 
снопи. / Чи долю рватимуть у кров стернею»)» 
(Крупка, 2020: 92). Таких неоднозначних образів 
у збірці чимало – сльоза, серце, сіль тощо.

Особливого значення набувають слова покров, 
габа, хітон, поділ, які неодноразово викорис-
товує авторка у збірці. Традиційно будь-який 
різновид покрову має надзвичайну силу. Він є 
символом укриття від лиха, порятунку, Божого 
захисту. Є низка легенд про рятування людей, а 
то і цілих міст від лиха, коли Матір Божа явля-
лася мирянам, огортаючи місто покровом від 
облоги, нещасть і спалення. Послуговується 
цією давньою традицією і Ліна Ланська, нада-
ючи покрову сакрального значення. Якщо у 
людини через якісь обставини зникла віра і 
вона не в змозі навіть слово вимовити, то своєю 
молитвою лірична героїня творить «невидимий 
хітон», аби врятувати людину. У цьому – вище 
призначення людини. Не для себе просить, а для 
інших. Тому лірична героїня молитов стоїть на 
шляху сходження до духовності.

Життя посилає різні випробування, інколи 
надзвичайно складні, не кожній людині вдається 
подолати їх. Хтось піддається зневірі та розчару-
ванню, інший – життєвим спокусам. А ще хтось 
кидає виклик долі. Однак авторка має власну пози-
цію щодо перешкод, котрі трапляються на дорозі 
долі. А тому вона звертається до читачів: «А ти 
не вір, що сили молитов / Не вистачить, щоби 
тебе закрити, / Щоб страху розпороть останній 
шов». Ліна Ланська намагається донести кожному 
таку істину: «Не вір, що день, як ніч». Насправді 

то не день такий. Варто уважніше придивитися і 
тоді побачимо, як «…Заволокло / Туманом чорним, 
ніби сліпотою, / У кіптяві імли – немите скло» 
(«А ти не вір»).

Далі вбачаємо наративну градацію почуттів 
того, хто молиться за спасіння «загублених душ»:

Всі біди щезли. Лати і щити
Стіною стануть на порозі страти.
Над прірвою, хоч і не віриш ти,
Лягли мости, тож не спіши вмирати.
Той міст помалу треба перейти.
«А ти не вір» (Ліна Ланська, 2020: 16).
Можемо погодитися з авторкою щодо такого 

прийняття рішення, коли йдеться про власне 
життя. Однак «Сичить, кусає, рве гніздо Горгон, / 
Готове обернути всіх у камінь…». У такій ситу-
ації, здавалося, немає ніякого виходу. Сумніви, 
образи, біль виснажують людину. Тоді лірична 
героїня йде на самопожертву заради спасіння 
іншого:

А я стою навколішки у храмі.
Молитвою невидимий хітон
Творю,
Укрити твою долю…
Amen!
«А ти не вір» (Ліна Ланська, 2020: 16).
Тож можемо стверджувати, що така молитва 

має особливу силу, вона є частиною людської душі 
та виявом чистих помислів того, хто її вимовляє. 
Як зазначає А. Малецька, «частина людської душі 
в момент моління прагне сягнути абсолютного 
плану свого буття через порив творчої особис-
тості, яка шукає відповіді, до світу трансцен-
дентного, у сферу буття Абсолюту» (Малецька, 
2011: 13).

Про що не була б молитва, однак лірична геро-
їня не скаржиться, не ремствує, адже «бід виста-
чає», довкола – «безладу почвар», гріхів – усього, 
що не дає побачити Рай. Тому лірична героїня 
просить прощення у Бога не за себе, а за людей. 
Просить почути і не залишити:

Почуй мене і не залиш
Одну, збирати сум в долоні.
Як викрешуть в підковах коні
Пекучі іскри мстивих тиш.
«Почуй мене і не залиш…» (Ліна Ланська, 

2020: 11).
В одному із досліджень творчості Ліни Лан-

ської зазначено, що «молитва, як безпосередній 
діалог з Вітцем, – одвічне Спасіння Душі» (Небе-
ленчук, 2019: 34). Саме на це звертає увагу 
авторка – молитися і в горі і в радості, молитися 
не тоді, коли наздогнало нещастя, а щодня, дяку-
вати Богу за кожну мить життя і за ті блага, котрі 
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має людина. У вірі людина стає сильнішою, вірою 
можна здолати перешкоди, завдяки вірі відбува-
ється сходження до вершин духовності.

Привертає увагу афористичність мови віршо-
ваних молитов. Беручи за основу відомий вислів, 
Ліна Ланська надає йому особливого звучання й 
відтінку, вкладаючи власний сенс. Такими висло-
вами є «Коротка мить, така мала, / Як спа-
лах душ у пошуках тепла», «Силоньки дай же у 
руки – / Душу сховати у вірш», «Болем вмостила 
поріг», «Якщо сухостій все до попелу витре, / 
Бадилля те перетруси…», «Допоки спить душа, 
пітьма сильніша», «Вночі крізь душу просі-
ваю біль», «Допоки рахуватиме до ста, / На всі 
сто років лиха – / Зозуля про тюрму і про суму», 
«Коза до воза… Боже, хай уже / Просвітлення, 
як кварту квасу вип’є», «Закотиться спомин у 
вірші, / Не викинеш слова із пісні», «І сміх і гріх, а 
каяття нема. / Вже й день з пітьмою облизня пій-
мали» та інші. Отже, зазначені вирази набувають 
крилатості та вихлюпуються сугестією, завдяки 
якій відбувається переосмислення життєвих цін-
ностей. Тож варто говорити про силу віршованих 
молитов Ліни Ланської, котрі надовго затриму-
ються у серці та є відповіддю на власні сумніви, 
переконання та запитання.

Хоча б які випробування не посилала доля 
ліричній героїні, хоч які б то перешкоди не вини-
кали на шляху, авторка стверджує одне: «Я в Тебе 
вірую…». За все, що вона має в житті, це тільки 
з Його волі, а тому найвищою подякою Всевиш-
ньому, на наше переконання та як зізнається 
авторка, є «вдячна сльоза» як ліричної героїні, 
так і самої Ліни Ланської. Тому героїня, а отже, 
як розуміємо, авторка, несе щоденно до Неба 
молитву, зізнаючись: «Цілую Твій поділ».

Висновки. Дослідивши вірші збірки «Цілую 
Твій поділ», можемо стверджувати, що вони 
самобутні, глибокі, оригінальні, створені у річищі 
християнської традиції, наповнені філософським 
сенсом і власним світобаченням. Наслідуючи 
традиції молитвотворення в літературі (Т. Шев-
ченко, І. Франко, Леся Українка, М. Вороний та 
інші), Ліна Ланська представляє кращі зразки 
поезії – неповторної, особливої, індивідуальної, 
своєрідної. Будучи особистістю високодухов-
ною, авторка створює таку саму, високодуховну, 

поезію. У її віршах особистісне «Я» віддаляється 
на другий план, а переважають молитви про долю 
людей, зокрема тих, хто «згубив душу» чи стоїть 
перед вибором життєвого шляху, почасти непра-
ведного. Особистісне «Я» переважає тільки тоді, 
коли авторка просить за долю свого сина та інших 
дітей. У таких випадках бачимо непохитну Жінку-
Матір, Жінку-Берегиню роду, котра сама готова 
заступитися за кожного.

З упевненістю можна стверджувати, що 
збірка віршованих молитов «Цілую Твій поділ» 
Ліни Ланської є надзвичайно важливою для роз-
витку української нації. Вона має стати поміт-
ним явищем у сучасному літературному процесі, 
коштовною перлиною просвітницької літератури, 
наблизить читача до розуміння власного життє-
вого шляху, призначення, сенсу, допоможе осяг-
нути буттєві виміри, зрозуміти сутність людського 
існування. Поезія заслуговує на те, щоб бути пре-
зентованою в різних спільнотах людей та бути 
включеною в програми з української літератури з 
метою формування справдешніх людських якос-
тей і з метою залучення читачів до кращих зразків 
поетичного слова.

Предметом подальших наукових досліджень 
може бути розкриття авторських кольористич-
них найменувань, що трапляються у збірці («срі-
блястий сон короткого дитинства», «знекровлена 
совість», «посіріле попелище», «зваблена сивина» 
тощо), дослідження лексико-семантичних особли-
востей (іншомовні слова, церковнослав᾿янізми, 
синоніми тощо), образів-символів, використання 
займенникових одиниць у зверненні до духовного 
абсолюту, з᾿ясування міфологічного пласта (Лета, 
Горгона, Вуду, Мора, Арес), з᾿ясування значення 
усталених виразів (Господні вишні, райські кущі, 
яблуко достигле, поламані хрести, тридцять 
мідяків, занурений у Лету, купина неопалима, і 
нині й прісно), розкриття значення та місця фра-
зеологізмів і крилатих виразів (з руки Господньої, 
коза до воза, гріхи, що не пускають в рай, цапнули 
сало у кішки з-під носа, поклони бити, батіг все 
хутчіше, ніж пряник, не розгойдуй вісь, зміїне ще 
ворушиться кубло та інші), з᾿ясування значення 
та місця алюзій (Задзеркалля, шагренева шкіра, 
сюжет для комедій Мольєра), застосування осо-
бливих синтаксичних конструкцій та інше.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антофійчук В. «Молитва, як сонце, вічна…» (Жанр молитви в українській літературі). «Святі чуття, закла-

дені в молитву…»: Антологія української молитви. У 2 кн. Чернівці : Рута, 1996. Кн. 1. С. 3–10.
2. Громова В. «Серцем і молитовним словом до святого подолу». Ліна Ланська. Цілую Твій поділ (поезії). Жито-

мир : Видавець О. О. Євенок. 2020. 104 с. С. 3–6.
3. Даниленко І. Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція : монографія. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. 

Петра Могили, 2008. 304 с.



227ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Небеленчук I. Концепт молитви як один iз сенсiв духовного життя людини...

4. Крупка В. Герметизм поетичної молитви Ліни Ланської. Ліна Ланська. Цілую Твій поділ (поезії). Житомир : 
Видавець О. О. Євенок, 2020. 104 с. С. 90–94.

5. Ліна Ланська. Цілую Твій поділ (поезії). Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2020. 104 с.
6. Малецька А. Молитва в поезії Василя Стуса. Українська література в загальноосвітній школі. 2011. № 9. 

С. 13–17.
7. Небеленчук І. «Коли ти розгортаєш «Скрижаль…». Всесвітня література в школах України. № 9. 2019. 

С. 32–38.
8. Семченко К. Іманентне єднання ліричного героя з абсолютом у молитві (жанр молитви у творчості «Празької 

школи»). Наукові праці. Філологія. Літературознавство. 2015. Том 259. № 247. С. 69–73.

REFERENCES
1. Antofiychuk, V. (1996). “Molytva, yak sontse, vichna…” (Zhanr molytvy v ukrainskii literaturi) [“Prayer, Like 

the Sun, is Eternal…” (The genre of prayer in Ukrainian literature)]. “Sviati chuttia, zakladeni v molytvu…”: Antolohiia 
ukrainskoi molytvy. U 2 kn. Chernivtsi: Ruta. Kn. 1. Рр. 3–10 [in Ukrainian].

2. Gromova, V. (2020). “Sertsem i molytovnym slovom do sviatoho podolu” [“Heart and Prayer Word to The Sacred 
Hem”]. Lina Lanska. Tsiluiu Tvii podil (poezii). Zhytomyr. Vydavets O. O. Yevenok. 104 s. Рр. 3–6 [in Ukrainian].

3. Danylenko, I. (2020). Molytva yak literaturnyi zhanr: heneza ta evoliutsiia [Prayer as a Literary Genre: Genesis and 
Evolution]: monohrafiia. Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. 304 s. [in Ukrainian].

4. Krupka, V. (2020). Hermetyzm poetychnoi molytvy Liny Lanskoi [Hermeticism of Poetic Prayer of Lina Lanskaya]. 
Lina Lanska. Tsiluiu Tvii podil (poezii). Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok. 104 s. Pp. 90–94 [in Ukrainian].

5. Lina Lanska (2020). Tsiluiu Tvii podil (poezii). [I Kiss Your Hem (poetry)]. Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok, 
2020. 104 s. [in Ukrainian].

6. Maletskaya, A. (2011). Molytva v poezii Vasylia Stusa [Prayer in The Poetry of Vasyl Stus]. Ukrainska literatura v 
zahalnoosvitnii shkoli. No. 9. Pp. 13–17 [in Ukrainian].

7. Nebelenchuk, I. (2019). “Koly ty rozghortaiesh “Skryzhal…” [“When You Unfold The “Tablet’”]. Vsesvitnia 
literatura v shkolakh Ukrainy. No. 9. Pp. 32–38 [in Ukrainian].

8. Semchenko, K. (2015). Imanentne yednannia lirychnoho heroia z absoliutom u molytvi (zhanr molytvy u tvorchosti 
“Prazkoi shkoly”) [Immanent Union of the Lyrical Hero with the Absolute in Prayer (the genre of prayer in the works of the 
“Prague School”)]. Naukovi pratsi. Filolohiia. Literaturoznavstvo. Tom 259. No. 247. Pp. 69–73 [in Ukrainian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 1, 2020228

Мовознавство. Лiтературознавство

УДК 811.161.2’332-13
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215731

Ольга НОВІКОВА,
orcid.org/0000-0002-8498-1736

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України
(Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна) 08novikovaolga76@gmail.com

ФУНКЦІЙНЕ ВИРАЖЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПРИКЛАДОК  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті цілісно досліджено статус прикладки у структурі речення. Мета статті – комплексно проана-
лізувати семантико-синтаксичну структуру прикладок у лінгвоукраїністиці, висвітлити кореляцію семанти-
ки відокремлених прикладок із їх функціонуванням. Для досягнення мети ставимо перед собою такі завдання: 
з’ясувати чинники, що формують семантику прикладок; простежити кореляцію прикладок та головного слова 
в семантичному аспекті; встановити функційні вияви відокремлених прикладок. 

Обґрунтовано методичні засади розрізнення другорядних членів речення, виокремлено формальний і семан-
тичний критерії їх диференціації. Поглиблено класифікаційні ознаки прикладки, з’ясовано здобутки традиційної 
класифікації членів речення. Складним є питання розрізнення прикладки й означуваного слова. Їх розмежування 
потребує акцентування уваги на засобах вираження цього різновиду означення, адже прикладка може бути 
виражена як власною, так і загальною назвою. Запропоновано принципи розрізнення прикладки та неприкладко-
вих одиниць, критерії диференціації означення й додатків, означення й обставин. Простежено специфіку кореля-
цій прикладки з її семантико-синтаксичними відповідниками, проаналізовано їх за частиномовною належністю 
опорного та залежного слів. Простежено функційні кореляції прикладок із їхніми семантико-синтаксичними 
відповідниками. Описано морфологічні вияви апозитивних складників, систематизовано критерії відокремлення 
пре- та постпозитивних прикладок. 

Визначено й систематизовано функційні вияви прикладок у пре- та постпозиції щодо головного слова, вира-
женого загальною та власною назвами і займенником. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в комп-
лексному аналізі відокремлених членів речення в різносистемних мовах.

Ключові слова: синтаксичний зв’язок, член речення, другорядний член речення, апозитивна конструкція, при-
кладка.
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FUNCTIONAL EXPRESSION OF DETACHED APPOSITION  
IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

The article comprehensively studies the status of the apposition in the sentence structure. The purpose of the article is 
to comprehensively analyse the semantic and syntactic structure of appositions in Ukrainian linguistics, to highlight the 
correlation of the semantics of separate appositions with their functioning. To achieve the goal, the following tasks were 
set: to find out the factors that form the semantics of appositions; trace the correlation between the apposition and the 
main word in the semantic aspect; establish functional manifestations of detached appositions.

The methodological foundations for distinguishing the secondary members of the sentence are substantiated, the 
formal and semantic criteria for their differentiation are highlighted. The classification features of the apposition have 
been deepened, the traditional classification of the members of the sentence has been clarified. The issue of distinguishing 
between the apposition and the main word is of the most complication. Their distinction requires focusing on the ways 
of expressing this kind of definition, because the apposition can be expressed as a proper noun or a common noun. 
The principles of distinguishing between appositions and the units that are not the ones, and criteria for differentiating 
definitions and appositions, definitions and adverbial modifiers are proposed. The specificity of correlations of the 
opposition with its semantic-syntactic correspondences is traced, they are analysed according to the belonging of the basic 
and dependent words to one or another part of speech. The functional correlations of appositions with their semantic and 
syntactic correspondences are traced. The morphological manifestations of appositional components are described, the 
criteria for separating pre- and post-positional appositions are systematized.
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The functional manifestations of appositions in the pre- and post-position with respect to the main word expressed by 
a proper and common noun and pronoun have been determined and systematized. The prospects for further research can 
be seen in a comprehensive analysis of detached members of a sentence in multi-system languages.

Key words: syntactic connection, member of sentence, minor member of sentence, appositional construction, 
apposition.

Постановка проблеми. Синтаксичними оди-
ницями, на які членовано речення, традиційно 
вважають члени речення. Члени речення – це 
синтаксична одиниця, виражена повнозначним 
словом чи сполученнями слів, що виконують у 
реченні формально-синтаксичні функції. Струк-
турні ознаки членів речення включають: 1) участь 
у формуванні структурної схеми речення; 2) спосіб 
вираження членів речення; 3) форму підрядного 
прислівного синтаксичного зв’язку (узгодження, 
кореляція, керування, прилягання); 4) синтак-
сичну позицію. Структурні властивості репрезен-
тують особливості й закономірності вираження 
членів речення і сигналізують про категорійну 
семантику останніх (Загнітко, 2001: 158). Осно-
вним недоліком членів речення Н. Л. Іваницька 
вважає неточність визначення термінів, унаслі-
док чого використання такої моделі для аналізу 
речення іноді не дає адекватних результатів. Буває 
складно визначити, де проходить межа між двома 
різними членами речення; чітко не встановлені 
відмінності між головними та другорядними 
членами речення; не завжди точними є критерії 
виокремлення другорядних членів речення (Іва-
ницька, 2002: 64).

У «Русской грамматике» 1980 р. другорядні 
члени речення названі поширювачами, у такий 
спосіб зроблено акцент на функційному аспекті, 
хоч і не перелічено всі функції другорядних членів 
речення (Русская грамматика, 1980: 146). Попри 
це дослідники вважають учення Н. Ю. Шведо-
вої про поширювачі досконалішим за традиційну 
теорію другорядних членів, бо «в ньому взято за 
основу входження чи невходження поширювачів 
до предикативної основи речення, їхню роль у 
формуванні семантичної структури речення, спе-
цифіку поширювачів у різних підтипах речень, 
чіткіше розмежування поширювачів» (Слинько та 
ін., 1994: 132). 

Аналіз досліджень. Теоретичне осмис-
лення прикладки як різновиду означення пред-
ставлено у працях В. В. Бабайцевої (Бабайцева, 
1988), В. А. Бєлошапкової (Белошапкова, 1977), 
І. Р. Вихованця (Вихованець, 1993), М. О. Вінто-
ніва (Вінтонів, 2013), Н. В. Гуйванюк (Гуйванюк, 
1993), А. П. Загнітка (Загнітко, 2001), Н. Л. Іва-
ницької (Іваницька, 2002) та інших. 

У сучасних концепціях членів речення за 
основу їх виокремлення взято опозицію цен-

тральність / нецентральність, обов’язковість / 
необов’язковість, тобто акцентовано на відміннос-
тях між головними та другорядними членами 
речення, а також між самими другорядними чле-
нами (Загнітко, 2011: 489). Зокрема, Г. Г. Почеп-
цов розрізняє три основні групи членів речення: 
1) підмет і присудок, 2) додаток та обставину, 
3) означення (Почепцов, 1971: 187). Такий роз-
поділ ґрунтований на специфіці синтаксичних 
зв’язків і на частиномовному підпорядкуванні.

Різне потрактування синтаксичного зв’язку 
в апозитивній конструкції позначено й термі-
нологічно: відмінковий паралелізм (Овсяннико-
Куликовский, 1912), аплікація (Распопов, 1973), 
кореляція (Кротевич, 1954), узгодження (Вихо-
ванець, 1993). 

Мета статті – комплексно проаналізувати 
семантико-синтаксичну структуру прикладок у 
лінгвоукраїністиці, висвітлити кореляцію семан-
тики відокремлених прикладок із їх функціо-
нуванням. Для досягнення мети ставимо перед 
собою такі завдання: з’ясувати чинники, що фор-
мують семантику прикладок; простежити кореля-
цію прикладок та головного слова в семантичному 
аспекті; встановити функційні вияви відокремле-
них прикладок. 

Виклад основного матеріалу. Прикладка як різ-
новид означення зазвичай позначає клас предметів, 
до якого належить головне слово, тобто акт пови-
нен проходити зважаючи на конкретизацію пред-
мета – від найменшої до найбільшої. Особливістю 
такої конструкції є наявність у ній слів, у значення 
яких входить вказівка на індивідуалізовану ознаку 
об’єкта (власна назва) або, навпаки, слів, що мають 
гранично абстрактне значення. Прикладка – різно-
вид означення, вираженого іменником, узгодже-
ного зазвичай граматично і семантично з головним 
словом, що виражає синкретизм семантики – поєд-
нання ознак предмета і предиката. 

В акті предикації відбувається позначення й 
оцінка властивостей і дій, процесів і подій шляхом 
підведення їх під закріплені в певній мові коди 
поняття (Арутюнова, 1976), тобто характеризація 
в широкому значенні слова. Водночас на перший 
план виступає близькість членів апозитивної кон-
струкції на сигніфікативному рівні. Головне слово 
у предикованій апозиції має виражати поняття, яке 
є відображенням сутнісних для цієї ситуації ознак 
одиничного предмета або класу предметів, тобто 
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акт предикації в межах апозитивної конструкції 
проходить у напрямі зменшення конкретизації.

Однак в апозитивній конструкції прикладка є 
означальним, тобто в широкому розумінні функ-
ціює як потенційний предикат, тому в межах апо-
зитивної конструкції можна говорити про іден-
тифікаційні та предикативні відтінки відношень. 
Складним є питання розрізнення прикладки й 
означуваного слова. Їх розмежування потребує 
акцентування уваги на засобах вираження цього 
різновиду означення, адже прикладка може бути 
виражена як власною, так і загальною назвою. 
У науковій літературі описано різні критерії та 
способи розрізнення прикладки й означуваного 
слова (див. (Загнітко, 2001: 505) та ін.). Зазвичай 
виділяють такі ознаки: 

1) ступінь конкретизації змісту (у прикладки 
він вищий, тому що вона уточнює головне слово), 
напр.: Попливе Івасик геть-геть річкою, а мати 
тим часом йому їсти наварить та в горнятка-
двійнятка накладе (Українські народні казки); 

2) лексико-граматичні ознаки, зокрема власна 
чи загальна назва (у цьому разі прикладкою є 
власні назви, напр.: Перші речення та окремі 
шматки цієї книги народилися на моїх друкар-
ських машинках «Україна» та “Optima” <…> 
(Анатолій Дністровий); 

3) наявність відокремлення (відокремлений 
складник і є прикладкою), напр.: А на Катерину, 
на дитя своє єдине, тільки поглядає (Т. Шев-
ченко); 

4) родо-видові відношення (прикладка зазви-
чай є видовою назвою), напр.: Гей, на всі про-
стори, на Карпати-гори розлітайся, слово, роз-
тинайся, клич <…> (М. Рильський); 

5) наявність додаткової характеристики (додат-
кове якісне значення має прикладка) (Грозян, 
2017: 19).

Що стосується функціювання прикладок 
у структурі речення, то виділено такі моделі: 
1) модель – «власна назва + загальна назва». 
В аналізі апозитивних конструкцій, побудова-
них за моделлю «власна назва + загальна назва», 
виникає питання, який із компонентів уважати 
другорядним. Л. Д. Чеснокова в основу виокрем-
лення прикладок у таких моделях кладе функціо-
нально-синтаксичний принцип: «Якщо виходити 
з того, що прикладка – це різновид означення, 
то їх відмежування від головних слів повинно 
спиратися на основні властивості означення. 
Одним із головних критеріїв означення як члена 
речення є обмеження обсягу поняття головного 
слова. Винятки становлять епітетні означення, 
мета яких «образно характеризувати, не обмеж-

уючи поняття»» (Чеснокова, 1996: 136). Проте 
залежно від мовної ситуації, від того, що вважає 
автор відомим і невідомим, загальна назва може 
бути прикладкою. У цій моделі члени апозитив-
ної конструкції репрезентовані власними і загаль-
ними назвами, до структури яких входять денотат 
і сигніфікат, що мають різне наповнення, напр.: 
Одна тільки Палажка, вдова убитого парти-
занами начальника поліції, зловісно мовчала 
(О. Довженко); І хто ж не поклониться з живих 
і прийдешніх невмирущій красі Марії Стоянихи, 
матері, що просила милостиню для дітей чужих? 
(О. Довженко); Андрій Білецький, мовознавець, 
поліглот, перекладач, народився 1911 р. (zik.ua); 
На 74-му році життя помер Мойсей Фішбейн, 
український письменник і перекладач, член 
Українського ПЕН та Національної спілки пись-
менників України («Гордон», 26 травня 2020 р.); 
36-річний Цукерберг, засновника Facebook, увій-
шов у трійку лідерів рейтингу найбагатших 
людей світу, його випереджають тільки глава 
Amazon Джефф Безос ($190 млрд) і засновник 
Microsoft Білл Гейтс ($120 млрд) («Українська 
правда», 6 серпня 2020 р.); Тут народився і жив 
Іван Айвазовський – відомий у світі худож-
ник, який зображав морські пейзажі («Дзеркало 
тижня», 3серпня 2007 р.).

Функції суб’єкта і предиката, що відносять до 
синтаксичної структури речення, перебувають у 
прямій кореляції з позицією головного слова і при-
кладки в межах апозитивної конструкції, оскільки 
іменник, що є головним словом, як і в позиції 
суб’єкта, є визначальним, темою висловлення, а 
іменник, який виконує функції прикладки, як і в 
позиції предиката, є характеризувальним, ремою 
висловлення.

Власна назва у звʼязку зі своєю категорійною 
семантикою (позначає індивідуальну ознаку) 
прагне до виконання в реченні функції суб’єкта, 
якій у межах апозитивної конструкції відповідає 
позиція головного слова, а власна назва може 
передавати поняття різного ступеня абстракції, 
тому позиція суб’єкта або предиката визначувана 
в нього залежно від контексту;

2) модель – «загальна назва + власна назва». 
Апозитивні конструкції, побудовані за моделями 
«загальна назва + власна назва» і «власна назва 
+ загальна назва», співвіднесені за структурою, 
але мають різний характер зв’язку між членами. 
У моделі «загальна назва + власна назва» фор-
мально головне слово семантично виступає як 
означуване. Головне слово, виражене загальною 
назвою, конкретніше, ніж прикладка, виражена 
власною назвою, між означальним і означува-
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ним компонентами спостерігаємо, на відміну 
від попередньої моделі, уточнювальний зв’язок. 
У структурі лексичного значення головного слова 
і прикладки містяться сигніфікат і денотат, які різ-
няться наповненням. Прикладка, що має значення 
індивідуального імені, виконує конкретизувальну, 
уточнювальну функцію, що зазвичай супрово-
джувана відокремленням прикладки і розви-
тком напівпредикативних відношень. Семантика 
залежного члена сприяє формуванню ідентифіка-
ційного характеру апозитивної конструкції. Напр.: 
На покинутому березі, вже по той бік, на стрім-
кій кручі стояла мати Івана Орлюка – немолода 
колгоспниця Тетяна (О. Довженко); Для Григора 
Тютюнника великим авторитетом був стар-
ший брат, Григорій Тютюнник (http://visnyk98.
blogspot.com); А на порозі пнеться вже друге 
маля – Орися, материна доня (А. Головко); Ой був 
у Січі старий козак, на прізвище Чалий (Народна 
пісня); Поруч з нею на знімку зображений інший 
артист – Девід Аксельроду (Корреспондент.
net); Журналіст, історик та ведучий програми 
«Тема дня» на телеканалі “UA: Рівне» – Олек-
сій Бухало – отримав грант у розмірі 30 тисяч 
(https://svoi.media)$

3) модель «займенник + загальна назва». 
Модель, утворену поєднанням займенника та при-
кладки, вираженої загальною назвою, об’єднує 
пояснювальний зв’язок, «виходячи з факту, що 
головний займенник у реченні може виступати 
тільки в ролі підмета і ніколи присудком, а при-
кладка-іменник відповідно в ролі присудка. 
Відношення прикладки-іменника до голов-
ного слова – особового займенника не має зна-
чення власне уточнення, конкретизації» (Зверев, 
1961: 13). Незважаючи на те, що особливістю 
займенника є наявність високого семантичного 
потенціалу, у контексті він виражає конкретне 
значення, вказує на конкретну особу або пред-
мет. Тому контекстуальне значення займенника, 
який виступає головним словом, завжди конкрет-
ніше за значення загальної назви, що функціонує 
як прикладка. Слова, замінювані займенниками, 
легко відновити, тому пояснювальний зв’язок між 
прикладкою – загальною назвою і головним сло-
вом-займенником подібний до того, що виникає в 
апозитивній конструкції, побудованій за моделлю 
«власна назва + загальна назва».

У результаті порівняння моделей «займенник 
+ загальна назва» і «загальна назва + загальна 
назва» можна зробити висновок, що апозитивна 
конструкція із займенником в контексті конкрет-
ніша за апозитивну конструкцію із загальними 
назвами. Прикладка, виражена загальною назвою, 

характеризує головне слово, у ролі якого вжива-
ють загальну назву, описує цілий клас предметів 
або осіб. В апозитивній конструкції «займенник 
+ загальна назва» виразніше простежуємо кон-
текстуально зумовлену характеристику звʼязку з 
категорійною семантикою займенників.

На характер зв’язку між прикладкою і голо-
вним словом в апозитивній конструкції, побудо-
ваній за цією моделлю, впливає не тільки катего-
рійна семантика, але й контекст. Коли займенник, 
що виступає як головне слово, має конкретне зна-
чення, яке не поступається за ступенем конкрет-
ності значенню загальної назви, то між членами 
апозитивної конструкції фіксуємо пояснювальний 
зв’язок. Модель «загальна назва + займенник», 
тобто «прикладка + головне слово», відповідає 
предикативному характеру апозитивної конструк-
ції. Якщо займенник не має конкретного значення, 
контекстуально позначає те ж, що і загальна назва, 
між ними спостерігаємо уточнювальний зв’язок, 
напр.: Безсонне дівчисько, вона робила для них 
паперові троянди, дарувала команді переможців 
букетики своїх паперових квітів, і був там серед 
вояків смаглявий один, чимось трохи на Єгипту 
схожий, і вона була трішки по-дитячому зако-
хана в нього <…> (О. Гончар); Дівчина-воїн, вона 
самим своїм виглядом захоплювала їх, здавалася 
їм незвичайною, як з пісні (О. Гончар); Ось вони, 
рідні озера та луки, в синім добрі солов’їних очей 
(М. Руденко); Я, людина двадцятого віку, – і 
от, зачудована, бачу лише первозданність (Ліна 
Костенко); Везу якось їх, а вони, ідоли, як почали 
стріляти, ті вже фашисти, щоб їм добра не 
було (О. Довженко); Тоді ми, діти, теж починали 
ненавидіти одні одних, цебто ми з братом Самій-
лових хлопців, і готові були теж кинутись у бій, 
та боялись (О. Довженко); Та й для чого їй обду-
мувати, коли вона сама чула розмову батька з 
матір’ю, коли сам батько сказав, що вона, Труда, 
не дочка йому, що її батько один із колишніх 
любовників матері (В. Винниченко); Розуміється, 
схованок багато може бути, одначе, йому, Мак-
сові, хочеться, щоб брат був близько від нього 
(В. Винниченко);

4) модель «займенник + власна назва». При-
кладка, виражена власною назвою, виконує в цій 
моделі конкретизувальну функцію. У структурі 
обох компонентів апозитивної конструкції наяв-
ний денотат, сигніфікат виражений імпліцитно. 
У разі предикативної зворотності займенник, 
що виступає як головне слово, буде підметом, а 
власна назва, яка виконує функції прикладки, 
стане присудком. Але визнанню наявності пояс-
нювального зв’язку між ними перешкоджає 
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несхожість категорійної семантики займенника і 
власної назви. Вказівна функція займенника зна-
чно послаблена у зв’язку із прямою назвою особи 
за допомогою власної назви. Семантика власної 
назви як носія індивідуалізованої ознаки конкрет-
ніша за значення займенника, що зумовлює між 
прикладкою і головним словом уточнювальний 
зв’язок. У звʼязку з використанням як прикладки 
іменників-ідентифікаторів уся апозитивна кон-
струкція набуває цього ж значення, тобто іден-
тифікація здійснювана через власну назву, напр.: 
Хай графиня, граф, хай навіть принцеса й принц 
зрадять свою віру, хай перейдуть у табір бого-
зневажників і руйнівників довічного ладу, він, 
Ганс Штор, сам-один буде в цьому домі берегти 
крижалі старого вічного закону (В. Винниченко); 
І він, Отава, теж міг вигадати щось схоже, 
наприклад, цілувати Таїсу на кожному новому 
закруті дороги, цілувати її лукаві уста і мовчати, 
мовчати (П. Загребельний); Згорять вони – на 
їхньому місці родичі Вільготині поселяться, які 

вже з ним, Іваном, житимуть у злагоді, та й він 
з ними не ворогуватиме (Є. Гуцало); Але ж Кет, 
вона таки, видно, для нього існувала, хай навіть і 
в якомусь безтілесному образі (О. Гончар). 

Висновки. Проблеми дефініції другорядних 
членів речення зумовлені різноаспектними під-
ходами до класифікації членів речення, одночас-
ним застосуванням формально-синтаксичних і 
семантико-синтаксичних характеристик струк-
турно-семантичних складників, що руйнує єдині 
підходи до класифікації. Прикладка як різновид 
означення в сучасній українській мові морфоло-
гічно виражена іменником, особовим займенни-
ком або субстантивованою частиною мови. Зазви-
чай позначає постійну ознаку предмета, уточнює, 
конкретизує його і дає йому іншу назву. Відокрем-
лені прикладки підсилюють семантичний і емо-
ційний зміст означуваного слова. 

Перспективу подальшої роботи вбачаємо 
в комплексному аналізі відокремлених членів 
речення в різносистемних мовах.
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ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ

Стаття присвячена дослідженню лінгвопоетичних та текстолінгвістичних особливостей дієслів та дієс-
лівних повторів у системі поетичних текстів М. Бажана й І. Драча. З урахуванням нових напрямів, підходів у 
сучасній лінгвістичній науці в останні десятиліття уточнено такі ключові поняття, як «текст», «поетич-
ний текст»; зазначено переваги комунікативно-функціонального підходу до його вивчення; вказано константні 
ознаки тексту та текстові категорії; окреслено поняття стилю, ідіостилю, ідіолекту; описано аперцепційну 
модель декодування текстових структур. Функціонально-експресивну природу дієслова як лексико-граматичного 
класу слів, що має розгорнуту систему особово-способових та видо-часових морфологічних форм, простеже-
но на матеріалі поетичних текстів М. Бажана й І. Драча. Аналіз мовно-виражальних особливостей дієслівних 
категорій способу, часу, виду й особи підтвердив їхній виразний семантико-естетичний потенціал у досліджених 
текстах та засвідчив певні пріоритети письменників у вживанні дієслівних форм. З’ясовано художньо-вира-
жальні властивості дієслівних повторів як стилетвірного компонента у віршових творах М. Бажана й І. Драча; 
виявлено й охарактеризовано різні типи лексико-дієслівних повторів, їх функціонування в тексті, контексту-
альне значення, стилістичні відтінки; встановлено переваги того чи іншого різновиду повторів в ідіостилях 
обох письменників. У процесі аналізу було розроблено й уточнено теоретичні засади лінгвопоетичного аналізу 
художнього тексту, які доповнюють і розвивають засвідчені в сучасних мовознавчих розвідках механізми тек-
стотворення на лексико-семантичному, морфологічному, стилістичному й інших рівнях.

Ключові слова: лінгвопоетика, лінгвістика тексту, поетичний текст, дієслово, категорії способу, виду, часу 
та особи, дієслівний повтор, ідіостиль, М. Бажан, І. Драч.
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POETIC TEXT AS A IMAGINATIVE MODEL OF THE WORLD

The article is designed to study linguo-poetic and text-linguistic features of verbs and verb iterations in the poetic texts 
of M. Bazhan and I. Drach.

Advantages of linguo-poetic approach, which gives possibility to define, how linguistic unit is included by the author 
in the process of word-artistic creative work, provides creation of aesthetic effect, structural and semantic integrity of the 
text is substantiated in the thesis. Linguistic and stylistic approach doesn’t give us comprehensive answers to the question 
about notional, structural and communicative organization of the text, that is why today they become a prerogative of 
linguo-poetics and linguistics of text.

Taking into account new directions, approaches in modern linguistic science in the last decades, such key concepts 
as “text”, “poetic text” were specified; advantages of communicative functional approach to its study were specified; 
constant features of text and text categories were specified; style, idiostyle, idiolect concept was defined.

At determining the poetic text, we proceed from the fact that this is a special semiotic system, which has its own laws 
of formation of self-organization. Decoding the poetic text takes into consideration apertception moments of each word 
in the works of writer, who, staying within the limits of national-language picture of the world, creates a unique linguistic 
world according to his world view, his own psychology, philosophy. Let us motivate the use of idiostyle concept, closely 
connected with the author’s image, which we understand as a “word- conversational structure”, which permeates all 
work and leads to comprehensive study of literary text.

Linguostylistic verb potential as lexicogrammatical word class, which has detailed system of personal-methodical 
and kind-time morphological forms was analyzed in the work; figurative and expressive features of verbal categories of 
manner, time, kind and person were tracked in the poetic texts of M. Bazhan and I. Drach; certain writers’ priorities in 
use of one or another verbal form were revealed.
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An important means of actualization of poetic content, dynamization of descriptive world, which assists the reader 
to focus attention on one or another reality, actions, feelings, and provides a link between the parts of the text, is 
repetition. Decoding of the poetic texts of M. Bazhan and I. Drach provided considering different apperception 
moments of verbal repetition.

Key words: linguopoetics, text linguistics, poetic text, verb, verbal categories, lexical verbal repetition, idiostyle, 
M. Bazhan, I. Drach.

Постановка проблеми. Упродовж останніх 
десятиліть активізується функціональний під-
хід до тексту, прихильники якого намагаються 
вирішити питання, пов’язані із суб’єктом (автор 
тексту), адресатом (читач) та головне – їхньою 
взаємодією в акті комунікації. Значною мірою 
стосується це поетичних текстів як своєрідної 
цілісної образної моделі світу, що репрезентує 
індивідуальний світ автора, його мислення та 
світобачення. Цим зумовлена актуальність і сво-
єчасність даного дослідження, виконаного з ура-
хуванням досягнень сучасної мовознавчої науки, 
набутих у процесі зміни наукових лінгвістичних 
парадигм, що відбувається з кінця ХХ ст. Отже, 
позитивною рисою роботи є проєкція векторів 
дослідження та зроблених висновків на різні 
галузі пізнання: поетику, лінгвопоетику, лінгвіс-
тику тексту, літературознавство тощо.

Аналіз досліджень. Аналіз матеріалу базу-
ється на використанні низки методів, що дало 
змогу реалізувати мету роботи – дослідження 
лінгвопоетики художньої природи дієслова 
і функціональних особливостей дієслівного 
повтору як важливого семантично значущого 
засобу творення естетичного цілого. Дослідниць-
кий інтерес до дієслова зумовлений насамперед 
тією важливою роллю, яку ця частина мови вико-
нує в тексті завдяки розгалуженій системі дієслів-
них категорій і багатогранності семантико-стиліс-
тичних функцій. Мовностилістичні особливості 
дієслова в художньому тексті неодноразово були 
предметом вивчення. Окремі питання розглядали 
Р. Якобсон, В. Виноградов, В. Григор’єв, Н. Ару-
тюнова, В. Русанівський, О. Бондарко, І. Вихо-
ванець, М. Шведова, П. Дудик, Н. Мединська, 
В. Гумовська.

Мета статті – дослідження лінгвопоетики 
художньої природи дієслова і функціональних 
особливостей дієслівного повтору як важливих 
семантично значущих засобів творення естетич-
ного цілого, формування змістової структури пое-
тичних текстів М. Бажана й І. Драча.

Сучасна лінгвістика спрямована на вивчення 
багаторівневої природи мовних явищ та їх зв’язку 
з людиною, культурою, свідомістю. Така пере-
орієнтація науки характерна не лише для лінгвіс-
тики, але й для всієї гуманітарної сфери. Відхід 
від формально-логічних принципів і зміна клю-

чових векторів на антропоцентричні окреслилися 
у другій половині ХХ ст., а початок ХХІ ст. став 
епохою фундаментального перегляду більшості 
наукових здобутків у цій сфері знань. У зв’язку із 
цим раніше вивчені лінгвістичні об’єкти, яким у 
свій час було присвячено багато праць, отримали 
нове висвітлення та тлумачення. До таких об’єктів 
належить і текст, витоки якого сягають ще праць 
Аристотеля й інших давньогрецьких дослідників, 
хоча кожна епоха доповнює новим змістом знання 
про природу художнього тексту.

Текст досліджували І. Гальперін, В. Гак, 
Г. Колшанський, В. Одинцов, С. Гіндін, З. Тура-
єва, О. Москальська, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, 
В. Калашник та інші. Основи лінгвопоетичного 
аналізу тексту були закладені у працях О. Потебні, 
В. Виноградова, Г. Винокура, Л. Булаховського, 
Г. Золотової, В. Задорнової, І. Ковалика й інших. 
Відомо багато різних підходів до вивчення тек-
сту, що зумовило велику кількість його дефіні-
цій (М. Бахтін, Р. Барт, Г. Сорокін, В. Красних, 
Ю. Лотман, Н. Слухай, А. Мойсієнко, А. Загнітко, 
Т. Радзієвська, Г. Сюта, Л. Мацько, М. Мишкін, 
О. Семенець, Н. Бойко).

Варто зауважити, що в останні десятиліття в 
наукових розвідках у галузі поетики, лінгвопо-
етики, лінгвістики тексту, а також когнітології, 
лінгвопсихології, семіотики застосовують інші 
підходи до аналізу художнього тексту, наповню-
ють його новим онтологічним змістом і осмислю-
ють в ньому природу людського світосприйняття 
навколишнього світу. Зокрема, особливу увагу 
приділяють процесам породження та розуміння 
тексту в когнітивному і соціокультурному аспек-
тах, розглядають його з позицій комунікативного 
спрямування.

Багаторівневою, розгалуженою структурою зі 
складною внутрішньою організацією є поетичний 
текст. Ступінь складності цієї структури поро-
джує низку дискусійних проблем, пов’язаних зі 
структурно-семантичною організацією тексту, 
актуалізацією поетичного змісту, забезпеченням 
емоційно-експресивного забарвлення, вирішення 
яких передбачає дослідження різних мовно-вира-
жальних засобів. У межах таких засобів переду-
сім привертають увагу дієслівні форми в різних 
особово-способових та видо-часових формах і 
лексико-семантичний дієслівний повтор. Погляди 
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на повтор як семантично й естетично вагомий 
елемент, що бере участь у формуванні змістової 
структури тексту, представлені у працях О. Беке-
тової, Ю. Скребньова, Б. Мейлаха, О. Кубрякової, 
І. Арнольд, Л. Пришляк, І. Синиці, І. Гуцуляк, 
Т. Беценко. У різний час у центрі наукових інтер-
есів перебували звукові, лексичні, синтаксичні, 
лексико-морфологічні, повні і часткові, контак-
тні та дистантні, інші повтори. В останні деся-
тиліття активізувався інтерес до лексико-семан-
тичних повторів, які можуть виражатися різними 
частинами мови. Важливим засобом інтенсифі-
кації семантики, пов’язаної з темою й ідейним 
змістом твору, забезпечення динамізму оповіді 
виступають дієслівні повтори як один зі спосо-
бів індивідуально-авторського естетичного осво-
єння дійсності.

Дослідницький інтерес до дієслова зумовле-
ний насамперед тією важливою роллю, яку ця 
частина мови виконує в тексті завдяки розгалуже-
ній системі дієслівних категорій і багатогранності 
семантико-стилістичних функцій. Мовностиліс-
тичні особливості дієслова в художньому тексті 
неодноразово були предметом вивчення. Окремі 
питання висвітлювали Р. Якобсон, В. Виногра-
дов, В. Григор’єв, Н. Арутюнова, В. Русанів-
ський, О. Бондарко, І. Вихованець, М. Шведова, 
П. Дудик, Н. Мединська, В. Гумовська. Дієслова в 
художньому тексті прогнозують відповідну реак-
цію адресата, впливають на його почуттєву сферу. 
Асоціативно-образний потенціал дієслова зна-
чною мірою виявляється в лексико-семантичних 
повторах.

Поява нових напрямів, підходів у сучасній лінг-
вістичній науці в останні десятиліття (комуніка-
тивний, антропоцентричний, когнітивний тощо), 
прагнення до всебічного аналізу тексту зумовили 
перегляд усталених поглядів на нього. У працях, 
що з’явилися в останні десятиліття, науковці при-
діляють все більше уваги проблемам відношення 
між організацією тексту та системністю мовних 
засобів, між закономірностями їх використання 
в тексті і способами втілення думки у слові, між 
колективним та індивідуальним знанням, між 
індивідом і культурою, до якої він належить.

Переваги лінгвопоетичного підходу до аналізу 
тексту, зазначені в різний час В. Виноградовим, 
Г. Винокуром, В. Задорновою, С. Єрмоленко й 
іншими, дають змогу з’ясувати, як мовна одиниця 
включається автором у процес словесно-худож-
ньої творчості, забезпечує створення естетичного 
ефекту, структурно-семантичної цілісності тексту. 
Зазначимо, що лінгвостилістичний підхід не дає 
вичерпних відповідей на питання про смислову, 

структурну і комунікативну організацію тексту, 
які в сучасному українському та світовому мовоз-
навстві стають прерогативою лінгвопоетики і 
лінгвістики тексту.

У статті схиляємося до думки, що текст – це 
складна багатоаспектна система, якій притаманні 
глибинні параметри і яка не може бути описана 
за допомогою лише одного методу. Важливу роль 
у формуванні смислу тексту відіграють текстові 
категорії, передусім такі, як інформативність, коге-
зія, когерентність, континуум, модальність та інші.

Серед різних типів текстів особливе місце посі-
дає художній як комунікативно спрямований вер-
бальний твір, наділений естетичною цінністю, що 
виявляється у процесі його сприйняття. Художній 
текст як образна модель світу завжди передбачає 
творче, особистісне прочитання-декодування, 
у якому значну роль відіграє певний життєвий 
культурно-естетичний досвід індивіда. Особли-
вою семіотичною системою, що має власні закони 
формування та самоорганізації, є поетичний 
текст. Декодування поетичного тексту передба-
чає врахування аперцепційних моментів кожного 
слова в текстовій структурі.

Сучасні дослідження художнього (поетичного) 
тексту спрямовані на комплексне вивчення лек-
сичного, граматичного, синтаксичного мовних 
рівнів як таких, що тісно взаємодіють і взаємозу-
мовлюють один одного. Саме такий підхід забез-
печує всебічне вивчення мовної одиниці у складі 
цілого. Кожний письменник, перебуваючи в 
межах національно-мовної картини світу, творить 
неповторний мовний світ відповідно до свого сві-
тосприйняття, власної психології, що дозволяє 
говорити про його ідіостиль.

Отже, стиль трактуємо як антропоцентричну 
філософсько-естетичну категорію, пов’язану зі 
структурою авторської свідомості, її філософ-
ськими, релігійними, естетичними й іншими 
орієнтирами, що обов’язково знаходить свій 
матеріальний вияв у слові. Під індивідуально-
художнім стилем письменника, поділяючи думки 
інших науковців, розуміємо систему мовних засо-
бів (лексичні, морфологічні, синтаксичні, фоне-
тичні, орфоепічні, інтонаційні, символічні, сти-
лістичні), яка постає внаслідок відбору і творчого 
використання різних мовних явищ не тільки для 
вираження певного змісту, але й для естетичного 
впливу на читача.

Різні аспекти проблеми ідіостилів розглядали 
у своїх працях як українські, так і закордонні 
лінгвісти (С. Єрмоленко, Н. Дужик, Т. Єщенко, 
М. Крупа, П. Гіро, В. Виноградов, В. Григор’єв, 
В. Леденьова, Л. Разіна й інші).
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Віддаємо перевагу визначенням, згідно з якими 
ідіолект – це сукупність формальних і стилістич-
них особливостей, характерних для мови окремої 
людини (Струганець, 2000: 24), а ідіостиль – це 
насамперед індивідуальні особливості викорис-
тання мовних засобів письменником (Леденева, 
2006: 39–41).

Уважаємо, що немає підстав для повного ото-
тожнення ідіолекту й ідіостилю. У результаті 
проведеного аналізу цих понять перевагу відда-
ємо терміну «ідіостиль» як більш поширеному в 
лінгвістичній поетиці. Саме ідіостиль виступає 
рушійною силою розвитку стильової системи 
мови, індивідуальних утворень, які виконують 
естетичну чи пізнавально-інформативну функцію 
в художньому тексті.

Поняття ідіостилю тісно пов’язане з образом 
автора, який розуміємо як «словесно-мовленнєву 
структуру», що пронизує художній твір та спрямо-
вує на комплексне дослідження художнього тексту.

У результаті проведеного аналізу експресив-
ного потенціалу дієслова як лексико-граматич-
ного класу слів, що має розгорнуту систему осо-
бово-способових та видо-часових морфологічних 
форм, простежуємо функціональні особливості 
дієслівних категорій способу, часу, виду й особи в 
поетичних текстах М. Бажана й І. Драча в зістав-
ному аспекті.

Ми розглядаємо дієслово як одну із централь-
них частин мови, що не тільки несе ознаки буття, 
але і є ключовим елементом реалізації людської 
субстанції в конкретному просторі та часі, має 
широкий експресивний діапазон. Мовно-вира-
жальний потенціал дієслів міститься в їхній 
семантиці і розгорнутій системі морфологічних 
категорій, представлених різними способовими, 
видо-часовими й особовими формами.

Зазначимо, що лінгвостилістична природа 
категорії способу в поетичних текстах М. Бажана 
й І. Драча характеризується потужною експресив-
ністю й емоційністю. З’ясовано, що переважають 
дієслівні форми дійсного способу, які означають 
реальні дії, що відбуваються в різній часовій пло-
щині: Осінь скиглить у повітрі, / Розшумілось 
поле золотим потопом (М. Бажан).

Власне формами наказового способу обидва 
письменники досягають особливої смислової екс-
пресії та напруги, створюють частіше не розпо-
відь-опис, а діалог з уявним адресатом. Форми 
наказового способу дієслів у досліджених тек-
стах можуть виражати: наказ, прохання, пропо-
зицію, побажання, благання тощо. Пор.: Пиль-
нуй, стерничий! Вітер кружить тут, / І гостру 
хвилю зводить Тарханкут (М. Бажан) і (Скиньте 

з Шевченка шапку. Та отого дурного кожуха. / 
Відкрийте в нім академіка (І. Драч). З’ясовано, 
що різними експресивними відтінками харак-
теризуються форми доконаного й недоконаного 
виду наказового способу. Зокрема, у поетичних 
творах І. Драча дієслова недоконаного виду час-
тіше виражають прохання або пораду (Беріть 
сонця – кладіть мені серця, / Як мідяки з осугою-
турбою), а в поезії М. Бажана – наказ, причому в 
досить категоричній формі (Мовчи, юродива при-
маро, мовчи! <…>). По-різному значення наказо-
вого способу есплікується за допомогою часток. 
Для М. Бажана такими частками є передусім хай, 
нехай, же, -но, а для І. Драча – дай, бодай, -но.

У поетичному доробку М. Бажана й І. Драча 
виявлено чимало дієслівних форм умовного спо-
собу, що реалізують значення повної і відносної 
умовності. Певну специфіку в уживанні форм 
умовного способу засвідчує використання частки 
б (би). Встановлено, що більшою виразністю, 
образністю позначені контексти, у яких ця частка 
перебуває у препозиції до дієслова або в постпо-
зиції та в препозиції водночас: Я випив би небо до 
денця, <…> / Журу перепив би зором, а в зір би 
взяв зір на сто гін <…> (І. Драч).

Саме вживання інфінітивів у значенні наказо-
вого й умовного способів поширене в обох поетів, 
що помітно динамізує текст: Все обійти і все зна-
йти! (І. Драч) або Криком би груди роздерти, / 
Роздряпати зойком ніч (І. Бажан).

Зафіксовано випадки транспозиційних перехо-
дів, наприклад, коли автори послуговуються фор-
мами умовного способу для вираження послабле-
ного значення апелятивності: Батько статечно 
навпроти, <…> / Сказавши дядькові просто: / 
«Таж ти, Зінько, охолов би!» (І. Драч).

Простежуємо також функціонально-семан-
тичне навантаження видо-часових форм дієслова. 
Стилістично маркованими у творчості обох авторів 
є форми теперішнього історичного часу, які зазви-
чай реалізуються тоді, коли письменники перено-
сяться думками в минуле і у спогадах відтворюють 
у плані теперішнього події минулого (виявлені в 
таких творах, як «Міцкевич в Одесі», «Італійські 
зустрічі», «Уманські спогади» М. Бажана, поезії 
«Пам’яті Василя Шукшина» І. Драча).

Щодо форм минулого часу доконаного виду, 
то вони у проаналізованих текстах реалізують два 
види значень – перфектне (пов’язане з теперіш-
нім часовим планом) і аористне (не пов’язане). 
Причому І. Драч частіше використовує форми з 
перфектним значенням (Поруч з темінню став на 
порозі, / І світла пучок веде мене в хату <…>), 
а М. Бажан – з аористним (Блиск і свист про-
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тнули смерк, / Жар сузір померк). Зміщення 
часової перспективи засвідчують поєднання форм 
минулого часу доконаного й недоконаного виду: 
Пор.: Ламали людям ми горби, / Щоб вирівнять 
хребти. / Коли ж зламався, то впади (М. Бажан).

Сфокусовано увагу також на формах майбут-
нього часу та встановлено певні пріоритети в їх 
використанні. Так, І. Драч здебільшого вживає 
форми доконаного виду, а М. Бажан – як докона-
ного, так і недоконаного. Емоційною напругою 
позначені контексти з дієслівними формами май-
бутнього часу, що зазнали відповідних компози-
ційно-смислових трансформацій. Наприклад, 
які вживаються для вираження «наказу в легкій 
формі»: Покличем сюди усе людство / На цю 
благородну роботу / І атомний гриб закопаєм / 
В найглибшу нору-конуру (І. Драч).

Характерною особливістю досліджених тек-
стів є використання особових форм модальних 
дієслів теперішнього часу в поєднанні з інфі-
нітивом для вираження дій, що мають відбу-
тися в майбутньому. Наприклад, у «Баладі двох» 
І. Драча: І мусиш слово розстріляти, / Бо в серці 
мужності нема.

До семантично містких у поетичному тексті 
належить категорія особи, розгляду якої присвя-
чено третій підрозділ. З’ясовано, що в дослідже-
них текстах, як і в лінгвопоетиці, реалізуються 
два способи вираження особовості – нейтраль-
ний і експресивний. Експресивний спосіб пред-
ставлений дієсловами в означено-особовому, 
неозначено-особовому й узагальнено-особовому 
значенні. Встановлено, що в поетиці М. Бажана 
поширеними є передусім дієслівні форми, ужиті 
в означено-особовому значенні, реалізовані у 
відповідних односкладних реченнях: Дивлюсь 
з любов’ю в далеч степову <…> Тоді як у твор-
чості І. Драча переважають дієслівні форми в нео-
значено-особовому значенні: Гордяка був <…> / 
Пекельним був, тож нарекли Холодним.

Транспозиційний потенціал особових форм у 
поетичних творах М. Бажана й І. Драча засвідчує 
вживання одних форм у значенні інших. Актив-
ною щодо транспозиційних переходів є насам-
перед друга особа. Пор.: Я запитав: / – Ви хто 
такий, <…> / Чому Ви не спите, / і хто вас пробу-
див? (М. Бажан) і Ваша усмішка – Ваша загадка, 
Олесю, / Вашу лагідну усмішку – варту вуст – / Як 
Ви змогли пронести крізь фронти <…> (І. Драч).

Функціональні особливості особових форм 
дієслова були докладніше розглянуті на прикладі 
поезій «Думи про тебе» М. Бажана і «Кам’янець-
Подільський» І. Драча. Їх аналіз показав, що оби-
два письменники широко використовують різні 

особові форми, які несуть важливе смислове 
навантаження у творі, вносять у текст експресію, 
динамізують оповідь та визначають специфіку 
індивідуально-авторського світобачення.

Проаналізовано повторювані дієслівні одиниці 
в поезіях «Клич» М. Бажана та «Київське небо» 
І. Драча.

Повтор у роботі тлумачимо як стилістичну 
фігуру (прийом), що вживається для підсилення 
експресивності мови, формує внутрішню рит-
міку вірша, сприяє створенню ампліфікативного 
ефекту почуттів, емоцій, переживань та є одним із 
засобів створення цілісного когерентного тексту. 
У лінгвістичній літературі знайшли відображення 
різні характеристики повтору як художньо-вира-
жального елемента у структурі художнього тек-
сту. Важлива роль повтору в поетичному тексті 
зумовлена його функціями, експресивною, праг-
матичною, ритмомелодійною тощо.

Для аналізу вибираємо насамперед лексико-
семантичний (термін А. Загнітка) дієслівний повтор 
(лексичний дієслівний, лексико-дієслівний). Повто-
рюване дієслово в тексті є тим індексом, сигналом, 
який збуджує у свідомості низку асоціацій, активі-
зує свідомість читача, моделює предметно-явищ-
ний ряд і об’єднує в єдине ціле, формує естетич-
ний образ, який повинен рецептуватися читачем. 
Лексико-семантичний дієслівний повтор, як і інші 
повтори, може бути контактним, дистантним і ком-
бінованим, тотожним, синонімічним і антоніміч-
ним, дво-, трикратним і багатократним. Розгляду 
цих питань присвячено перший підрозділ.

Визначаємо типологію дієслівних повторів в 
індивідуально-авторській мові, аналізуємо їхні 
лінгвовиражальні особливості та з’ясовуємо їхню 
роль як стилетвірних компонентів в окремо взя-
тих поетичних текстах М. Бажана й І. Драча.

У проаналізованих творах по-різному пред-
ставлені контактні і дистантні різнократні лек-
сико-дієслівні повтори. Зокрема, встановлено, 
що в текстах обох письменників досить поши-
рені контактні двократні повтори: Звели шма-
гать оскаженіло – / Та не вели чекать, чекать! 
(М. Бажан); За бабу Танасину й за Килину / Від-
повідай, відповідай, калино <…> (І. Драч). Щодо 
дистантних повторів, які регулюють темпоритм 
оповіді, виділяють найсуттєвіші моменти в поезії, 
дозволяють виявити ключові поняття в тезаурусі 
митця, то двократні й трикратні характерні пере-
дусім для ідіостилю М. Бажана (Проходили роки. 
Проходили онуки / На ті поля, де вмер достойно 
дід <…>), а багатократні – для віршів І. Драча 
(Летять стежини до Дніпра, / Летять хмарки, 
летять дороги, / Зібгавши куряву під ноги. 
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Переважають у досліджених текстах тотожні 
лексико-дієслівні повтори, які нерідко виконують 
функцію дієслівної анафори, передусім у поетиці 
М. Бажана: Крутись, скажений феєрверк, / кру-
тись, скажений цирк. У Драчевій поезії частіше 
функціонують синонімічні повтори, змодельовані 
за допомогою контекстуальних синонімів, які 
репрезентують індивідуально-авторське світоба-
чення: Витни гидь мою, вижери жаром, / Про-
копи, прогрими, протопчи <…>. Аналіз поетич-
них текстів засвідчив ампліфікацію та градацію 
синонімічних повторів, що підсилює почуття, 
надає текстам особливого смислового забарв-
лення, створює певний негативний чи позитивний 
настрій: Боже, це ми українці / Самознущаємось, 
самокатуємось / Самовбиваємось, розпинаємось 
<…> (І. Драч); Громоподібне слово в ній / І гряне, 
й вибухне, і здвигне <…> (М. Бажан). Пошире-
ним у досліджених текстах є також антонімічний 
повтор, який у творах І. Драча нерідко набуває 
афористичного відтінку: Я не знаю, хто йде, та 
знаю я – зло несе його поява (М. Бажан) або Бити 
чи не бити – ось питання! (І. Драч).

Здебільшого повтори виражені предикатами 
на позначення руху, стану, які вказують на інтен-
сивність дії: Кобзар ішов по винищеній ниві, / По 
згарищу розтерзаних долин, / Весь білий, світлий, 
сріберний і сивий, / Ішов по чорних кучугурах він 
(М. Бажан). У поетиці І. Драча вони часто ожив-
ляють, одухотворяють предметно-матеріальний 
світ та світ природи, надають йому антропоморф-
них характеристик: Гречка передавала її гороху і 
просу. / Пшениця передавала її житу й вівсу.

Аналіз мовно-виражальних особливостей 
повторюваних дієслівних одиниць у поетичних 
текстах М. Бажана й І. Драча засвідчив, що поши-
рені насамперед повтори, компонентами яких 
є однакові видо-часові або особово-способові 
форми дієслів. Хоча наростання напруги забезпе-
чують якраз ті повтори, що містять різні форми 
дієслів. Пор.: Живи, дух життєдайний, / дух 
творчості людської, / Живи, життя безсмертне 
<…> (М. Бажан) і Я вийшла з тебе і йду в тебе, 
море (І. Драч).

Важливе функціональне навантаження несуть 
повтори, що втілюють транспозиційний потенціал 
дієслова, зокрема у творах І. Драча: Було, як сяде, 
то й струна кипить, / Та як зашкряба, ридма 
як затужить, / То плачуть всі, а він і плаче, й 
кпить, Бо з нього був гординя пишний дуже.

Виявлено також чимало дієслівних лексико-
семантичних повторів з узагальнено-імпера-
тивним значенням, репрезентованих інфініти-
вами: Зречевлювати труд, / Зречевлювати 
мисль, / Утілювати слово / В строфі поем <…> 
(М. Бажан).

Окремий підрозділ присвячено дослідженню 
дієслівних повторів у поезіях «Клич» М. Бажана 
та «Київське небо» І. Драча. У цих творах, 
об’єднаних спільною воєнною тематикою, було 
виявлено багато різних за семантико-граматич-
ними особливостями повторів. З’ясовано, що 
вживання тих чи інших дієслівних повторів у 
вказаних віршових текстах визначається рівнем 
їхнього психологізму, їхнім зв’язком із фолькло-
ром, наявністю певних лейтмотивів тощо.

Висновки. Важливим засобом створення ціліс-
ного когерентного тексту виступає повтор як явище 
невипадкове, зумовлене ідейно-художнім задумом 
автора, його прагненням акцентувати увагу на 
окремих художніх деталях, словах, образах, думках. 
У статті простежено специфіку лексико-семантич-
ного і лексико-морфологічного дієслівних повторів, 
які можуть бути контактними, дистантними і комбі-
нованими, тотожними, синонімічними й антоніміч-
ними, дво-, три- і багатократними.

Отже, проведені спостереження, здійснені на 
матеріалі віршових творів М. Бажана й І. Драча, 
засвідчили, що дієслово є важливим засобом інтен-
сифікації семантики, забезпечення динамізму опо-
віді, а дієслівний повтор – один із прийомів, що 
організовує текстову структуру в єдине ціле, акту-
алізує поетичний зміст. Як носій динамічної й 
експресивної ознаки дієслово (увесь спектр його 
категорій) є важливим компонентом в аперцепцій-
ній системі тексту. Повтори, виражені дієслівними 
формами, належать до яскравих зображально-
виражальних засобів поетичної мови.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ САЙТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

У статті розглядається специфіка перекладу сайтів стоматологічної тематики. Зокрема, даються поради 
стосовно підготовки проєкту локалізації сайтів, яка включає вибір набору інструментів перекладу; відбір пере-
кладачів, вибір перекладацької компанії; попередню підготовку матеріалу, передачу матеріалів перекладачеві, 
редагування, технічну й мовну перевірку, формування перекладацької пам’яті для подальшої мовної підтримки 
тощо. Автори зазначають, що під час перекладу стоматологічних сайтів виникає низка труднощів, а саме: 
урахування перекладу інтерфейсу сайту, складання глосарія метатегів, наявність великого об’єму професійних 
термінів, дотримання вимог технічного тексту та неможливість використання образної лексики, адаптація 
текстів до потреб аудиторії, а також до потреб дизайну й інтерфейсу сайту. Аналізуються типи лексики, 
яка вживається у процесі перекладу стоматологічних сайтів: стоматологічна професійна лексика та термі-
ни, терапевтична, хірургічна, ортопедична, естетична стоматологія, ортодонтія, професійна гігієна, лексика 
прейскурантів та інтерфейсу, зумовлена особливостями лікування та діагностики, різними видами препаратів, 
стоматологічних приладів та технік їх використання. У статті розглядаються такі види способів перекладу 
стоматологічної професійної лексики, як калькування, транскрибування, транслітерація, описовий переклад, 
переклад за допомогою родового відмінка, переклад за допомогою прийменників. Підкреслюється необхідність 
використання перекладацьких трансформацій під час перекладу сайту стоматологічної тематики, оскільки 
головною метою перекладу є забезпечення адекватності, досягнення найточнішої передачі сенсу оригінальних 
текстів і, у контексті перекладу сайту, збереження структурної форми контенту. У результаті аналізу пере-
кладу сайту однієї стоматологічної клініки доводиться, що найпоширенішими способами перекладу медичної 
термінології є транскрибування, транслітерація та калькування.

Ключові слова: транскрибування, транслітерація, калькування, описовий переклад, переклад за допомогою 
родового відмінка, переклад за допомогою прийменників.
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PECULIARITIES OF DENTAL SITES TRANSLATION

The article considers the specifics of translation of dental sites. In particular, the authors give advice on the preparation 
of a site localization projects, which includes the choice of a translation company and a set of translation tools; the 
selection of translators, preliminary preparation of material, transfer of materials to the translator, editing, technical 
and linguistic verification, formation of the translation memory for further language support, etc. The authors note that 
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when translating dental sites there emerges a number of difficulties, such as taking into account the translation of the 
site interface, compiling a glossary of meta tags, a large amount of professional terms, compliance with the requirements 
to technical texts and the impossibility of using figurative vocabulary, adapting texts to the needs of the audience and 
to the site design and interface. The following types of vocabulary found in the process of translating dental sites are 
analyzed: dental professional vocabulary and terms, therapeutic, surgical, orthopedic, aesthetic dentistry, orthodontics, 
professional hygiene, vocabulary of price lists and interface, due to the peculiarities of treatment, diagnostics and different 
types of drugs. The article is concerned with such types of methods of translation of dental professional vocabulary as 
transcription, transliteration, loan translation, descriptive translation, translation by the genitive case, translation by 
prepositions. The article states that there is need to use translation transformations when translating a dental site, as the 
main purpose of translation is to ensure adequacy, to achieve the most accurate transfer of meaning of original texts and, 
in the context of site translation, to preserve the structural form of content. As a result of the analysis of the translation 
of the dental clinic site, it is proved that the most common ways of translating medical terminology are transcription, 
transliteration and loan translation.

Key words: transcription, transliteration, loan translation, descriptive translation, translation by genitive case, 
translation by prepositions.

Постановка проблеми. Сфера медичного 
перекладу є надзвичайно складною та комплек-
сною структурою. Так, американський медичний 
перекладач Генрі Фішбах стверджує, що «медич-
ний переклад цілком може бути найбільш уні-
версальною та найдавнішою формою перекладу 
через усюдисущу анатомію та фізіологію (зре-
штою, організм людини є більш-менш однаковим 
скрізь)» (Fischbach, 1962).

Попит на медичний переклад надзвичайно 
високий. Це не лише науково-медичні статті, під-
ручники та професійно-технічна література, а 
також реклама медичних препаратів, інструкції з 
використання ліків чи проведення певних медич-
них процедур, рецепти, особисті картки пацієнтів, 
історії хвороб та багато іншого. У контексті стома-
тологічного перекладу можна говорити про тера-
певтичну, хірургічну, ортодонтичну, ортопедичну, 
а також естетичну стоматологію та наявну в кож-
ній із цих галузей власну професійно-технічну 
лексику, зумовлену особливостями лікування та 
діагностики, різними видами препаратів, стома-
тологічних приладів та технік їх використання, 
наприклад, різні види брекет-систем чи таких кос-
метичних процедур, як професійна гігієна рота чи 
відбілювання зубів.

Також варто додати, що зараз, в умовах всес-
вітнього карантину та в епоху стрімкого розвитку 
IT-сектора, набирає попиту такий вид перекладу, 
як переклад професійних сайтів. І саме приватні 
стоматологічні клініки є головними замовни-
ками такого виду перекладу. На додачу до цього 
варто зазначити, що переклад медичного тексту, 
зокрема стоматологічної тематики, мусить бути 
адаптований до потреб аудиторії. Адже матеріал, 
наприклад інформація про новий метод лікування 
ясен, може бути абсолютно по-різному викладе-
ний залежно від того, чи його готують як інфор-
маційну картку для потенційного клієнта чи як 
виступ на вузькогалузевому семінарі. 

Аналіз досліджень. Переклад стоматологічної 
лексики в різних аспектах розглядався в декіль-
кох наукових розвідках українських учених. Так, 
Ю. С. Дев’ятко розглядає проблемні аспекти пере-
кладу й упорядкування українських стоматологіч-
них термінів на сучасному етапі й альтернативні 
шляхи їх вирішення, класифікацію терміноло-
гічних словосполучень, основні термінотворчі 
моделі сучасних англійських стоматологічних 
термінів, пропонує алгоритм роботи у процесі 
перекладу багатокомпонентних медичних термі-
нів з англійської українською мовою (Дев’ятко, 
2015; Дев’ятко, 2014). У статті Н. М. Тхор ідеться 
про семантичний аспект стоматологічної терміно-
логії в англійській мові на матеріалі спеціалізова-
них та загальномовних словників, запропоновано 
тематичну класифікацію англомовних стомато-
логічних термінів (Тхор, 2017). Однак ми не зна-
йшли досліджень, присвячених особливостям 
перекладу стоматологічних сайтів.

Мета статті – дослідити різні типи стомато-
логічної лексики, яка найчастіше вживається на 
сайтах, та способи її перекладу, з’ясувати, які 
труднощі виникають у процесі перекладу стома-
тологічних сайтів. 

Виклад основного матеріалу. Точний і адек-
ватний переклад таких текстів цілком залежить 
від майстерності, рівня знань, професійності, обі-
знаності в даній конкретній галузі перекладача, 
адже саме на нього покладається адаптація тексту 
під потреби аудиторії.

Під час підготовки проєкту локалізації як пере-
кладачам, так і редакторам необхідно створити 
детальні інструкції. Перекладачі, зокрема, мають 
працювати в координованому потоці роботи 
(workflow) та використовувати автоматизовані 
системи перекладу (Yunker, 2003: 124). На думку 
Дж. Юнкера, власне переклад – це простий про-
цес, складною є його логістика в межах локаліза-
ції, яку ускладнюють обсяг матеріалу та кількість 
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мов перекладу (Yunker, 2003: 197). Однак неза-
лежно від кількості мов та складності проєкту він 
повинен пройти чотири етапи: 1) установлення 
мети, бюджету та графіка виконання; 2) вибір 
набору інструментів перекладу; 3) відбір пере-
кладачів, вибір перекладацької компанії; 4) вико-
нання проєкту, що включає попередню підготовку 
матеріалу, передачу матеріалів перекладачеві, 
редагування, технічну й мовну перевірку, форму-
вання перекладацької пам’яті для подальшої мов-
ної підтримки (Yunker, 2003: 197).

У перекладі стоматологічних текстів для сай-
тів існує низка труднощів:

– урахування перекладу інтерфейсу сайту 
(навігація сайту, меню, кнопки, анкета замов-
лення послуг та форма зворотного зв’язку);

– складання глосарія метатегів (слів, що необ-
хідно враховувати та використовувати для лока-
лізації сайту в пошукових системах). Має бути 
складений список слів, семантичне ядро, що 
відображатиме слова, які використовуватимуться 
під час просування сайту засобами реклами. 
Зазвичай такий список містить заголовки, теги, 
короткий опис сторінок тощо, має бути наданий 
перекладачу;

– наявність великого об’єму професійних 
термінів;

– дотримання вимог технічного тексту та 
неможливість використання образної лексики. 
Але тут можуть бути винятки, якщо політика 
сайту передбачає іншу манеру спілкування із 
клієнтами;

– необхідність для перекладача бути обізнаним 
у кількох вузькопрофільних галузях стоматологіч-
ної сфери;

– адаптація текстів до потреб аудиторії, а також 
до потреб дизайну й інтерфейсу сайту. Напри-
клад, часто доводиться скорочувати текст заголо-
вків або використовувати менші за обсягом сино-
німічні фрази чи слова; 

– дотримання структури сайту під час пере-
кладу, адже адаптацією перекладу сайту та його 
перенесенням безпосередньо онлайн будуть 
займатися ІТ-спеціалісти, тому необхідно збе-
регти оригінальну форму та належний вид у доку-
менті перекладу для уникнення неточностей. 

Загалом, якщо говорити про переклад сайту 
для стоматологічної клініки, то всю лексику 
можна поділити на такі групи:

1. Стоматологічна професійна лексика та 
терміни:

–	 терапевтична стоматологія: treatment of teeth 
affected by caries – лікування карієсу; treatment 
of gums – лікування ясен; treatment of dental 

canals – лікування каналів; injection anesthesia 
(carpal) – анестезія ін’єкційна (карпульна); 
temporary filling – тимчасова пломба; filling from 
glass ionomer cement (surface caries) – пломба зі 
склоіномерного цементу (поверхневий карієс);

–	 хірургічна стоматологія: flap operation – клап-
тева операція; resection of the apex of the tooth root – 
резекція верхівки кореня зуба; tooth implantation – 
імплантація зубів; sinus lifting – сінусліфтінг;

–	 ортопедична стоматологія: prosthetics – про-
тезування; microprosthetics – мікропротезування, 
вініри; teeth print – зняття відбитків; prosthetics 
of dentition defect photo by polymer and fiberglass 
tape – протезування дефекту зубного ряду фото-
полімером та скловолоконною стрічкою;

–	 ортодонтія: eligners – елайнери; retainer – 
ретейнер; replacement of metal arch with coating – 
заміна дуги з покриттям; intermuscular traction – між-
щелепові тяги; fixation of separation rings – фіксація 
сепараційних кілець;

–	 професійна гігієна: teeth whitening – від-
білюваня; veeners – вініри; interdental floss with 
mint – нитка міжзубна з м’ятою; interdental brush 
for implants – йоршик міжзубний для імплантів;

–	 естетична стоматологія: occlusion correc-
tion – виправлення прикусу; dental braces – бре-
кети; eligners – елайнери.

2. Прейскуранти, які передусім містять інфор-
мацію про низку послуг, що надаються стоматоло-
гічною клінікою, та про стоматологічні товари, які 
можна в ній замовити:

– послуги: діагностика – diagnostic; ретен-
ційна каппа – retentional guard; корекція зубного 
ряду – correction of the tooth row; ортодонтичний 
атачмен – orthodontic attachment; фіксація сепара-
ційних кілець – fixation of separation rings; зняття 
брекетів – dental braces extraction; 

– стоматологічні товари: зубна паста, що ремі-
нералізує – toothpaste with remineralizing effect; 
бальзам протизапальний з неовітіном – anti-
inflammatory balsam with Neovitin; нитка міжзубна 
з м’ятою, 50 м-кодів – interdental floss with mint, 
50 m-codes, йорж міжзубний для імплантів – 
interdental brush for implants.

3. Текстова форма замовлення, призначена 
для запису на консультацію та зворотного зв’язку. 
Наприклад: залишити відповідь – leave the answer; 
записатися на прийом – book the meeting; онлайн-
консультація – virtual consultation.

4. Інтерфейс: домашня (початкова) сторінка – 
home; інформація про нас – about us; відгуки – 
reviews; статті – blog.

Особливу увагу варто приділити саме першій 
групі, адже професійна лексика та її адаптація – 
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чи не найважливіші аспекти роботи під час пере-
кладу сайту. 

А. Я. Коваленко пропонує такі види способів 
перекладу стоматологічної професійної лексики 
(Коваленко, 2001):

1. Калькування – дослівний переклад слова 
чи фрази українською мовою: implantation of 
teeth – імплантація зубів; personal care – персо-
нальний догляд; surgical stage – хірургічний етап; 
professional hygiene – професійна гігієна. 

2. Транскрибування та транслітерація: 
implant – імплант; abutment – абатмент; sinus 
lifting – синус ліфтинг; microimplant – мікро-
імплант; veneer – вінір; anesthesia – анастезія; 
photopolymer – фотополімер. 

3. Описовий переклад – передача терміна за 
допомогою розширеного пояснення значення 
англомовного терміна: treatment response – відпо-
відь на терапію; root submergence of tooth – аль-
веолярне занурення кореня зуба; air-conditioning 
installation – установка для кондиціонування 
повітря; lateral condensation of the root canals of a 
singlerooted tooth – латеральна конденсація коре-
невих каналів однокореневого зуба.

До описового перекладу висувають такі 
вимоги: 1) переклад має точно відбивати осно-
вний зміст позначеного терміном поняття; 2) опис 
не повинен бути надто докладним; 3) синтаксична 
структура словосполучення не повинна бути 
складною (Карабан, 2001).

4. Переклад за допомогою родового від-
мінка: raising the bottom of the maxillary 
sinus – підняття дна гайморової пазухи; pressed 
crown extraction – зняття коронки штампованої; 
cast crown extraction – зняття коронки литої; single 

tooth welding – приварювання одного зуба; welding 
of a clasp – приварювання кламеру.

5. Переклад за допомогою прийменників: child 
trainer – трейнер для дітей; face mask – маска для 
обличчя; health programme – програма з охорони 
здоров’я; education requirements – вимоги до освіти; 
water supplying device – прилад для подачі води.

Також у разі перекладу сайту на стоматоло-
гічну тему перекладачу варто розуміти необ-
хідність використання перекладацьких транс-
формацій, адже головною метою перекладу є 
забезпечення адекватності, досягнення найточні-
шої передачі сенсу оригінальних текстів та, у кон-
тексті перекладу сайту, збереження структурної 
форми контенту. Саме перекладацькі трансфор-
мації здійснюють перехід від тексту джерела до 
адекватного тексту перекладу. 

Висновки. У результаті проведеного аналізу 
результатів перекладу сайту однієї стоматологіч-
ної клініки ми дійшли висновку, що найпоширені-
шими способами перекладу медичної термінології 
є транскрибування, транслітерація та калькування.

Переклад сайту стоматологічної тематики – це 
складний процес, що вимагає висококваліфікова-
них перекладачів, адже це не лише робота зі склад-
ною медичною термінологією, її адаптацією для 
читачів, а й потреба усвідомлювати необхідність 
уживання спеціальної лексики, що спрямована на 
поширення популярності сайту або на його без-
перебійну роботу. На додачу до цього перекладач 
має бути обізнаний у тематиці базових кліше для 
перекладу інтерфейсу сайту. Робота із професій-
ною лексикою вимагає від перекладача володіння 
гарним глосарієм термінів в активному словнику 
та базовими знаннями у сфері стоматології. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ  
МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ  
ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню педагогічних умов формування готовності молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності в пунктах пропуску для міжнародного сполучення. 
З урахуванням результатів аналізу науково-педагогічної та методичної літератури, вивчення навчальної прак-
тики й узагальнення власного професійного досвіду автором з’ясовано, що педагогічними умовами формування 
готовності молодших фахівців молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності в пунктах 
пропуску для міжнародного сполучення є комплекс цілеспрямованих психолого-педагогічних заходів впливу на осо-
бистість військовослужбовця з метою підготовки його до ефективного здійснення фахових і морально-психо-
логічних дій молодшого інспектора прикордонної служби, які використовуються в різноманітних обставинах і 
ситуаціях професійної діяльності в пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

Автором з’ясовано, що професійна компетентність молодших інспекторів прикордонної служби передбачає 
наявність таких якостей і навичок, як мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі; ініціативність і напо-
легливість; нетерпимість до корупції; організованість; відповідальність; дисциплінованість; високий рівень 
особистої культури й культури спілкування; рішучість; стриманість; здатність швидко приймати рішення в 
умовах обмеженого часу; стійкість до стресу, емоційних і фізичних навантажень; прагнення до розвитку й 
самовдосконалення, досвід роботи з комп’ютерною технікою на рівні впевненого користувача.

За результатами аналізу наукової літератури, а також з урахуванням вимог нормативно-правових доку-
ментів, у яких викладено як правові вимоги до професійної діяльності прикордонників у пунктах пропуску для 
міжнародного сполучення, так і вимоги до їх професійних якостей, до педагогічних умов формування готов-
ності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для між-
народного сполучення віднесено такі: сприяння підвищенню мотивації молодших інспекторів прикордонної 
служби до професійної діяльності в пунктах пропуску для міжнародного сполучення; поєднання в ході фахо-
вої підготовки процесів формування необхідних професійних компетенцій, психологічних і фізичних якостей; 
адаптивне поетапне управління навчальною діяльністю молодших інспекторів прикордонної служби в ході 
фахової підготовки.

Автор звертає увагу, що визначення педагогічних умов дає змогу конкретизувати сутність і специфіку орга-
нізації діяльності щодо формування готовності молодших фахівців молодших інспекторів прикордонної служби 
до професійної діяльності в пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

Ключові слова: готовність молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності, діяль-
ність у пунктах пропуску для міжнародного сполучення, професійна готовність, педагогічні умови.
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Педагогiка

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF READYNESS FORMATION  
JUNIOR INSPECTORS OF THE BORDER SERVICE TO PROFESSIONAL 
ACTIVITY AT ACCESS POINTS FOR INTERNATIONAL CONNECTION

The article is devoted to the definition and justification of pedagogical conditions of readyness formation junior 
inspectors of the border service to professional activity at access points for international connection. Taking into account 
the results of the analysis of scientific and pedagogical and methodological literature, study of educational practice and 
generalization of own professional experience the author found that the pedagogical conditions of readyness formation 
junior inspectors of the border service to professional activity at access points for international connection there is a set of 
purposeful psychological and pedagogical measures to influence the personality of a serviceman in order to prepare him 
for the effective implementation of professional and moral and psychological actions junior inspector of the border service, 
which are used in various circumstances and situations of professional activity at checkpoints for international traffic.

The author found that the professional competence of junior border inspectors provides availability of such qualities 
and skills as motivation and focus on qualitative changes in the state; initiative and persistence; intolerance to corruption; 
organization; responsibility; discipline; high level of personal culture and culture of communication; determination; 
restraint; ability to make decisions quickly in a limited time; resistance to stress, emotional and physical stress; desire for 
development and self-improvement, experience with computer equipment at the level of a confident user.

According to the results of the analysis of the scientific literature, as well as taking into account the requirements of 
regulatory documents which set out as legal requirements for the professional activities of border guards at checkpoints 
for international traffic, and requirements for their professional qualities the pedagogical conditions for the formation 
of the readiness of junior inspectors of the border service for professional activity at checkpoints for international traffic 
include the following: promoting the motivation of junior border service inspectors to work professionally at checkpoints 
for international traffic; combination in the course of professional training of processes of formation of necessary 
professional competences, psychological and physical qualities; adaptive step-by-step management of educational 
activities of junior inspectors of the border service in the course of professional training.

The author points out that the definition of pedagogical conditions makes it possible to specify the essence and 
specifics of the organization of activities on the formation of the readiness of junior specialists of junior inspectors of the 
border service to professional activity at access points for international connection.

Key words: readiness of junior inspectors of the border service for professional activity, activity at checkpoints for 
international traffic, professional readiness, pedagogical conditions.

Постановка проблеми. Результати теоре-
тичних і практичних пошуків щодо формування 
готовності молодших інспекторів прикордон-
ної служби до професійної діяльності в пунктах 
пропуску для міжнародного сполучення, а саме 
з’ясування її сутності й структури, закономір-
ностей і специфічних особливостей, зумовлюють 
актуальність у визначенні й обґрунтуванні педа-
гогічних умов ефективності зазначеного процесу. 
Оскільки готовність молодших інспекторів при-
кордонної служби до професійної діяльності в 
пунктах пропуску для міжнародного сполучення 
розглядається нами як складова частина їхньої 
професійної готовності, то педагогічні умови її 
формування ми розглядатимемо в контексті педа-
гогічних умов професійної підготовки фахівців 
прикордонної служби загалом.

Аналіз досліджень. Проблема формування 
готовності молодших фахівців військової сфери 
до професійної діяльності є об’єктом уваги бага-
тьох дослідників. Різноманітні аспекти поняття 
«готовність» досліджували А. Галімов, В. Мірош-
ніченко, О. Ставицький, В. Ягупов. У працях 
військових педагогів готовність до професійної 
діяльності розкривається як одне з пріоритетних 
завдань фахової підготовки різних категорій вій-
ськовослужбовців. Так, О. Лемешко дослідила 

формування готовності майбутніх офіцерів-при-
кордонників до локалізації нестандартних ситуа-
цій у пунктах пропуску через державний кордон. 
Формування готовності майбутніх фахівців опе-
ративно-рятувальної служби до самозбереження 
в екстремальних умовах професійної діяльності 
є предметом досліджень М. Пелипенко. Окремі 
аспекти формування готовності фахівців прикор-
донної служби до оперативно-службової діяль-
ності досліджували О. Татарін (застосування 
заходів фізичного впливу), Ю. Кузь (застосування 
автоматизованих комплексів і технічних засо-
бів прикордонного контролю), М. Карпушина 
(уміння розв’язувати проблемні ситуації в профе-
сійній діяльності) й інші.

Метою статті є обґрунтування педагогічних 
умов формування готовності молодших інспек-
торів прикордонної служби до професійної діяль-
ності в пунктах пропуску для міжнародного спо-
лучення.

Виклад основного матеріалу. У довідковій 
літературі існує низка підходів до трактування 
поняття «умова»:

1) «суб’єктивні й об’єктивні вимоги й переду-
мови, реалізуючи які досягається поставлена мета 
за найбільш раціонального використання сил і 
засобів» (Рапацевич, 2005: 627);
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2) «необхідна обставина, що уможливлює здій-
снення, створення, утворення чого-небудь або 
сприяє чомусь» (Бусел, 2009: 1506);

3) «фактор – рушійна сила будь-якого процесу, 
явища» (Бусел, 2009: 1526); 

4) «причина – явище, що породжує інше явище 
й визначає його характер» (Бусел, 2009: 1601).

Похідним від «умова» є поняття «педагогічні 
умови». Вивченню педагогічних умов присвячено 
праці багатьох вчених. У результаті вивчення дже-
рел встановлено відсутність єдиного підходу до 
тлумачення педагогічних умов.

Досліджуючи методологічні засади поняття 
«педагогічні умови», А. Литвин виокремлює 
декілька позицій, яких дотримуються вчені. Він 
звертає увагу, що відповідно до функціонального 
підходу під педагогічними умовами розуміють 
сукупність об’єктивних можливостей розв’язання 
поставлених освітніх завдань (А. Найн, Н. Яков-
лєва), сукупність заходів, необхідних для педаго-
гічного процесу (В. Андрєєв, В. Жернов), сукуп-
ність зовнішніх і внутрішніх впливів (В. Манько, 
В. Полонський). Іншою, зазначає автор, є позиція 
дослідників, які пов’язують педагогічні умови з 
конструюванням освітньої системи, в якій вони 
виступають одним із компонентів (І. Зязюн, М. Звє-
рєва, І. Підласий, О. Пєхота). Учені, які займають 
третю позицію (Б. Купріянов, С. Диніна), розумі-
ють педагогічні умови як одну зі сторін законо-
мірностей процесу навчання (Литвин, 2014: 20).

На думку А. Литвина, «педагогічні умови – це 
комплекс спеціально спроєктованих генеральних 
чинників впливу на зовнішні й внутрішні обста-
вини навчально-виховного процесу й особистісні 
параметри всіх його учасників. Педагогічні умови 
забезпечують цілісність навчання та виховання 
в інформаційно-освітньому середовищі навчаль-
ного закладу відповідно до вимог суспільства й 
запитів ринку праці, сприяють усебічному гармо-
нійному розвитку особистості й створюють спри-
ятливі можливості для виявлення її задатків, ура-
хування потреб і формування загальнолюдських 
і професійно важливих властивостей, ключових 
кваліфікацій, загальних і професійних компетен-
цій» (Литвин, 2014: 28–29).

Дослідниця Л. Бровчак формулює визначення 
педагогічних умов як «систему форм, мето-
дів, матеріальних засобів, що спеціально ство-
рені в освітньому процесі вищих навчальних 
закладів із метою розвитку певних здібностей 
і підвищення ефективності професійної підго-
товки загалом» (Бровчак, 2015: 118). Водночас 
Н. Бобришева поняття «педагогічні умови» роз-
глядає на основі розуміння дефініції «умови» 

як сукупності внутрішніх і зовнішніх обставин 
стосовно особистості майбутнього офіцера, що є 
необхідним, важливим та ефективно дієвим для 
формування їхньої готовності до професійної 
діяльності у визначеному освітньому середовищі 
(Бобришева, 2015: 20).

Як вважає О. Тимофєєва, «педагогічні умови – 
це такі обставини педагогічного процесу, які сто-
суються найбільш відповідних елементів змісту 
навчання в навчальному закладі, визначають 
найбільш доцільні й ефективні форми, методи й 
засоби, необхідні для формування визначених 
якостей чи характеристик особистості» (Тимофє-
єва, 2016: 171).

На думку Є. Гаркавцева (Гаркавцев, 2015: 213), 
«педагогічні умови – це обставини, реальні ситу-
ації, що свідомо створюються в освітньому про-
цесі, завданням яких є забезпечення найбільш 
ефективного його перебігу й досягнення конкрет-
ної мети». У нашому дослідженні такою метою 
є формування готовності молодших фахівців 
молодших інспекторів прикордонної служби до 
професійної діяльності в пунктах пропуску для 
міжнародного сполучення. Педагогічні умови 
створюють можливість перетворення знань у 
переконання, а через них – у поведінку, дії.

Педагогічними умовами формування готов-
ності фахівців прикордонної служби до засто-
сування заходів фізичного впливу в оперативно-
службовій діяльності О. Татарін вважає такі: 
«упровадження до навчального процесу іннова-
ційних форм і методів підготовки фахівців при-
кордонної служби; забезпечення єдності фізич-
ної, психологічної та правової підготовки на 
основі інтегративного підходу; розвиток мотива-
ції фахівців прикордонної служби до професій-
ного самовдосконалення; підготовка викладачів 
до формування готовності фахівців прикордон-
ної служби до застосування заходів фізичного 
впливу» (Татарін, 2020: 5).

Педагогічними умовами формування в майбут-
ніх офіцерів-прикордонників умінь розв’язувати 
проблемні ситуації М. Карпушина вважає «розви-
ток мотивації курсантів до спільної модальності 
пошуку на заняттях; системне застосування в 
освітньому процесі вищого військового навчаль-
ного закладу форм і методів проблемного й інтер-
активного навчання; оновлення змісту навчальних 
дисциплін відповідно до сучасних викликів і загроз 
оперативно-службовій діяльності; впровадження 
педагогічного менеджменту навчально-пізнаваль-
ної діяльності курсантів» (Карпушина, 2017: 4).

Дослідження такого аспекту оперативно-служ-
бової діяльності, як виникнення нестандартних 
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ситуацій у пунктах пропуску через державний 
кордон, дозволило О. Лемешко визначити педа-
гогічні умови готовності майбутніх офіцерів-
прикордонників до локалізації таких ситуацій: 
розвиток мотивації до вивчення алгоритму дій 
посадових осіб; збагачення змісту навчальних 
дисциплін прикладами з урахуванням системного 
аналізу обставини; використання активних мето-
дів у навчанні курсантів приймати рішення для 
локалізації нестандартних ситуацій; розширення 
практико-орієнтованої навчальної діяльності кур-
сантів і розвиток культури спілкування з інозем-
ними громадянами (Лемешко, 2017: 8).

Нам імпонує науковий підхід Ю. Кузя. Автор 
досліджує педагогічні умови успішної реалізації 
міжпредметних зв’язків під час навчання майбут-
ніх прикордонників застосовувати автоматизовані 
комплекси й технічні засоби прикордонного контр-
олю. До цих педагогічних умов Ю. Кузь відносить: 
моделювання міжпредметних зв’язків дисциплін 
прикордонного контролю з інформаційно-техно-
логічною дидактичною спрямованістю; створення 
сучасної інфраструктури й навчально-матеріаль-
ної бази вищого військового навчального закладу 
для побудови спеціального професійно орієнто-
ваного інформаційного навчального середовища; 
встановлення організаційної взаємодії викладачів 
суміжних дисциплін щодо реалізації міжпредмет-
них зв’язків дисциплін прикордонного контролю; 
сформованість готовності викладачів і курсантів 
до практичного застосування професійно орієн-
тованої технології навчання дисципліні «Техно-
логічні засоби прикордонного контролю»; орга-
нізована суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і 
курсантів у навчальному процесі із застосуванням 
професійно орієнтованої технології навчання, що 
враховує міжпредметні зв’язки дисциплін прикор-
донного контролю (Кузь, 2015: 4).

З урахуванням результатів аналізу науково-
педагогічної та методичної літератури, вивчення 
навчальної практики й узагальнення власного 
професійного досвіду під педагогічними умо-
вами формування готовності молодших інспек-
торів прикордонної служби до професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення розуміємо комплекс цілеспрямова-
них психолого-педагогічних заходів впливу на 
особистість військовослужбовця з метою підго-
товки його до ефективного здійснення фахових і 
морально-психологічних дій молодшого інспек-
тора прикордонної служби, які використовуються 
в різноманітних обставинах і ситуаціях професій-
ної діяльності в пунктах пропуску для міжнарод-
ного сполучення.

Серед вимог до молодших інспекторів при-
кордонної служби в пунктах пропуску для міжна-
родного сполучення важливими є такі: наявність 
освіти (не нижче повної загальної середньої), зна-
ння англійської мови на рівні А1 (елементарний 
користувач), знання Конституції України, зако-
нодавства України з прикордонних питань щодо 
проходження військової служби, основних поло-
жень прав і свобод людини.

Як було з’ясовано нами під час дослідження, 
професійна компетентність молодших інспекторів 
прикордонної служби передбачає наявність таких 
якостей і навичок, як мотивація та орієнтація на 
якісні зміни в державі; ініціативність і наполегли-
вість; нетерпимість до корупції; організованість; 
відповідальність; дисциплінованість; високий 
рівень особистої культури й культури спілку-
вання; рішучість; стриманість; здатність швидко 
приймати рішення в умовах обмеженого часу; 
стійкість до стресу, емоційних і фізичних наван-
тажень; прагнення до розвитку й самовдоскона-
лення, досвід роботи з комп’ютерною технікою на 
рівні впевненого користувача. На формування цих 
якостей і навичок спрямовані педагогічні умови 
формування готовності молодших інспекторів 
прикордонної служби до професійної діяльності в 
пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

За результатами аналізу наукової літератури, 
а також з урахуванням вимог нормативно-пра-
вових документів, в яких викладено як правові 
вимоги до професійної діяльності прикордонни-
ків у пунктах пропуску для міжнародного сполу-
чення, так і вимоги до їхніх професійних якос-
тей (Закон України «Про Державну прикордонну 
службу України», Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про прикордонний режим», «Інструк-
ція з організації оперативно-службової діяль-
ності відділу прикордонної служби Державної 
прикордонної служби України»), визначено такі 
педагогічні умови формування готовності молод-
ших інспекторів прикордонної служби до про-
фесійної діяльності в пунктах пропуску для між-
народного сполучення: сприяння підвищенню 
мотивації молодших інспекторів прикордонної 
служби до професійної діяльності в пунктах про-
пуску для міжнародного сполучення; поєднання 
в ході фахової підготовки процесів формування 
необхідних професійних компетенцій, психоло-
гічних і фізичних якостей; адаптивне поетапне 
управління навчальною діяльністю молодших 
інспекторів прикордонної служби в ході фахової 
підготовки.

Обґрунтуємо кожну із цих педагогічних умов. 
Першою педагогічною умовою, на нашу думку, 
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є сприяння підвищенню мотивації молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення. Вона передбачає вивчення мотивів, 
потреб і мети навчання молодших інспекторів 
прикордонної служби й створення навчально-
пізнавального середовища, в якому готовність до 
професійної діяльності в пунктах пропуску для 
міжнародного сполучення є важливою потребою 
військовослужбовців.

Було враховано, що мотивація, тобто сукуп-
ність мотивів, що спонукають особистість до 
досягнення мети, є провідним внутрішнім чин-
ником регулювання активності особистості в 
основних видах діяльності (Богданова, 2008: 24). 
У підготовці до професійної діяльності можна 
розрізняти мотиви, які є змістовими (усвідомле-
ність, самостійність, узагальненість, дієвість) і 
динамічними (стійкість, сила, виразність, емо-
ційне забарвлення). Разом вони утворюють моти-
ваційну сферу особистості молодшого інспектора 
прикордонної служби, в тому числі мотиви фор-
мування готовності до професійної діяльності в 
пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

Як зазначає О. Ковальчук, «професійна моти-
вація формується та розвивається під час профе-
сіоналізації, де потреби знаходять свій предмет у 
діяльності, внаслідок чого відбувається форму-
вання структури професійних мотивів» (Коваль-
чук, 2011: 106–109). Особливості мотивації до 
професійної діяльності в пунктах пропуску для 
міжнародного сполучення визначаються специ-
фікою цієї діяльності. Тому варто зазначити, що 
основними обов’язками молодшого інспектора 
прикордонної служби, зокрема в пунктах про-
пуску для міжнародного сполучення, є здійснення 
прикордонного контролю та пропуск через дер-
жавний кордон осіб, транспортних засобів, ван-
тажів та іншого майна в пунктах пропуску через 
державний кордон шляхом перевірки документів, 
огляду транспортних засобів, контролю за дотри-
манням режиму в пунктах пропуску через держав-
ний кордон, виявлення злочинних дій, криміналь-
них та адміністративних правопорушень у пункті 
пропуску через державний кордон, ефективного 
застосовування профілів ризику.

Реалізація другої педагогічної умови – поєд-
нання в ході фахової підготовки процесів фор-
мування необхідних професійних компетенцій, 
психологічних і фізичних якостей – відбувалася 
шляхом творчого поєднання як змісту навчаль-
них дисциплін, так і форм (колективних, групо-
вих та індивідуальних) і методів (проблемного й 
інтерактивного навчання) навчальної діяльності. 

Визначаючи цю педагогічну умову, ми брали до 
уваги запропоновану раніше структуру готовності 
молодших інспекторів прикордонної служби до 
професійної діяльності в пунктах пропуску для 
міжнародного сполучення, яка передбачає фахову, 
психологічну й фізичну складові частини.

Фахова підготовка молодших інспекторів при-
кордонної служби здійснюється під час вивчення 
таких навчальних предметів: «Прикордонний 
контроль» (54 год), «Тактика прикордонної 
служби» (78 год), «Адміністративне провадження» 
(34 год), «Тактико-спеціальна підготовка» (18 год), 
«Загальновійськова тактика» (42 год), «Тактична 
медицина» (10 год), «Вогнева підготовка» (48 год), 
«Основи використання техніки» (20 год), «Еко-
логічна безпека державного кордону» (16 год). 
Формування фізичної готовності молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної 
діяльності здійснюється під час занять із фізичної 
підготовки: «Фізична підготовка» (20 год), «Осо-
биста безпека й застосування сили» (32 год); пси-
хологічної – під час вивчення предметів психо-
лого-педагогічного блоку: «Психологія управління 
військовим колективом» (8 год), «Психологічна 
підготовка до діяльності в особливих умовах» 
(8 год), «Основи ділового спілкування» (8 год), 
«Людина й суспільство. Патріотизм та ідеологія 
Української держави» (10 год).

Нами було проаналізовано зміст робочої 
навчальної програми підготовки молодших інспек-
торів прикордонної служби з терміном підготовки 
3 місяці в Головному центрі підготовки особового 
складу. Було взято до уваги, що основною метою 
навчання є надання курсантам достатнього обсягу 
базових знань і практичних навичок, які персо-
нал буде готовий застосовувати під час виконання 
основних завдань з охорони державного кордону, 
передбачених функціональними обов`язками. 
Після закінчення навчання за Програмою вій-
ськовослужбовець повинен: мати певний рівень 
базових знань, необхідних для подальшого про-
ходження навчання відповідно до обраної спе-
ціальності; вміти самостійно визначати форми й 
способи діяльності під час виконання службових 
обов’язків відповідно до чинного законодавства й 
функціональних обов’язків; виконувати завдання 
з охорони державного кордону, протидіяти проти-
правній і злочинній діяльності; в разі виникнення 
нестандартних ситуацій під час контролю осіб, 
транспортних засобів і вантажів спрямовувати 
свою діяльність відповідно до чинного законо-
давства. Вивчення навчальних предметів пови-
нне бути тісно пов’язане між собою за умови, що 
головна роль відводиться тактиці прикордонної 
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служби, прикордонному контролю, адміністра-
тивному провадженню, особистій безпеці й засто-
суванню сили, фізичній і вогневій підготовці. 
Під час проведення занять дотримується сувора 
логічна послідовність, забезпечується комплексне 
навчання курсантів.

З цього приводу поділяємо думку О. Татаріна 
про доцільність здійснення різних видів під-
готовки на основі інтегративного підходу, який 
забезпечить гармонійне поєднання цих видів під-
готовки. До того ж інтегративний підхід набуває 
особливого значення з урахуванням досить стис-
лих термінів навчання фахівців прикордонної 
служби в навчальних центрах державної прикор-
донної служби України (далі – ДПСУ) (Татарін, 
2020: 91).

Реалізація третьої педагогічної умови – адап-
тивне поетапне управління навчальною діяль-
ністю молодших інспекторів прикордонної 
служби в ході фахової підготовки – мала на меті 
підготовку викладачів до оновлення змісту пред-
метів, вибору методів і форм навчання, розро-
блення навчальних програм, ефективного розпо-
ділу навчального часу, налагодження механізму 
участі кожного військовослужбовця в навчаль-
ному процесі.

Оскільки в масштабі прикордонного відомства 
загалом і Головного центру підготовки особового 
складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота 
зокрема управління навчальною діяльністю 
молодших інспекторів прикордонної служби 
здійснюється з боку керівного складу, важливим 
аспектом є управлінська компетентність викла-
дачів і керівників. З урахуванням цього їх під-
готовка до застосування організаційних форм і 
технологічних прийомів управління навчальною 
діяльністю молодших інспекторів прикордонної 
служби в ході фахової підготовки здійснювалась 
шляхом проведення методичних зборів, семіна-

рів, науково-практичних конференцій, обміну 
власним досвідом, спільних засідань циклових 
комісій. Ці заходи сприяють формуванню профе-
сійного мислення, спрямованості процесу фахової 
підготовки на формування готовності молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення.

Висновки. Отже, під час дослідження нами 
з’ясовано, що педагогічними умовами форму-
вання готовності молодших фахівців молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення є комплекс цілеспрямованих психо-
лого-педагогічних заходів впливу на особистість 
військовослужбовця з метою підготовки його 
до ефективного здійснення фахових і морально-
психологічних дій молодшого інспектора при-
кордонної служби, які використовуються в різ-
номанітних обставинах і ситуаціях професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення. Таким педагогічними умовами визна-
чено: сприяння підвищенню мотивації молодших 
інспекторів прикордонної служби до професійної 
діяльності в пунктах пропуску для міжнародного 
сполучення; поєднання в ході фахової підготовки 
процесів формування необхідних професійних 
компетенцій, психологічних і фізичних якос-
тей; адаптивне поетапне управління навчальною 
діяльністю молодших інспекторів прикордонної 
служби в ході фахової підготовки.

Визначення педагогічних умов дає змогу кон-
кретизувати сутність і специфіку організації 
діяльності щодо формування готовності молод-
ших фахівців молодших інспекторів прикордон-
ної служби до професійної діяльності в пунктах 
пропуску для міжнародного сполучення. Цей 
напрямок є перспективним напрямком подаль-
ших наукових пошуків із проблеми.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО  
В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз соціально-економічних та ідейно-політичних передумов 
розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в останній 
чверті ХХ – на початку ХХІ століття. Зокрема, розкривається сутність таких понять, як передумови, пере-
думови розвитку, соціально-економічні передумови, ідейно-політичні передумови. Визначено, що в зазначеному 
історичному періоді система середньої та вищої освіти потребувала кваліфікованих кадрів через дефіцит мате-
ріальних, фінансових і професійних ресурсів. З’ясовано, що в повоєнні часи через наявність масово зруйнованих 
будинків здійснювалася політика ущільнення людей, що вплинуло й на педагогічну спільноту. Умови праці були 
дуже важкими, доводилося проводити аудиторні заняття у дві-три зміни, до того ж аудиторії не опалювалися 
й дуже часто зникало світло. НПП не мали можливості займатися освітньою та науковою роботою в домаш-
ніх умовах, вони мешкали в напівзруйнованих будинках, сімейних гуртожитках, бараках, підвальних приміщен-
нях тощо. Виявлено, що в зазначеному періоді відбулося зниження престижності, статусу й соціального авто-
ритету науково-педагогічних працівників, адже матеріально-побутове становище було своєрідним символом 
визначення й самовизначення працівником своєї позиції в соціальній ієрархії. Поліпшення соціально-економічних 
умов починається із середини 50-х років ХХ століття. Цей період характеризується завершенням відновлення 
післявоєнних зруйнувань і розширенням і практичним застосуванням наукових досліджень у педагогічній практи-
ці. НПП почали надавати творчі відпустки, відбулося узаконення єдиного порядку матеріального забезпечення 
науково-педагогічних працівників у процесі підвищення їх кваліфікації з відривом від роботи. 

Ключові слова: передумови, передумови розвитку, соціально-економічні передумови, ідейно-політичні пере-
думови.
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SOCIO-ECONOMIC AND IDEOLOGICAL-POLITICAL PRECONDITIONS  
OF INTRODUCING THE SYSTEM OF TEACHER PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
IN THE PERIOD FROM THE 1970S TO THE EARLY 21ST CENTURY

The article contains the historical-pedagogical analysis of socio-economic and ideological-political preconditions to 
introduce the system of teacher professional development at higher educational establishments from the 1970s to the early 
21st century. In particular, the essence of such concepts as preconditions, preconditions of introduction, socio-economic 
preconditions, ideological-political preconditions is provided. It is determined that in this historical period the system of 
secondary and higher education needed qualified faculty due to the lack of material, financial and professional resources. 
It was found that in the post-war period, due to the presence of destroyed dwellings, a policy of people compaction 
was pursued, which greatly affected the pedagogical community. Working conditions were very difficult, teachers had 
to teach classes classes in two or three shifts. In addition, the classrooms were not heated and there were often power 
cuts. Teachers at higher educational establishments did not have an opportunity to engage in educational and scientific 
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work at home, as they lived in dilapidated houses, family dormitories, barracks, basements, etc. It is revealed that in the 
specified period there was a decrease in prestige, status and social authority of scientific and pedagogical staff. After all, 
the material and domestic situation was a kind of symbol of determinating and self-determining by the employee of the 
position in the social hierarchy. The improvement of socio-economic conditions began in the mid-50s of the twentieth 
century. This period is characterized by completing the restoration of postwar destruction, expansing and practically 
applying scientific research in pedagogical practice. Teachers at higher educational establishments were allowed creative 
leaves. The unification of a single procedure for material support to research and teaching staff in the process of in-
service training was legalized.

Key words: preconditions, preconditions of development, socio-economic preconditions, ideological and political 
preconditions.

Постановка проблеми. Постійне вдоскона-
лення системи підвищення кваліфікації (далі – 
СПК) науково-педагогічних працівників (далі – 
НПП) зумовлене зміною ролі людини в сучасному 
світі, баченням ідеалу освіченості людини та 
висуванням нових вимог до якості людського 
капіталу відповідно до суспільно-економічних, 
ідейно-політичних, культурно-історичних і тех-
нологічних трансформацій, а також інтернаціона-
лізації та численних викликів глобального, євро-
пейського, регіонального й місцевого рівнів. 

Вивчення життя та діяльності науково-педа-
гогічних кадрів має вагоме значення для вдоско-
налення підготовки нової генерації спеціалістів, 
раціонального розподілу інтелектуальних сил 
у соціально-економічній, науковій і культурній 
сферах життя суспільства. Історико-педагогіч-
ний аналіз розвитку СПК НПП ЗВО дає змогу 
більш глибоко осмислити реформаційні процеси, 
що відбуваються в нашій країні в галузі вищої 
освіти сьогодні, використати досвід попередніх 
поколінь, залучивши його найкращі здобутки. 
Висвітлення розвитку СПК науково-педагогічної 
інтелігенції дає можливість відтворити реальну 
картину суспільно-політичного життя досліджу-
ваного періоду, позбутися ідеологічних уперед-
жень, переосмислити історію України в останній 
чверті ХХ – на початку ХХІ століття.

Заклад вищої освіти буде конкурентоспро-
можним, якщо в ньому працюватимуть науково-
педагогічні працівники зі значними науковими 
досягненнями, що підтверджується здобуттям 
наукових ступенів, присвоєнням учених звань 
та обранням на посади. Саме тому необхідність 
розвитку системи підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних працівників є одним із най-
важливіших завдань діяльності сучасних закла-
дів вищої освіти.

Аналіз досліджень. У Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
галузевій Концепції розвитку неперервної педаго-
гічної освіти, Законі України «Про вищу освіту» 
тощо наголошується на необхідності підготовки 
конкурентоспроможного фахівця, працівника 

на основі навчання протягом життя й поєднанні 
європейських традицій, світових і національних 
надбань освіти.

Відповідно до специфіки історико-педагогіч-
ного дослідження, його теоретичну основу ста-
новлять положення філософії й соціології про-
фесійної освіти (В. Андрущенко, Ю. Бабанський, 
В. Беспалько, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай, 
Г. Пономарьова, О. Савченко та ін.); положення 
теорії й методики педагогічної та післядиплом-
ної педагогічної освіти (А. Алексюк, К. Гораш, 
В. Луговий, В. Олійник, В. Паламарчук, О. Пєхота, 
Н. Протасова, Л. Пуховська, Т. Сущенко, М. Ярма-
ченко та ін.); психолого-педагогічні основи роз-
витку творчої особистості в умовах неперерв-
ної професійної освіти (Б. Ананьєв, Л. Божович, 
І. Бех, Н. Бібік, Л. Виготський, О. Ісаєнко, Л. Кара-
мушка, Н. Коломінський, В. Семиченко, С. Сисо-
єва, Н. Тализіна, І. Якиманська й ін.); концепту-
альні положення щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у системі післядиплом-
ної педагогічної освіти (С. Антощук, В. Бондар, 
Г. Єльникова, Л. Даниленко, М. Красовицький, 
В. Маслов, В. Олійник, В. Пуцов, П. Худомін-
ський та ін.); науково-методичні засади розвитку 
СПК педагогічних працівників у різні історичні 
періоди (Л. Безтелесна, Г. Додонова, І. Жорова, 
І. Зварич, В. Мороз, О. Петрик, А. Печенюк, 
Н. Чепурна й ін.).

Забезпечення наступності між сучасними 
дослідженнями розвитку СПК НПП ЗВО та попе-
редніми є важливою умовою її поступального 
розвитку. Критичне осмислення та використання 
творчих здобутків у визначених хронологічних 
межах (остання чверть ХХ – початок ХХІ сто-
ліття) у СПК НПП допоможе з найменшими 
витратами часу й зусиль плідно вирішувати зна-
чне коло сучасних проблем, що постали перед 
системою підвищення кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників закладів вищої освіти. 

Отже, на сучасному етапі вагомого значення 
набувають узагальнено-синтезуючі дослідження, 
що презентують історіографічні й історико-педаго-
гічні аспекти проблеми розвитку СПК НПП ЗВО. 
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Педагогiка

Мета статті – проаналізувати й виокремити 
соціально-економічні та ідейно-політичні пере-
думови розвитку системи підвищення кваліфі-
кації науково-педагогічних працівників закладів 
вищої освіти в останній чверті ХХ – на початку 
ХХІ століття.

Виклад основного матеріалу. Розвиток освіти 
в Україні завжди супроводжувався змінами, пере-
твореннями й нововведеннями, що на певному 
історичному етапі соціально-економічних та 
ідейно-політичних реалій і пріоритетів впливало 
на якість освіти загалом. 

Об’єктивне здійснення історико-педагогічного 
аналізу соціально-економічних та ідейно-політич-
них передумов розвитку СПК НПП ЗВО в остан-
ній чверті ХХ – на початку ХХІ століття є теоре-
тичною основою, методологічним орієнтиром для 
вироблення ефективної стратегії СПК НПП ЗВО. 

Проаналізуємо соціально-економічні переду-
мови розвитку цієї системи.

Післявоєнні роки для НПП, як і всього насе-
лення України, були важкими. Майже все насе-
лення мешкало в напівзруйнованих будинках, 
сімейних гуртожитках, бараках тощо; умови праці 
були дуже важкими, доводилось проводити ауди-
торні заняття у дві-три зміни, до того ж аудиторії 
не опалювалися й дуже часто зникало світло.

У Центральному державному архіві громад-
ських об’єднань України знаходимо інформацію: 
67 одеських професорів і доцентів проживали на 
горищах, у підвальних приміщеннях або лабора-
торіях (ЦДАГО України: Ф. 1. Оп. 70. Спр. 418. 
Арк. 44.); квартира доцента основ марксизму-
ленінізму Київського стоматологічного інституту 
І. Крикунчика була зайнята новим власником, 
а науковець протягом п’яти років жив разом із 
родичкою, хворим сином і дружиною в підваль-
ному приміщенні (Прохоренко, 2006: 161−166): 
«… доктор біологічних наук, який прибув працю-
вати в Ужгородський державний університет, без 
сумніву, становить велику цінність для універси-
тету, не був наділений квартирою, 4 місяці прожи-
вав у готелі, після чого змушений був покинути» 
(ЦДАГО України: Ф. 1. Оп. 70. Спр. 781. Арк. 3); 
старший викладач курсу політекономії Київського 
лісогосподарського інституту Бояркін і члени його 
родини матеріально живуть погано, відчувають 
брак у продуктах споживання та в одежі (ЦДАГО 
України: Ф. 1. Оп. 41. Спр. 31. Арк. 36).

О. Прохоренко зазначає, що матеріально-побу-
тове становище науково-педагогічної інтеліген-
ції в післявоєнні роки поліпшувалося занадто 
повільно. У документах післявоєнної доби просте-
жується тенденція незадовільного забезпечення 

промисловими товарами науково-педагогічної 
інтелігенції. Існували перебої з одягом і взуттям. 
Особливе значення для педагогів мала діяльність 
пралень, майстерень з ремонту одягу та взуття, 
перукарень тощо, які функціонували при най-
більших ЗВО України й обслуговували викладачів 
цих закладів. Виявлено, що науково-педагогічна 
інтелігенція обслуговувалася в районних міських 
медичних закладах на загальних умовах. Поряд 
із цим у наданні медичних послуг для професор-
сько-викладацьких колективів республіки пріо-
ритет надавався викладачам залежно від ученого 
ступеня, звання й посади (Прохоренко, 2006: 12).

У післявоєнний період навчальне наванта-
ження НПП досить часто перевищувало всі 
допустимі норми. Разом із тим педагоги змушені 
були виконувати великі обсяги громадської та 
партійно-масової роботи. Загалом рівень і якість 
життя НПП ЗВО України в цей період не відпо-
відали їхнім життєвим потребам. Повсякденне 
життя проходило в надзвичайно складних умо-
вах. Гострий дефіцит життєво необхідних това-
рів і скрутне матеріальне становище знижували 
рівень споживання. Розвиток побутової та медич-
ної галузі народного господарства лише частково 
сприяв покращенню життя викладачів. Стан жит-
лового забезпечення не задовольняв нормальної 
життєдіяльності, не давав можливості займатися 
науковою роботою в домашніх умовах і нор-
мально відпочивати після важкого робочого дня 
(Прохоренко, 2008: 13). 

На думку О. Прохоренко, «тривожними резуль-
татами «плачевного» матеріально-побутового 
становища професорсько-викладацького персо-
налу вузів стало зниження престижності, статусу, 
соціального авторитету зазначеного виду профе-
сійної діяльності в Україні, що спостерігається й 
на сьогоднішній час. Адже матеріально-побутове 
становище є своєрідним символом визначення і 
самовизначення працівником вищої школи своєї 
позиції в соціальній ієрархії» (Прохоренко, 2008).

Поліпшення соціально-економічних умов 
починається із середини 50-х років ХХ сто-
ліття. 50–60-ті роки XX століття кваліфіковано 
як період бурхливої реформаторської діяль-
ності, часткової демократизації українського 
суспільства (Борисенко, 1996), десталінізації, 
коли історико-педагогічна наука подолала кризу 
й вийшла на новий якісний рівень свого розви-
тку. Відбувалися глибинні процеси, що заклали 
перспективи подальшого розвитку української 
освіти та науки на довгі роки (Гупан, 2001). 
У різних регіонах країни створювалися нові 
ЗВО, розширювалася мережа державних універ-
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ситетів шляхом перетворення великих педаго-
гічних інститутів в університети. Простежува-
лося наближення ЗВО України до виробництва, 
удосконалення їх структури, усунення парале-
лізму в підготовці кадрів. 

З другої половини 60-х років, коли наслідки 
війни вже не мали прямого впливу на відтворення 
кандидатів і докторів наук, відбувається збіль-
шення чисельності осіб з науковими ступенями 
через активізацію діяльності аспірантури ЗВО та 
науково-дослідних установ, чисельний склад яких 
постійно зростав. 

1955 року підготовку наукових і науково-
педагогічних кадрів у республіці здійснювали 
85 вишів і 101 науково-дослідна установа (Сидор-
чук, 1998). 

Однією з вагомих соціально-економічних 
передумов розвитку СПК НПП ЗВО в остан-
ній чверті ХХ – на початку ХХІ століття стало 
надання творчих відпусток, що закріплено в 
інструктивному листі МВО СРСР «Щодо порядку 
надання творчих відпусток» 1957 року (Инструк-
тивное письмо МВО СССР от 24.01.1957 № И-10, 
1971: 81). Науково-педагогічним працівникам 
дозволялося надавати з метою підготовки дисер-
тації відпустку терміном до 3 місяців для завер-
шення кандидатської дисертації, до 6 місяців для 
завершення докторської дисертації зі збережен-
ням заробітної плати за місцем роботи; до 2 років 
НПП – кандидатам наук, які працювали за фунда-
ментальними або науково-прикладними темами 
народногосподарського направлення та мали 
вагомі наукові досягнення в цій сфері. Також 
відбулося узаконення єдиного порядку матері-
ального забезпечення науково-педагогічних пра-
цівників у процесі підвищення їх кваліфікації з 
відривом від роботи.

Перейдемо до аналізу ідейно-політичних пере-
думов розвитку системи підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників ЗВО в останній 
чверті ХХ – на початку ХХІ століття.

У 50–60 роки було, з одного боку, пере-
родження культу особистості, авторитаризму 
«вождя народів» – Й. Сталіна – у тоталітаризм 
партії, з іншого – позитивні суттєві зміни в сус-
пільно-політичному житті: поверталися реабі-
літовані жертви репресій, у тому числі й НПП, 
так, наприклад, у науково-документальній серії 
книг «Реабілітовані історією» знаходимо інфор-
мацію щодо реабілітації НПП: «… у цей час реа-
білітація також торкнулася 93 осіб із 698 пред-

ставників наукової, мистецької та освітянської 
інтелігенції. 1955 року були повернуті українські 
академіки АН УРСР Олександр Генріхович Голь-
дман і Михайло Пилипович Кравчук. У листопаді 
1956 р. Інститут мовознавства АН УРСР звер-
нувся до Прокуратури УРСР з клопотанням щодо 
перегляду архівно-слідчої справи академіка АН 
УРСР Агатангела Юхимовича Кримського, який 
був посмертно реабілітований 8 травня 1957 р. 
У цьому ж році був реабілітований учений-гене-
тик академік АН УРСР Ізраїль Йосипович Агол 
і професор Київського музично-драматичного 
інституту ім. М. Лисенка Петро Іванович Рулін» 
(Загородний, 2015).

Ретроспективний порівняльно-історичний ана-
ліз нормативно-правових документів і першодже-
рел свідчить, що проблеми та питання розвитку 
освіти, науки й техніки, підготовки та підвищення 
кваліфікації НПП вирішувалися здебільшого на 
партійному рівні.

А. Кураєв зазначає: «Закритість радянської 
системи вищої та післядипломної освіти, певною 
мірою і станово-соціальний характер, маємо на 
увазі партійну належність, з одного боку, давали 
можливість безкоштовно отримати вищу освіту, з 
іншого – стали своєрідним гальмівним процесом, 
позаяк вища школа не давала поступу державі, 
не впливала на її модернізацію, а призводила її 
до занепаду. Цитуючи один одного, учені високо 
оцінювали потенціал радянського наукового спів-
товариства» (Кураєв).

Висновки. Отже, соціально-економічними та 
ідейно-політичними передумовами розвитку сис-
теми підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників закладів вищої освіти в остан-
ній чверті ХХ – на початку ХХІ століття можна 
вважати швидкий розвиток промисловості, зрос-
тання потреб у кваліфікованих науково-педаго-
гічних кадрах і підвищення їхнього соціального 
статусу; здійснення постійного контролю та спри-
яння максимальній ефективності наукових дослі-
джень молоді; формування мотиваційної системи 
(пільг) і заохочень для здобувачів; обов’язкова 
узгодженість навчальних планів аспірантури з 
партійними державними органами; посилення 
роботи з ідейно-політичного виховання аспіран-
тів (формування високої комуністичної свідо-
мості); нормативне державне планування системи 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників як фінансового складника щорічного 
бюджету країни.
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Сучасна парадигма освіти створює нову траєкторію підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
Крім того, епідеміологічна ситуація в країні та світі, пов’язана з поширенням коронавірусної інфекції, вимагає 
створення безпечних умов організації освітнього процесу або переходу на дистанційне навчання. Тому постає 
питання не лише якості підготовки здобувачів освіти, а й створення відповідних умов, які б забезпечували освіт-
ні запити студентів за будь-яких умов, впливали на їхню мотивацію до опанування дисциплін природничого циклу 
в процесі формування природознавчої компетентності майбутніх фахівців. 

У межах наукового дослідження ми розглядаємо природознавчу компетентність майбутніх учителів почат-
кових класів та умови її формування в закладі вищої освіти.

Інформатизація суспільства, яка набула імперативного характеру, модернізація системи професійної під-
готовки майбутнього вчителя початкових класів актуалізували питання інформаційно-ресурсного забезпечення 
процесу становлення педагога в освітньому середовищі професійної підготовки й нового науково-методологічно-
го підходу до організації освітнього процесу. Майбутній фахівець повинен уміти орієнтуватися в потоці інфор-
мації, самостійно поповнювати свої знання, працювати з електронними ресурсами, шукати й знаходити необхід-
ну інформацію, використовуючи для цього найрізноманітніші джерела, проявляти творчий підхід до розв’язання 
суспільних завдань. Цього можна досягти шляхом переходу освітньої системи педагогічного закладу вищої осві-
ти від традиційних суб’єктно-суб’єктних відносин до трисуб’єктних, які передбачають уведення в традицій-
ну суб’єктно-суб’єктну модель третього суб’єкта – інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище. Нова 
система відносин «викладач – студент – інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище» ґрунтується на 
активності й рівності визначених компонентів навчального процесу.

Розкриваються особливості навчально-методичного електронного ресурсу, спрямованого на формування при-
родознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище, трисуб’єктна дидактика, майбутній 
учитель початкових класів, природознавча компетентність.

Alona BALOKHA,
orcid.org/0000-0003-4256-5758

Postgraduate Student, Lecturer at the Department of Theory and Methods of Preschool 
and Primary Education

of the Pedagogical Faculty
Kherson State University

(Kherson, Ukraine) timoshkovaalena@gmail.com

CREATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION PEDAGOGICAL 
ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER’S 
PREPARATION FOR THE REALIZATION OF NATURAL EDUCATIONAL BRANCH

The modern paradigm of education creates a new course of future primary school teachers’ training. In addition, 
the epidemiological situation in Ukraine and around the world, associated with the spread of coronavirus infection and 
requires the safe conditions for the organization of the educational process or adopting E-learning. The question arose, 
however, not only of applicants’ training educational quality, but also the creation of appropriate conditions that provide 
students educational needs under any circumstances and influence their motivation to master the scientific courses in the 
process of the formation of natural science competence of future professionals. As part of our research, we consider the 
future primary school teachers’ natural science competence and the conditions of its formation in higher education.
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Computerization of society has acquired the necessary character. Modernization of the system of future primary 
school teachers’ professional training have actualized the issue of informational and resource management process of 
becoming an education specialist of professional training in the educational environment and development of a new 
scientific and methodological approach to the educational process. The future specialist should be able to focus on the 
flow of information, to expand knowledge, work with electronic resources, to seek and find the necessary information 
using a variety of sources, be creative in solving social problems. These tasks can be achieved by the transition of the 
educational system of higher education from the traditional subject-subject relations to the three-subject relations, which 
provide for the implementation the information and communication pedagogical environment (third subject) into the 
traditional subject-subject model. The new system of relations "teacher – student – information and communication 
pedagogical environment" is based on the activity and equality of certain components of the educational process.

The article deals with the features of educational and methodical E-learning aimed at developing the natural science 
competence of future primary school teachers.

Key words: information and communication pedagogical environment, three-subject didactics, future primary school 
teacher, natural science competence.

Постановка проблеми. Сьогодні людина живе 
й формується в суспільстві, у якому інформація 
стала головним і доступним ресурсом, цінністю, 
капіталом. Основним джерелом отримання інфор-
мації, способом зв’язку зі світом, посередником у 
формуванні культури є засоби масової інформації. 
Вони створюють принципово нове середовище 
життєдіяльності сучасної людини – своєрідний 
інформаційний моносвіт, наділений рисами гло-
бальності (Бальоха, 2014: 56).

Сучасна філософія освіти, оновлена стратегія 
її реформування вимагають принципово нових 
наукових досліджень, обґрунтованого й послідов-
ного запровадження передових науково-педаго-
гічних технологій, раціональних та ефективних 
підходів до організації педагогічної та інновацій-
ної діяльності у сфері освіти (3).

Аналіз досліджень. Серед шляхів ефективної 
методичної підготовки майбутніх учителів почат-
кових класів є впровадження в навчальний процес 
ЗВО інформаційно-комунікаційних технологій 
(далі – ІКТ). Цією проблемою займалися В. Биков, 
Н. Воропай, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Ізвозчиков, 
Е. Карпова, О. Коваль, В. Коткова, В. Монахова, 
Н. Морзе, Л. Петухова, О. Співаковський. Безпо-
середньо питанням формування природознавчої 
компетентності майбутнього вчителя початкових 
класів присвячено роботи Т. Байбари, Н. Бібік, 
О. Біди, А. Бродовської, М. Галатюк, К. Гуз, 
В. Ільченко, Ю. Лінник, С. Науменко, С. Собакар, 
П. Завітаєва, Н. Коваль, Г. Ковальчук, М. Коно-
вальчук, Л. Нарочної, М. Скаткіна й ін.

Мета статті передбачає розкриття особли-
востей використання навчально-методичного 
електронного ресурсу в процесі формування при-
родознавчої компетентності майбутніх учителів 
початкових класів і його впливу на мотиваційну 
сферу здобувачів вищої освіти в опануванні дис-
циплін природничого циклу.

Виклад основного матеріалу. Швидкий роз-
виток ІКТ XXI століття призвів не лише до змін 

засобів комунікації, а й до виникнення нових 
умов в освітній діяльності. Унаслідок збільшення 
потоку інформації та вимог до фахівця з боку 
роботодавця здобувачам вищої освіти доводиться 
трансформувати свої когнітивні стратегії й всти-
гати обробляти більшу кількість інформації за 
коротший проміжок часу. 

Згідно з Національною стратегією розвитку 
освіти в Україні, «сучасний ринок праці вимагає 
від випускника не лише глибоких теоретичних 
знань, а і здатності самостійно застосовувати їх 
у нестандартних, постійно змінюваних життєвих 
ситуаціях, переходу від суспільства знань до сус-
пільства життєво компетентних громадян» (3).

Тому серед стратегічних напрямів розвитку 
освіти визначено формування безпечного освіт-
нього середовища, екологізацію освіти й забез-
печення створення умов для розвитку індустрії 
сучасних засобів навчання (навчально-методич-
них, електронних, технічних, інформаційно-кому-
нікаційних тощо).

За результатами досліджень, одним із найбільш 
суттєвих чинників, що впливає на мотивацію 
учіння студентів, є застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному про-
цесі, упровадження викладачами комп’ютерно-
орієнтованих методик навчання, використання 
відкритих освітніх ресурсів, широкомасштабне 
використання інформаційно-комунікаційного 
педагогічного середовища (далі – ІКПС), що допо-
магає вчити та навчатися, робить освіту доступні-
шою, особливо для тих, кому бракує навчальних 
матеріалів, розвиває культуру навчання, творення, 
обміну і співпраці у швидкозмінному суспільстві 
знань, формуючи так позитивне ставлення до 
навчання, бажання навчатися, здобувати знання 
та, як наслідок, забезпечує формування позитив-
ної мотивації до учіння в новому інформаційному 
освітньому просторі.

У дослідженні щодо ефективності формування 
природознавчої компетентності майбутніх учи-
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телів початкових класів ми спиралися на досвід 
науковців Л. Петухової та О. Співаковського, які в 
наукових доробках обґрунтували потребу впрова-
дження ІКПС в освітній процес і ввели в науковий 
обіг поняття «трисуб’єкна дидактика» (Спиваков-
ский, 2016: 94).

Інформаційно-комунікаційне педагогічне 
середовище спонукає студентів до споживання 
контенту, що циркулює в ньому, створюючи нову 
дидактичну модель – трисуб’єктні відносини, 
які передбачають наявність трьох рівноправних 
суб’єктів навчання – студента, викладача й ІКПС.

Трисуб’єктна дидактика – один із напря-
мів педагогічної науки про найбільш загальні 
закономірності, принципи та засоби організації 
навчання, що забезпечує свідоме та міцне засво-
єння системи знань, умінь і навичок у межах 
рівноправних взаємин студента, викладача та 
інформаційно-комунікаційного педагогічного 
середовища (Спиваковский, 2016: 38). 

Організація освітнього середовища майбут-
ніх педагогів на засадах трисуб’єктної дидактики 
вимагає відповідного ІКПС. 

Оскільки освітнє середовище набуло нового 
статусу, ми розглядаємо його в дещо звуженому 
значенні – як оточення, у якому відбувається фор-
мування особистості, зокрема професійне станов-
лення майбутніх учителів початкових класів, що 
включає в себе навчально-методичні засоби як в 
електронному, так і в паперовому вигляді, сукуп-
ність технічних і програмних засобів для збері-
гання, обробки та передачі інформації, які забезпе-
чують оперативний доступ до необхідних даних і 
здійснюють освітні наукові комунікації, актуальні 
для реалізації цілей і завдань освіти й формування 
природознавчої компетентності майбутніх учите-
лів початкових класів у сучасних умовах. 

Тому для підвищення ефективності форму-
вання природознавчої компетентності майбутніх 
учителів початкових класів і їх подальшої успішної 
реалізації природничої освітньої галузі в початко-
вій школі ми пропонуємо використовувати елек-
тронний ресурс «Web-мультимедіа енциклопедія 
з дисциплін природничого циклу», розроблений і 
впорядкований на педагогічному факультеті Хер-
сонського державного університету (2).

Доступ до Web-мультимедіа енциклопедії з 
дисциплін природничого циклу розміщено на 
сайті Херсонського державного університету в 
розділі «Проєкти».

Діагностичне анкетування серед респондентів 
перших курсів щодо ставлення студентів до вико-
ристання ІКТ, ресурсів мережі Інтернет у процесі 
опанування природничих дисциплін дало підстави 

стверджувати, що в 9 студентів (7%) виникають 
труднощі в підготовці до природничих дисциплін 
через низький рівень знань, отриманих у школі; 
ще в 15 студентів (11%) ці труднощі пов’язані з 
відсутністю часу для підготовки або відсутністю 
доступу до пропонованої літератури. Це є сут-
тєвим показником відсутності мотивації студен-
тів працювати з підручниками в бібліотеках, що 
супроводжується небажанням витрачати на це 
багато часу. Однак 105 студентів (81%) задоволені 
змістовим наповненням методичного забезпе-
чення дисциплін природничого циклу, серед яких 
лише 31 студент (29%) виражають байдужість 
до способів доступу до них, тоді як 74 студентів 
(71%) проявили зацікавленість і потребу в елек-
тронному методичному забезпечення природни-
чих курсів у процесі фахової підготовки.

Більш як десятирічний досвід упровадження 
досліджуваних проєктів свідчить, що створені 
електронні ресурси позитивно впливають на 
динаміку оволодіння фахових компетенцій сту-
дентами, відповідають сучасним освітнім запитам 
суспільства та потребам здобувачів вищої освіти 
для професійного становлення, зокрема, в умовах 
дистанційної форми здобуття освіти. 

Унаслідок розв’язання цього завдання обґрун-
товано доцільність у процесі опанування при-
родничих дисципліни й необхідність упорядку-
вання електронного ресурсу «Web-мультимедіа 
енциклопедія з дисциплін природничого циклу», 
який сприяє міжпредметній інтеграції природни-
чих дисциплін і систематизації природознавчих 
компетенцій студентів для подальшого форму-
вання їхньої природознавчої компетентності; 
аргументовано його структуру та контент; роз-
роблено методику його використання в системі 
формування природознавчої компетентності 
(2017/18 навчальний рік), забезпечує автоном-
ність студентів у процесі опанування природни-
чих дисциплін під час фахової підготовки, реалі-
зації потреб здобувачів вищої освіти в організації 
освітнього процесу.

Особливістю запропонованого електронного 
засобу є контент, який включає 6 навчальних 
дисциплін і програму навчальної (природничої) 
практики. 

Кожен з елементів контенту відзначається єди-
ною архітектурою: розділи «Загальне», «Робоча 
програма», «Лекційний модуль», «Практичний 
модуль», «Мультимедіа галерея», «Фотогалерея», 
«Відеотека», «Презентації», «Екзаменаційний 
мінімум», «Тестовий контроль», «Глосарій».

Варто відмітити, що ресурси й можливості роз-
ділу «Загальне» та Інформаційної сторінки корис-
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тувача, крім організаційно-навігаційної функції, 
виконують інформаційну й мотиваційну. У ній 
викладач за потреби може розміщувати новини 
та оголошення, додавати тему для обговорення на 
передодні лекційного/практичного заняття. Теми 
для обговорення можуть стосуватися як курсу 
безпосередньо (пояснення окремих питань лек-
ційного/практичного заняття, уточнення завдань 
під час підготовки до практичного заняття, про-
позиція учасників курсу включення до плану 
лекційного/практичного заняття проблемного чи 
актуального для них питання з подальшим його 
обговоренням на занятті), так й організаційних 
питань у межах курсу (необхідності чи можли-
вості проведення природничих заходів, участі сту-
дентів в екологічних проектах на базах шкіл чи 
ЗДО тощо). 

Однак запропонований варіант організації 
опосередкованого спілкування викладача з учас-
никами курсу не є остаточним. Викладач може 
самостійно створити в межах курсу «Форум» або 
«Чат» (відповідно до мети чи потреби налаго-
дження зворотного зв’язку зі студентами).

Такий підхід сприяє підвищенню активності 
навчання, впливає на мотиваційний, когнітивний і 
рефлексивний компоненти природознавчої компе-
тентності майбутнього вчителя початкових класів.

Наступним аспектом, що дає викладачеві 
змогу налаштувати зв’язок зі студентами, є те, 
що до кожної сторінки практичного заняття при-
кріплено додаткові модулі діяльності «Завдання». 
Таке виокремлення нами завдань викликано 
декількома потребами. По-перше, є методичний 
супровід. У запропонованих «Завданнях» викла-
дач має можливість надати методичні рекоменда-
ції студентам до кожного із завдань плану прак-
тичного заняття, до якого вони приєднані.

По-друге, цей модуль дає викладачеві змогу 
сформулювати та запропонувати додаткові дифе-
ренційовані завдання, оцінювати їх, залишати від-
гуки на відповідні роботи.

Натомість студенти можуть відправляти будь-
який цифровий контент (файли), такий як текстові 
документи, електронні таблиці, фото, аудіо- й 
відеофайли. Крім того, дає студентам можливість 
уводити відповідь безпосередньо в редакторі на 
сайті. Також завдання може слугувати нагаду-
ванням для студентів, що їм потрібно зробити 
в «реальному світі», наприклад, певна творча 
робота, яка не може мати електронного формату. 

Оскільки завдання можуть бути оцінені в чис-
ловому виразі, а оцінка за роботу автоматично 
відображається в журналі оцінок, то, відповідно, 
додаткові модулі діяльності «Завдання» мають 

пряме посилання й відображаються на сторінці 
«Журнал оцінок» відповідного курсу.

Природознавча компетентність майбутніх учи-
телів початкових класів формується під час опа-
нування навчальних дисциплін природничого 
циклу, тому в ході дослідження ми розглядали 
вплив ресурсу «Web-мультимедіа енциклопедія з 
дисциплін природничого циклу» на мотиваційний 
складник природознавчої компетентності й рівень 
сформованості в них цієї особистісної якості.

Нами виокремлено три рівні сформованості 
складників природознавчої компетентності май-
бутнього вчителя початкових класів: високий, 
середній, низький.

Студентам був запропонований опитувальник, 
спрямований на діагностику рівня сформованості 
мотиваційного критерію складника природознав-
чої компетентності майбутнього вчителя почат-
кових класів. Анкета містила 10 питань закри-
того типу, що передбачали визначення мотивів і 
потреб, які спонукають учителя до природничої 
освіти учнів початкової школи; ставлення до озна-
ченої діяльності; усвідомлення необхідності ово-
лодіння обсягом теоретичних знань і практичних 
умінь для здійснення продуктивної діяльності за 
допомогою ІКТ; пізнавального інтересу студен-
тів до набуття нових знань і вмінь щодо форму-
вання предметної природознавчої компетентності 
в молодших школярів, творчої активності щодо 
вдосконалення набутих умінь, потреби в само-
розвитку й самовираженні, мотивації на успішну 
природоохоронну діяльність.

Результати виконання студентами експери-
ментальної та контрольної груп опитувальника, 
спрямованого на виявлення рівня сформованості 
мотиваційного складника природознавчої компе-
тентності, представлено графічно (рис. 1).

Результати доводять, що використання Web-
мультимедіа енциклопедії з дисциплін природ-
ничого циклу демонструє позитивну динаміку в 
освітньому процесі та формуванні природознав-
чої компетентності майбутнього фахівця зокрема.

Висновки. На наш погляд, створення запро-
понованого освітнього інформаційного-комуніка-
ційного середовища не лише сприятиме цілісності 
природничого контенту для успішної фахової під-
готовки майбутніх учителів початкових класів, а 
й слугуватиме інструментом для отримання необ-
хідних компетенцій здобувачами вищої освіти для 
подальшої професійної діяльності. Відповідно до 
нових стандартів і суспільних вимог, сьогодення 
вимагає від освітньої ланки не репродукції або 
трансляції знань студентам, а навчити їх корис-
туватися інструментами для самостійного здо-
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бування цих знань і в умовах ЗВО й упродовж 
усього життя.

Отже, Web-мультимедіа енциклопедія з дис-
циплін природничого циклу дає змогу організо-
вувати безперервний освітній процес з дисциплін 
природничого циклу за будь-яких обставин. Так, 

значення й актуальність пропонованого нами 
ІКПС в освітньому процесі за період педагогіч-
ного експерименту підтверджено стрімким пере-
ходом освітнього процесу на початку 2020 року 
на дистанційну форму та визначило необхідність 
продовження дослідження у визначеному напрямі.

Рис. 1. Розподіл студентів експериментальної та контрольної груп  
за рівнями сформованості мотиваційного складника  

природознавчої компетентності МВПК
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розкриваються хід і результати експерименту, спрямованого на розроблення ефективних шляхів 
успішного формування пізнавального інтересу в учнів закладів загальної середньої освіти до оволодіння лексич-
ною компетентністю на уроках англійської мови. Експериментальною базою дослідження була Харківська спе-
ціалізована школа І–ІІІ ступенів № 162, де експеримент проходив у природних умовах, не порушуючи логіки й 
послідовності програмного викладу дисципліни, упродовж 2019–2020 навчального року. Практична значущість 
отриманих результатів дослідження полягала у виявленні способів організації динамічного процесу формування 
пізнавального інтересу до вивчення англійської лексики в учнів ЗЗСО.

Експериментальне дослідження проводилося на констатувальному, формувальному та контрольному етапах. 
На констатувальному етапі методами опитування, анкетування, бесіди, спостереження, аналізу й узагальнення 
результатів виявлено рівні (високий, середній, низький) і критерії володіння учнями лексичною компетентністю 
англійської мови. Зміст формувального етапу становили етапи проведеної роботи, а саме: створення умов для 
виникнення пізнавального інтересу учнів до знань іншомовної лексики, її практичного засвоєння; формування 
позитивного ставлення до всіх аспектів навчального предмета, у цьому разі англійської мови; організація діяль-
ності, що спрямована на формування пізнавального інтересу учнів до оволодіння лексичною компетентністю на 
уроках англійської мови. 

Серед способів формування власне лексичної компетентності школярів у дослідженні використовувалися 
прийом привабливої мети, групова та парна робота, інтерактивні методи, зокрема мозковий штурм, активно 
впроваджувалася ігрова навчальна діяльність, створювалися ситуації успіху, використовувалася велика кіль-
кість наочності й роздаткового матеріалу. Активізація роботи школярів здійснювалася як в урочний, так і в 
позаурочний час через організацію нетрадиційних форм навчання, зокрема уроків-вікторин та інтерактивних 
уроків. Проведена робота сприяла фіксації на контрольному етапі експерименту кількісних і якісних показників 
підвищення рівня лексичної компетентності школярів. 

Ключові слова: лексична компетентність, пізнавальний інтерес, мотивація, школярі, педагогічний екс-
перимент.
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BUILDING LEXICAL COMPETENCE OF LEARNERS ON ENGLISH LESSONS

The article describes the experiment and its results, devoted to development of effective ways of successful building 
middle-school students’ cognitive interest in acquiring lexical competence on English lessons. The experimental base of 
the research was Kharkiv specialized school No. 162, where the experiment was conducted in natural conditions, not 
interfering with the logic and consistency of programmatic statement of the discipline, during the 2019/2020 school 
year. Practical value of the results achieved was in identification of the ways of organizing a dynamic process of building 
middle-school students’ cognitive interest in learning English vocabulary.

The experimental research was conducted at the ascertaining, formative and controlling stages. The levels (high, 
middle, low) and criteria of the learners’ possessing the lexical competence of English language were identified through 
the methods of examination, questionnaire, interview, observation, analysis and generalization of results during the 
ascertaining stage of the experiment. The formative stage of the experiment comprised the phases of the work fulfilled, 
namely the creation of conditions for the emergence of the learners’ cognitive interest to the foreign lexis, its practical 
acquisition; the formation of a positive attitude to all the aspects of the subject, the English language in this case; the 
organization of the activities aiming at building the learners’ cognitive interest in acquiring the lexical competence on 
English lessons.

Among the means of building the learners’ lexical competence itself, used in the research, may be pointed out: the 
method of an attractive target, group and pair work, interactive methods, in particular, brainstorm, role-playing activities, 
the creation of the situations of success, a lot of visual aids and handout materials. Intensification of the learners’ work 
was carried out both during the lessons and outside normal working hours through the medium of non-formal methods 
of education, particularly lesson-quizzes and interactive lessons. The work undertaken contributed to the fixation of 
quantitative and qualitative indicators of improving the level of the learners’ lexical competence at the controlling stage 
of the experiment.

Key words: lexical competence, cognitive interest, motivation, learners, pedagogical experiment.

Постановка проблеми. Успішність викорис-
тання англійської мови на практиці насамперед 
залежить від рівня знання англомовної лексики, 
оскільки саме вона є найважливішим компонен-
том мовленнєвої діяльності. Засвоєння вокабу-
ляру є базисом для отримання навичок, необхід-
них для говоріння, читання, аудіювання та письма 
англійською на належному рівні.

Лексична компетентність визначається як здат-
ність людини в певній мовленнєвій ситуації визна-
чати контекстуальне значення слова, порівнювати 
об’єм його значення у двох мовах, розуміти струк-
туру значення слова та використовувати його від-
повідно до мовленнєвої та лінгвокультурологіч-
ної ситуації. Здатність людини до конкретного 
оформлення своїх висловлювань і розуміння мов-
лення інших базується на складній і динамічній 
взаємодії відповідних навичок, знань і лексичної 
усвідомленості.

Ефективність формування англомовної лек-
сичної компетентності можлива передусім за 
рахунок досягнення належного рівня пізнаваль-
ного інтересу на рівні усвідомленості та вну-
трішньої потреби. Така підготовка можлива за 
наявності внутрішніх стимулів до здійснення 
навчальної діяльності, добровільного виявлення 
активності на уроці, прагнення поглибити свої 
знання відповідно до вікових та індивідуальних 
особливостей школярів, а також здійснення зна-
чного рівня вольового зусилля в межах копіткої 
роботи для досягнення кращих результатів у 
роботі з лексикою.

Аналіз досліджень. Проблема формування 
лексичної компетентності, зокрема пізнаваль-
ного інтересу до оволодіння нею, в учнів закладу 
загальної середньої освіти у зв’язку з реформуван-
ням змісту, форм і методів навчання відповідно до 
Концепції «Нова українська школа» нині є акту-
альним питанням серед прогресивних учених і 
дослідників. Питаннями формування пізнаваль-
ного інтересу як ефективного способу навчання 
займалися Н. Бібік, В. Бухбиндер, В. Лозова, 
Н. Морозова, В. Цетлін, С. Шатілов, О. Савченко, 
О. Соловова та ін.

Так, Н. Морозова заклала теоретичний фун-
дамент феномена пізнавального інтересу шко-
лярів як найсильнішого мотиву в навчанні, який 
активно взаємодіє із системою цінностей, метою, 
результатами діяльності, а також відображає такі 
складники особистості, як воля й інтелект, не 
втрачаючи зв’язок з емоційною сферою людини 
(Морозова, 2007).

Продуктивні ідеї розвитку пізнавальних інтер-
есів, що лежать в основі активності й само-
стійності школяра в навчанні, розкриваються в 
дослідженнях В. Лозової та О. Савченко. У їхніх 
дослідженнях стверджується, що за наявності 
інтересу знання засвоюються усвідомлено й 
міцно, за його відсутності – формально (Лозова, 
2000; Морозова, 2007).

Об’єктом пізнавального інтересу до вивчення 
англійської мови певною мірою є сам процес 
пізнання, а в його сутності лежить прагнення 
осягнуть природу явищ, пізнати їх теоретичні 
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та наукові основи. В. Бухбиндер, наприклад, 
визначив, що процес формування пізнаваль-
ного інтересу до оволодіння лексичним різнома-
ніттям іноземної мови корелює з дотриманням 
таких загальнодидактичних і методичних прин-
ципів: принципи діяльності, свободи вибору, 
трудності й доступності, міцності, активності, а 
також принцип опори на лексичні правила (Бух-
биндер, Штраусс, 1986).

Однак, незважаючи на досить великий пласт 
проведених досліджень, феномен пізнавального 
інтересу до оволодіння саме англомовною лек-
сичною компетентністю залишається наразі мало-
дослідженим. 

Метою статті є розкриття результатів педа-
гогічного експерименту, спрямованого на фор-
мування пізнавального інтересу учнів закладів 
загальної середньої освіти до оволодіння лексич-
ною компетентністю на уроках англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Проведене 
дослідження, спрямоване на підвищення рівня 
сформованості пізнавального інтересу учнів до 
оволодіння англійською лексикою, складалося 
з трьох послідовних етапів: констатувального, 
формувального та контрольного. Об’єктом дослі-
дження були учні 7-го класу Харківської спеціалі-
зованої школи І–ІІІ ступенів № 162. Експеримент 
тривав упродовж 2019–2020 навчального року. 

Під час дослідження перевірялися такі показ-
ники пізнавального інтересу: 

– ставлення до вивчення іноземної мови та 
оцінка ролі пізнавального інтересу в здобутті 
знань;

– прагнення поповнити й відтворити знання 
лексики, а також оволодіти способами її застосу-
вання в нетипових ситуаціях;

– усвідомлення ролі інтелектуальної ініціа-
тиви в оволодінні лексичною компетентністю;

– прояв вольових зусиль в оволодінні лексич-
ною компетентністю.

На констатувальному етапі експерименту 
проведено спостереження за поведінкою учнів 
на уроці. Помічено, що однією з основних пере-
шкод на шляху до ефективного формування 
лексичної компетентності є низький рівень 
мотивації до навчання. Використання вчителем 
численних мотиваційних стратегій (створення 
ситуацій навчальних труднощів і сприятливої 
атмосфери на уроці, залучення учнів до активної 
діяльності, демонстрація власного інтересу до дій 
дітей) і його намагання максимально зацікавити 
учнів залишали учнів байдужими. 

З метою конкретизації показників рівнів сфор-
мованості пізнавального інтересу до оволодіння 

англомовною компетентністю, крім спостере-
ження, проведено анкетування з подальшим обго-
воренням результатів. Учням було поставлено 
низку запитань: 1. Скільки часу Ви витрачаєте на 
вивченні лексики? 2. Хто краще стимулює Вас у 
вивченні лексики: учитель, батьки чи друзі? 3. Чи 
вивчаєте Ви незнайому лексику з текстів, якщо 
вчитель цього не пропонує? 4. Коли краще засво-
юється лексика: вдома чи на уроці? 

На основі проведеного анкетування виділено 
рівні й показники сформованості в учнів пізна-
вального інтересу до оволодіння лексичною ком-
петентністю та їхні основні характеристики.

1. Високий рівень. Пізнавальний інтерес вияв-
ляється у формі внутрішньої потреби в навчанні, 
що зумовлює наявність значного вольового 
зусилля та копітку роботу з прагненням осяг-
нути сутність лексичних змін, зрозуміти їх теоре-
тичні й наукові основи. З боку учнів відбувається 
поступове заглиблення в більш складні аспекти 
англійської мови, самостійний пошук додаткової 
та детальний аналіз поданої вчителем інформації. 
Школярі позитивно сприймають навчальне серед-
овище, є вмотивованими та здатними до самоор-
ганізації. Завдяки цьому оволодіння лексичною 
компетентністю в таких школярів відбувається 
швидше й успішніше, засвоєння знань є міцним 
та усвідомленим.

2. Середній рівень. Пізнавальний інтерес, як 
і прояв самостійного потягу до знань, простежу-
ється в учнів час від часу. Вони частіше дотри-
муються вказівок учителя, рідше беруть процес 
свого навчання під власний контроль. Самоосвіта 
в цьому разі нерегулярна, засвоєння знань є зде-
більшого формальним. Школярі лише іноді є іні-
ціаторами практичної діяльності на уроці, епізо-
дично вдаються до рефлексії стосовно отриманої 
на заняттях інформації.

3. Низький рівень. У школярів відсутнє пози-
тивне ставлення до навчання, активність та іні-
ціативність, усвідомлене значення й важливість 
поданого вчителем матеріалу. Самоосвіта не здій-
снюється, освітня ініціатива на уроках не реалі-
зується, сталість мовленнєвих навичок майже 
відсутня, що є причиною великої кількості лек-
сичних помилок у мовленні.

За результатами констатувального етапу екс-
перименту ми виявили досить низький рівень 
розвитку в здобувачів загальної середньої освіти 
пізнавального інтересу до вивчення лексичних 
одиниць англійської мови (таблиця 1) та оволо-
діння здатністю доцільно використовувати їх у 
процесі спілкування. Отже, надалі постала необ-
хідність провести спеціальну й цілеспрямовану 



265ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Башкiр О., Iльченко А. Формування лексичної компетентностi учнiв на уроках...

роботу щодо розроблення способів формування 
пізнавального інтересу учнів до оволодіння англо-
мовною лексичною компетентністю.

Ефективність обраних способів формування 
пізнавального інтересу учнів до оволодіння 
англомовною лексичною компетентністю пере-
вірялася на формувальному етапі експери-
менту, який проходив у природних умовах педа-
гогічного процесу без порушення традиційної 
навчальної програми.

У межах експерименту визначено кілька етапів 
роботи з учнями, вдале проходження яких забез-
печило динамічний розвиток пізнавального інтер-
есу школярів до вивчення лексичних одиниць 
англійської мови:

– створення умов для виникнення пізнаваль-
ного інтересу учнів до знань іншомовної лексики, 
її практичного засвоєння;

– формування позитивного ставлення до 
всіх аспектів навчального предмета, у цьому разі 
англійської мови;

– організація діяльності, що спрямована на 
досягнення поставленої мети дослідження.

На кожному з етапів розвитку пізнавального 
інтересу в межах уроків вивчення лексики поєд-
нані різні способи, які забезпечили створення 
сприятливих умов для досягнення поставленої 
мети дослідження.

Фокусуючись на створенні умов, які сприяють 
виникненню потреби в знаннях і їх засвоєнні, ура-
ховано інтереси й потреби учнів. Крім того, ми 
підтримували здорову учнівську конкуренцію в 
класі та створювали ситуації успіху для тих, хто 
зазнавав певних труднощів у навчанні. Створення 
ситуації успіху забезпечувало зниження почуття 
невпевненості й побоювання завдяки сприят-
ливому мікроклімату навкруги: на зміну три-
вожності приходить стан упевненості у власних 
досягненнях і прогресі (Варзацька та ін., 1995). 
Акцентування уваги на досягненнях окремих 
школярів заохочувало їх виявляти власне бажання 
пізнавати нове.

Формування позитивного ставлення до 
навчального предмета й діяльності в контексті 
вивчення англійської мови відбувалося з вико-
ристанням спеціально підібраного роздаткового 
матеріалу, що виконував візуалізаційну функцію. 
До того ж у межах експерименту на уроках нами 
застосовані такі нетрадиційні форми організа-
цій навчання, як урок-вікторина та інтерактив-
ний урок. Учні також брали участь у позакласній 
роботі – бесідах, спрямованих на виявлення труд-
нощів, які виникають у процесі вивчення інозем-
ної мови, і їх спільне вирішення. 

На етапі формування власне пізнавального 
інтересу учнів до оволодіння лексичної компе-
тентністю апробовано кілька способів.

Прийом «привабливої мети» використову-
вався для досягнення учнями простих і зрозумі-
лих цілей навчання. У межах експерименту дітям 
було запропоновано взяти участь у парній роботі, 
завдяки чому кожен із них потрапив у ситуацію 
реального спілкування та зміг визначити, якої лек-
сики ще не вистачає для здійснення повноцінної 
комунікації англійською мовою.

Прийом привабливої мети ефективно поєдну-
вався з технологією «роботи в парах», яка реалі-
зована не тільки задля розвитку навичок спілку-
вання та вміння висловлювати власні думки, а й 
з метою оволодіння техніками критичного мис-
лення, переконання й ведення дискусій із вико-
ристанням лексики.

У контексті ефективного формування лек-
сичної компетентності в учнів на уроках англій-
ської мови дієвими були методи інтерактивного 
навчання, зокрема «навчальний мозковий штурм», 
який вдало доповнював репродуктивні форми 
навчання, зацікавлював учнів і був підґрунтям 
для організації різноманітних видів діяльності на 
уроці. У школярів формувалося вміння коротко, 
чітко й по-різному висловлювати свої думки, 
використовуючи набуті лексичні знання та нави-
чки, виявляючи загальну мовну усвідомленість.

Для формування пізнавального інтересу до 
оволодіння англійською лексикою велику роль 
також відіграла «колективна та ігрова навчальна 
діяльність», що містить фактор успіху й еле-
менти здорової учнівської конкуренції. Отриму-
ючи різні завдання, відповідно до власного рівня 
розвитку лексичних навичок, учні, безумовно, 
взаємодіяли між собою, адже час від часу кож-
ному з них потрібна допомога однокласника. 
Отже, між школярами встановлювалася продук-
тивна взаємодія, що виявлялося під час взаємо-
підтримки та поділу знаннями. 

На контрольному етапі експерименту ми 
здійснили перевірку рівня сформованості пізна-
вального інтересу до вивчення лексики на уроках 
англійської мови, аби зафіксувати кінцеві показ-
ники ефективності проведеного дослідження. 
Отже, перед нами постали кілька завдань:

– вивчення й пояснення якісних і кількісних 
змін, які відображають тенденцію пізнавального 
інтересу до перетворення на внутрішню потребу 
в навчанні;

– аналіз результатів формувального етапу 
експерименту: перевірка ефективності застосо-
ваних способів і форм навчання як інструментів 
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для покращення динаміки розвитку пізнавального 
інтересу до засвоєння англомовних лексичних 
одиниць;

– формулювання загальних висновків.
Вимірювання рівня пізнавального інтересу в 

здобувачів загальної середньої освіти здійснено 
із застосуванням тих самих методик (опитування, 
анкетування, бесіди, спостереження, аналіз та 
узагальнення результатів), до яких ми зверталися 
на констатувальному етапі експерименту.

Варто зазначити, що найвагоміший вплив на 
підвищення рівня розвитку пізнавального інтер-
есу в учнів до оволодіння англомовними лек-
сичними одиницями мала саме їхня колективна 
навчальна діяльність, у межах якої перед школя-
рами було поставлено кілька завдань: самостійно 
досліджувати проблему, збирати й аналізувати 
інформацію, рефлексувати, а також, що дуже важ-
ливо, самостійно обирати тему та напрями роботи.

Співпрацюючи один з одним, учні не мали 
можливості ухилитися від виконання завдання. 
У процесі взаємодії з однокласниками, колектив-
ного обговорення питань, що підводить учнів до 
використання лексики, засвоєння якої є метою 
уроку, школярі виявляли, яких лексичних одиниць 
їм ще не вистачає, аби їхнє висловлювання мак-
симально відповідало тому, що вони задумали. 
У такий спосіб бажання учнів отримати нові зна-
ння крок за кроком наближалося до рівня вну-
трішньої потреби.

У ході експериментально-дослідної роботи 
встановлено, що правильне поетапне формування 
пізнавального інтересу сприяє:

– оволодінню здобувачами загальної серед-
ньої освіти необхідними лексичними знаннями й 
навичками для здійснення комунікації в процесі 
виконання навчальних завдань;

– підвищенню рівня внутрішньої мотивації 
до засвоєння більшого об’єму навчального мате-
ріалу, ніж потребує програма на цей момент;

– активному виконанню дій задля досягнення 
найліпшого результату роботи;

– наявності в учнів внутрішньої потреби до 
ознайомлення зі значним обсягом нових для них 
лексичних одиниць.

Результати дослідження, представлені в 
таблиці 1, фіксують підвищення рівня пізнаваль-
ного інтересу здобувачів загальної середньої 
освіти до вивчення англійської лексики.

Аналіз даних вищезазначеної таблиці свід-
чить, що проведена робота, спрямована на роз-
виток пізнавального інтересу учнів до оволо-
діння лексичною компетентність англійської 
мови, здійснювалася ефективно. Учні, показ-
ники прояву пізнавального інтересу яких під-
вищилися (приріст 8,7%), виявляли власну 
ініціативу, активно взаємодіяли між собою, 
пропонували різні шляхи вирішення постав-
леної ними ж проблеми, прагнули якнайкраще 
оволодіти змістом актуального навчального 
матеріалу. Натомість ті школярі, рівень розви-
тку пізнавального інтересу яких наприкінці екс-
перименту не змінився, були досить пасивними 
в процесі виконання роботи, потребуючи багато 
вчительських указівок і транслюючи поверхове 
ставлення до лексики.

Таблиця 1
Рівні сформованості пізнавального інтересу в учнів ЗЗСО  
до оволодіння англомовною лексичною компетентністю

Рівні Показники Етапи експерименту
Конст. Контр.

Високий

Позитивне ставлення до вивчення іноземної мови, усвідомлення ролі піз-
навального інтересу в здобутті знань

27,7% 36,4%
Постійне прагнення поповнити й відтворити знання лексики, оволодіти 
способами її застосування в нетипових ситуаціях
Усвідомлення ролі інтелектуальної ініціативи в оволодінні лексичною 
компетентністю
Прояв вольових зусиль в оволодінні лексичною компетентністю

Середній

Нейтральне ставлення до вивчення іноземної мови, недооцінка ролі пізна-
вального інтересу в здобутті знань

58,6% 55,5%
Ситуативність прагнення поповнювати й відтворювати знання лексики, 
оволодівати способами її застосування в нетипових ситуаціях
Поверхове усвідомлення ролі інтелектуальної ініціативи в оволодінні лек-
сичною компетентністю
Недостатність вольових зусиль в оволодінні лексичною компетентністю

Низький Прояв показників не зафіксовано повною мірою, зокрема спостерігається 
байдужість до оволодіння лексичною компетентністю 13,7% 8,1%
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Зниженню відсотка учнів, які перебували на 
низькому рівні (5,6%), найефективніше поспри-
яли колективні форми роботи, а також ті методи 
та прийоми, які передбачають самостійні мірку-
вання учнів. Виконуючи відповідні завдання, учні 
виявляли все більшу зацікавленість в оволодінні 
англомовною лексикою, усвідомлюючи важли-
вість постійного розширення лексичного запасу 
для досягнення бажаних результатів у повсяк-
денному та надалі професійному спілкуванні. 
Більшість здобувачів загальної середньої освіти, 
які взяли участь в експерименті, виявили високий 
рівень активності роботи на уроках, а також праг-
нення самостійно вдосконалювати англомовну 
лексичну компетентність.

Висновки. Аналіз експериментального дослі-
дження свідчить, що проведена робота є ефек-
тивною, сприяє оновленню змісту уроків англій-
ської мови в ЗЗСО, запровадженню інтерактивних 
форм навчання в процес оволодіння іноземною 
лексикою, а також використанню більшого різно-
маніття дієвих дидактичних прийомів, методів, 
форм роботи зі школярами. Виявлено, що однією з 
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найефективніших форм роботи на уроці в контек-
сті динамічного розвитку пізнавального інтересу 
до оволодіння лексичними одиницями на уроках 
англійської мови є колективна діяльність школя-
рів, котра заохочує учнів співпрацювати заради 
здобуття нових знань, а також виявляти недоліки 
та неточності в них для подальшого їх усунення.

Узагальнення результатів експерименту дає 
змогу виявити етапи процесу формування піз-
навального інтересу до оволодіння лексичною 
компетентністю на уроках англійської мови: 
створення умов, які сприяють виникненню 
потреби в знаннях і їх засвоєнні; формування 
позитивного ставлення до навчального пред-
мета; організація формування пізнавального 
інтересу до вивчення лексики.

Експериментальна перевірка доцільності 
застосування способів формування пізнаваль-
ного інтересу до поповнення англійського лек-
сичного запасу довела їх ефективність, що вияв-
лено в досягненні поставленої мети дослідження. 
У більшості учнів рівень пізнавального інтересу 
став наближеним до внутрішньої потреби.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КАНАДІ  
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті висвітлено питання організації системи освіти дорослих у Канаді на національному рівні. Про-
аналізовано праці визначних науковців, які працювали над поданою тематикою. З’ясовано, що розвиток освіти 
є завданням Ради міністрів освіти Канади. Акцентовано увагу на поділі освіти дорослих у Канаді на дві катего-
рії – національну (діє на території всієї країни) та провінційну (характерна лише для певної провінції чи тери-
торії). Звідси виходить, що й управління системою освіти дорослих у Канаді здійснюється на національному та 
провінційному рівнях. Проаналізовано роль Ради міністрів освіти Канади в розвитку освіти дорослих. Установ-
лено, що вона є керівним органом на національному рівні й слугує для визначення стратегії розвитку освіти в 
Канаді, забезпечує механізми розвитку проектів та ініціатив у сферах спільних інтересів, а також є органом, 
що представляє освітні інтереси провінцій і територій на міжнародному рівні.

Водночас на місцевому рівні кожна провінція й територія мають право самостійно встановлювати та 
забезпечувати функціонування системи освіти. Результати досліджень дають змогу стверджувати, що освіта 
дорослих у Канаді ґрунтується на використанні комплексу принципів, а саме: зосередженості й спрямованості 
на потреби суспільства; визнанні попереднього засвоєних знань; наданні підтримки учням; гнучкості програм; 
якості програм; забезпеченні освіти дорослих у межах державної системи освіти, що гарантує всім однакові 
можливості.

Установлено, що освіта дорослих ділиться на професійне навчання й курси та програми за особистими 
інтересами. Можна підсумувати, що навчальні програми для дорослих поділяються на такі групи: базова освіта 
дорослих, навчання грамотності й мовні програми; навчання й здобуття освіти з метою працевлаштування або 
підвищення кваліфікації.

З’ясовано також, що існує тісний взаємозв’язок між освітою дорослих і рівнем формальної базової освіти, 
тобто чим нижчий рівень освіти, тим менше шансів, що особа братиме участь у програмах освіти дорослих і 
досягне значного успіху на ринку праці.

Ключові слова: освіта дорослих, Канада, розвиток освіти дорослих, принципи освіти дорослих.
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ORGANIZATION OF ADULT EDUCATION SYSTEM  
AT THE NATIONAL LEVEL IN CANADA

The article highlights the problem of organization of adult education system at the national level in Canada. The 
works of the prominent scientists who researched the topic have been analyzed. It has been found that the development of 
education is the task of Council of Ministers of Education, Canada. 

Some attention has been paid to the fact that adult education in Canada is divided into two categories: national 
(nationwide) and provincial (specific to a particular province or territory). Hence, the management of adult education in 
Canada is carried out at the national and provincial levels. The role of Council of Ministers of Education, Canada in the 
development of adult education has been analyzed. It has been determined as a governing body at the national level which 
serves to define the education development strategy in Canada, provide mechanisms for the development of projects and 
initiatives in the areas of common interests. It is also the body representing the educational interests of provinces and 
territories internationally.

At the same time, at the local level every province and territory has the right to establish and ensure the functioning 
of the education system independently. The results of research suggest that adult education in Canada is based on the use 
of a set of principles, namely: focus and aiming at the needs of society; recognition of previously acquired knowledge; 
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providing the support to students; program flexibility; program quality; providing adult education within the state 
education system, which guarantees equal opportunities for everybody. 

It has been established that adult education is divided into vocational training and courses and programs according 
to personal interests. We can summarize that curricula for adults are divided into the following groups: basic adult 
education, literacy and language programs; study and education to get employed or advanced training.

It has also been found out that there is a close relationship between adult education and the level of formal basic 
education, i.e. the lower the level of education is, the less likely the person is to participate in adult education programs 
and achieve significant success at the labor market.

Key words: adult education, Canada, development of adult education, principles of adult education.

Постановка проблеми. Навчання та освіта 
дорослих визначено основним чинником розви-
тку економічної сили нації й формування її куль-
турних традицій. Проте потреби XXI століття 
вказують на роль і важливість освіти загалом та 
освіти дорослих зокрема як важливий фактор у 
становленні й відродженні нації. Варто зазна-
чити, що освіта дорослих та освіта впродовж 
усього життя є засобами боротьби з бідністю й 
неможливістю повноцінно брати участь у соці-
альному, культурному, економічному та політич-
ному житті країни. 

Канада, як і будь-яка інша країна, де техноло-
гії постійно розвиваються й удосконалюються, 
намагається стимулювати розвиток і заохочувати 
населення до участі в освіті дорослих. Тому прі-
оритетним завданням є забезпечити своїм грома-
дянам доступ до освіти впродовж усього життя, 
невід’ємною частиною якої є освіта дорослих, що 
сприяє засвоєнню, оновленню та поглибленню 
їхніх знань, умінь і навичок відповідно до потреб 
і вимог суспільства. 

Аналіз досліджень. Аналіз науково-педаго-
гічної літератури свідчить про те, що педагогічні 
дослідження системи освіти дорослих і її органі-
зації, зокрема, в Канаді посідають важливе місце. 
Як українські, так і зарубіжні вчені зробили зна-
чний внесок у дослідження цієї проблеми, серед 
них – С. Архипова, І. Зязюн, Л. Лук’янова, С. Сисо-
єва, Л. Сігаєва й інші. Система освіти дорослих у 
Канаді стала предметом дослідження таких нау-
ковців, як О. Барабаш, М. Борисова, О. Котлякова, 
Н. Мукан, О. Огієнко. Щодо зарубіжних науков-
ців, то ця проблема становила інтерес для таких 
науковців, як П. де Броукер, П. Джарвіс, Д. Кідд, 
Дж. Майлс, К. Маєрс, В. Ріддел, К. Рубенсон, 
Дж. Хекман тощо. 

Метою статті є дослідити систему освіти 
дорослих у Канаді та її організацію на національ-
ному рівні.

Виклад основного матеріалу. Канада скла-
дається з десяти провінцій і трьох територій, 
кожна з яких має свою систему освіти й систему 
освіти дорослих у тому числі. На національному 
рівні розвиток освіти є завданням Ради міністрів 

освіти Канади, однак кожна провінція й терито-
рія мають право самостійно визначати механізми 
функціонування системи освіти. Через це існують 
певні відмінності в забезпеченні освіти дорос-
лих і перспектив її розвитку в різних провінціях. 
Кожна провінція й територія мають міністерство 
або департамент освіти, що відповідає за забез-
печення дорослих громадян освітою і розробляє 
навчальні програми відповідно до потреб регіону. 

У деяких провінціях відповідальність за освіту 
дорослих можуть нести навіть декілька мініс-
терств, зокрема ті, що займаються освітою, люд-
ськими та трудовими ресурсами.

З одного боку, така система дає можливість 
обрати з-поміж великої кількості програм саме ту, 
що підходить найбільше, проте сам процес здій-
снення вибору може створювати певні проблеми, 
пов’язані з визнанням атестатів, сертифікатів і 
дипломів у різних провінціях.

Отже, кожне міністерство пропонує свою про-
граму, висуває свої вимоги до освіти й навіть дає 
своє визначення терміна «освіта дорослих». Від-
повідно до Постанови про базову освіту дорос-
лих (Basic Adult General Education Regulation), у 
провінції Манітоба освіта дорослих – це свідомо 
сплановані та організовані навчальні можливості, 
що реалізуються у формальному й неформаль-
ному середовищах з метою засвоєння знань і 
розвитку навичок із визначеною метою й кінце-
вим результатом. У провінції Квебек значна увага 
звертається на відмінність між поняттями «базова 
освіта дорослих» і «навчання впродовж усього 
життя». Базова освіта дорослих – це навчальні 
послуги, що пропонуються дорослим, включаючи 
навчання, загальну освіту й послуги для студен-
тів. Навчання впродовж усього життя має на меті 
розвинути незалежність і почуття відповідаль-
ності за людей і суспільство, щоб дати їм змогу 
протистояти змінам в економіці, культурі й сус-
пільстві загалом і сприяти співіснуванню, толе-
рантності й культурній і творчій участі громадян 
у суспільстві, тобто дати можливість як громадя-
нам, так і суспільству забезпечити своє майбутнє, 
щоб боротися, уміти знайти шляхи розв’язання 
проблем.
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Педагогiка

Як свідчить аналіз документації, що висвітлює 
діяльність Ради міністрів освіти Канади, успіш-
ність розв’язання проблеми забезпечення освіти 
дорослих у країні ґрунтується на використанні 
комплексу принципів:

– розвитку партнерства (між урядовими 
структурами, приватним сектором економіки, 
неприбутковими та доброчинними організаціями 
має бути встановлено партнерство, що відповідає 
вимогам суспільства);

– зосередженості й спрямованості на потреби 
суспільства (освіта дорослих і навчання впродовж 
усього життя покликані забезпечувати потреби 
суспільства в культурному, економічному, соці-
альному розвитку, а також суспільство повинно 
мати можливість пристосувати свою освіту й про-
грами навчання впродовж усього життя до потреб 
населення);

– визнанні попереднього засвоєних знань і 
можливість перенесення їх за межі провінцій чи 
територій (має бути встановлений процес, який 
дасть змогу визнання й перенесення професійної 
та особистої компетентності за межі провінції чи 
території);

– наданні підтримки учням (різні послуги 
повинні бути запроваджені, щоб підтримати 
тих, хто вчиться впродовж усього свого життя). 
Це може включати рекомендації щодо навчання, 
доступ до інформації та програм, фінансову під-
тримку, визнання й оцінювання попереднього 
навчання тощо;

– гнучкості програм (програми мають бути 
створені так, щоб активно заохочувати громадян 
брати участь або продовжувати брати участь у 
навчанні впродовж усього життя). Лише вільне 
право на вступ, довільні методи викладання, гнуч-
кий розклад і більше часу можуть гарантувати 
гнучкість;

– якості програм (програми освіти дорослих 
і навчання впродовж усього життя повинні бути 
логічними, стимулюючими й добре розробле-
ними);

– забезпеченні освіти дорослих у межах дер-
жавної системи освіти, що гарантує всім одна-
кові можливості для участі в освіті дорослих і 
навчання впродовж усього життя незалежно від 
місця чи часу навчання (Council of Ministers of 
Education, 2005).

Дослідження питання освіти дорослих свід-
чить про те, що навчальні програми для дорослих 
поділяються на такі групи: базову освіту дорос-
лих, навчання грамотності й мовні програми; 
навчання та здобуття освіти з метою працевла-
штування або підвищення кваліфікації (Council of 

Ministers of Education, Canada, 2008), (Organization 
for Economic Co-operation and Development, 2002).

Проте, згідно з Тематичним оглядом навчання 
дорослих Канади, освіта дорослих ділиться на дві 
категорії: професійне навчання й курси та про-
грами за особистими інтересами, включаючи осо-
бистий розвиток, здоров’я, докладання зусиль, 
щоб покращити знання чи набути досвіду, не 
пов’язаного з роботою (Organization for Economic 
Co-operation and Development, 2002).

Отже, дослідження показали, що освіта дорос-
лих у Канаді поділяється на дві категорії – наці-
ональну (діє на території всієї країни) та провін-
ційну (характерна лише для певної провінції чи 
території), а отже, й управління системою освіти 
дорослих у Канаді здійснюється на національ-
ному та провінційному рівнях. 

Результати проведених досліджень свідчать 
про те, що на провінційному рівні відповідаль-
ність за прийняття законів і їх виконання поклада-
ється на відповідні міністерства чи департаменти, 
ці закони є правочинними лише на відповідній 
території.

Щодо національної системи освіти дорослих, 
то тут залучені департаменти уряду Канади, які 
ведуть активну діяльність щодо розвитку освіти 
дорослих на території всієї Канади, а саме: Депар-
тамент зайнятості й соціального розвитку Канади, 
Департамент статистики Канади та Департамент 
послуг Канади.

Важливу роль у розвитку освіти дорослих віді-
грає Рада міністрів освіти Канади, що є керівним 
органом на національному рівні, який слугує для 
визначення стратегії розвитку освіти в Канаді; 
забезпечує механізми розвитку проектів та ініці-
атив у сферах спільних інтересів; а також орга-
ном, що представляє освітні інтереси провінцій і 
територій на міжнародному рівні через державні 
освітні організації й уряд. Це організація, діяль-
ність якої відображає загальний стан освіти в усіх 
провінціях і територіях і члени якої працюють над 
досягненням спільних цілей і завдань на різних 
рівнях освіти. 

Рада міністрів освіти Канади створена у 1967 р. 
міністрами освіти провінцій і територій Канади, 
щоб активізувати обговорення спільних інтересів, 
подальшої співпраці й консультування серед міні-
стрів освіти провінцій і територій, а також діяти 
узгоджено з федеральним урядом. Завданням 
ради є розвиток освіти впродовж усього життя, у 
тому числі й освіти дорослих. 

У квітні 2008 р. Рада міністрів освіти Канади 
представила абсолютно нове бачення освіти в 
Канаді, яке відповідає потребам і прагненням 
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канадців, у стратегії «Освічена Канада 2020» 
(англ. – Learn Canada 2020). Це ціла система, яку 
міністерства освіти провінцій і територій викорис-
товують під керівництвом Ради міністрів освіти 
Канади з метою вдосконалення системи освіти 
країни, покращення можливостей навчання та 
загальних освітніх результатів. Завданням про-
грами «Освічена Канада 2020» є забезпечення 
канадців перспективами для освіти впродовж 
усього життя. Складається вона з чотирьох час-
тин, починаючи із навчання в ранньому дитин-
стві й закінчуючи освітою дорослих (Council of 
Ministers of Education, Canada).

Значну роль в освіті дорослих відіграє також 
Рада міністрів освіти та навчання атлантичних 
регіонів (англ. – Council of Atlantic Ministers of 
Education and Training), яка займається питаннями 
підвищення рівня освіти, у тому числі й освіти 
дорослих, особливо це стосується грамотності 
дорослих і грамотності на виробництві, у таких 
провінціях, як Нова Шотландія, Нью-Брансвік, 
Ньюфаундленд і Лабрадор та Острів Принца 
Едварда. 

Департамент зайнятості й соціального роз-
витку Канади має на меті зробити Канаду більш 
конкурентоздатною державою, що допоможе її 
жителям вести повноцінне життя та покращити 
якість життя, а Відділ навчання (англ. – Learning 
Branch), який є його підрозділом, допомагає 
досягти цієї мети через значну кількість навчаль-
них і професійних програм. Цей Відділ допома-
гає жителям Канади отримати освіту, надаючи 
консультації, позики на навчання й пропонуючи 
саме навчання. Ще одним відділом Департаменту 
зайнятості й соціального розвитку Канади є Від-
діл забезпечення навичок для працевлаштування 
(англ. – Skills Employment), який пропонує про-
грами та ініціативи, що сприяють розвитку нави-
чок і залучення до ринку праці, забезпечуючи 
його продуктивність. 

Вагоме значення в освіті дорослих країни має 
Департамент статистики Канади, який забезпечує 
інформацію, проводить дослідження й публікує 
дані про стан освіти дорослих на всій території 
Канади, що дає змогу зробити висновки щодо 
актуальності та важливості навчальних програм, 
а також завдяки отриманим даним має можли-
вість уносити певні зміни й корективи в програми 
навчання (Statistics Canada).

Варто зазначити, що є ще один департа-
мент, який займається освітою дорослих, проте 
виключно іммігрантів. Це Департамент грома-
дянства та імміграції Канади, який допомагає 
новоприбулим іммігрантам якомога швидше 

адаптуватися до життя в новій країні, надаючи їм 
можливості навчання, необхідні для подальшого 
особистого та професійного життя й розвитку. 
Такими аспектами допомоги дорослим є навчання 
основ англійської та французької мов за допомо-
гою програми «Навчання мови новоприбулих у 
Канаду» й навчання однієї з мов для спілкування 
в робочому середовищі через програму «Погли-
блене вивчення мови». Також іммігрантам пропо-
нуються інтеграційні програми навчання, завдяки 
яким іммігранти зможуть ознайомитися з особли-
востями життя в Канаді.

Щодо провінційної системи освіти дорос-
лих Канади, то кожна провінція та територія має 
своє міністерство або департамент, що відповідає 
за освіту лише в цьому регіоні і спрямовано на 
забезпечення потреб свого населення. 

Отже, провівши аналіз механізмів функціону-
вання системи освіти дорослих, а також навчальних 
програм для дорослих на національному та провін-
ційному рівнях, можемо констатувати, що Канада 
приділяє значну увагу навчанню осіб у дорослому 
віці, тим самим сприяючи розвитку країни.

Значною є роль освіти дорослих у сучасному 
світі, особливо для працевлаштування, кар’єрного 
зростання, активної участі в суспільному житті 
країни тощо. Як зазначав науковець В. Рідделл, 
«соціальна та економічна важливість заохочення 
дорослих брати участь в освіті впродовж усього 
життя не викликає сумнівів. Більш освічені люди 
отримують вищі зарплати, мають більше шансів 
на зростання їхніх доходів упродовж усього життя 
й менше стикаються з проблемою безробіття» 
(Riddel, 2006). 

Дослідженням поліаспектного характеру 
проблеми освіти дорослих займалися науковці 
К. Маєрс і П. де Броукер у праці стосовно освіти 
дорослих Канади. Результати їхніх досліджень 
також свідчить, що люди з нижчим рівнем освіти 
мають менші шанси досягти успіху на ринку 
праці впродовж їхньої кар’єри, а також безробіття 
буде більше впливати на них. Крім цього, їхнє сус-
пільне становище завжди буде нижчим, ніж у тих, 
хто має вищу освіту й продовжує вчитися (Myers, 
de Broucker, 2006).

Отже, результати аналізу науково-педагогіч-
ної літератури, статистичних звітів і нормативно-
правової документації дають можливість зробити 
висновок, що існує різне ставлення до отримання 
освіти в дорослому віці, успіх певних категорій 
людей у навчанні та залежність успіху від певних 
факторів. Проте кожна точка зору має своє логічне 
підтвердження, базується на фактах і є достатньо 
аргументованою. 
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Аналіз сучасного стану досліджуваної про-
блеми свідчить, що існує тісний взаємозв’язок 
між освітою дорослих і рівнем формальної 
базової освіти. Роботодавці намагаються забез-
печити навчанням більш освічених працівни-
ків, уважаючи, що, чим вищий рівень загальної 
освіти, тим ефективнішим буде навчання. Отже, 
імовірність того, що працівника забезпечать 
навчанням, значно зростає з рівнем його фор-
мальної освіти, особливо коли вона є вищою за 
середню. Важливим є те, що освічені праців-
ники мають більший обсяг як спеціальних, так 
і загальних знань, які передбачають відносні 
переваги в роботі, що потребує більше спеці-
альних знань і дає більше можливостей для 
навчання (Rubenson, 2007).

Ще одним, проте не менш важливим чинником, 
що впливає на рішення щодо участі осіб в освіті 
дорослих, є статус іммігрантів, особливо це сто-
сується щойно прибулих через потребу вивчення 

нової мови і труднощі в адаптації до нової куль-
тури й ринку праці.

Висновки. У ході дослідження виявлено, що на 
національному рівні прийняття рішень стосовно 
освіти дорослих є компетенцією Департаменту 
зайнятості й соціального розвитку Канади, Депар-
таменту статистики Канади, Департаменту послуг 
Канади, а також Департаменту громадянства та 
імміграції Канади, який відповідає, зокрема, за 
надання послуг новоприбулим іммігрантам. На 
провінційному й територіальному рівнях відпові-
дальність за освіту дорослих покладена на певний 
департамент чи міністерство, рішення яких є пра-
вочинними лише на відповідній території. Також 
з’ясовано, що система освіти дорослих Канади 
характеризується комплексністю та різноманіттям 
у структурі, організації та забезпеченні.

Перспективи подальших наукових розвідок 
полягають у дослідженні організації освіти дорос-
лих у Канаді на провінційному рівні.
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ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТСТВА 
В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

У статті розглянута проблема недоброчесної поведінки студентів у процесі навчання й виконання науково-
дослідних робіт. Зазначається, що поширення та дотримання академічної доброчесності має сьогодні стати 
пріоритетом у розвитку українського освітньо-наукового середовища, оскільки це є не тільки фундаментом 
утвердження цінності освіти загалом, а й стимулом її розвитку. Проаналізовано основні підходи до висвітлення 
науковцями різних аспектів поняття «академічна доброчесність» і її антоніма – «академічна недоброчесність». 
Розглянуто причини, що мотивують студентів бути чесними в навчанні, і ті, що стимулюють їх удаватися 
до академічного шахрайства. Серед причин академічної недоброчесності студентів виділено об’єктивні (зміна 
ціннісних і моральних орієнтирів, наявність стійких негативних явищ у суспільстві) та суб’єктивні (особливості 
особистості, її ціннісні орієнтації й етичні установки, гендер, вік, мотивація студентів тощо). Проаналізова-
но класифікацію причин академічного шахрайства в дослідженнях науковців. Наведено результати опитуван-
ня, проведеного з метою виявлення можливих причин, що спонукають студентів до недоброчесної поведінки в 
навчанні, надано авторський коментар щодо отриманих відповідей. З метою усунення причин, що породжують 
у сучасному освітньо-науковому просторі сприятливі умови для існування академічної недоброчесності, пропо-
нується такий комплекс заходів: мотивація студентів до наукового пізнання; розвиток інтересу до змісту дис-
ципліни; оволодіння студентами знаннями, що дають цілісне уявлення про правила виконання науково-дослідних 
робіт; роз’яснення студентам цілей академічної сумлінності, причин і видів порушень, можливих наслідків і спо-
собів боротьби з ними; урахування рівня знань і вмінь студентів у процесі планування обсягу навчальних завдань; 
забезпечення можливостей наукового самовиявлення студентів у різних видах взаємодії із суб’єктами наукової 
та професійної спільноти, підтримка дослідницької, творчої активності студентів тощо. Робиться висновок, 
що вирішення проблеми академічної доброчесності студентства в сучасному освітньо-науковому просторі ста-
не можливим лише за умови вдосконалення педагогічного керівництва навчальною, дослідницькою діяльністю 
студентів, виховання в них відповідального, сумлінного ставлення до навчально-професійної діяльності.

Ключові слова: академічна доброчесність, академічна недоброчесність, академічний плагіат, навчальна 
діяльність студентів, науково-дослідна діяльність студентів.
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THE REASONS BEHIND ACADEMIC DISHONESTY AMONG STUDENTS 
 IN THE MODERN EDUCATIONAL AND ACADEMIC ENVIRONMENT  

AND THE WAYS FOR ITS ELIMINATION

The article is devoted to the problem of dishonest behavior among students during the educational process and 
conducting research works. Nowadays the dissemination and compliance with academic integrity must be the priority in 
the development of Ukrainian educational and academic environment as it is not only the grounds for approval of the value 
of education in general, but the incentive of its development. Basic approaches to the coverage of the different aspects of 
the notion “academic integrity” and its antonym – “academic dishonesty” have been analyzed in the article. The reasons 
which motivate students to be honest during their studies and those which force them to show academic dishonesty have 
been researched. The objective reasons of academic dishonesty (the changes of values and morals, the presence of persistent 
negative phenomena in society) and the subjective reasons (personal traits, values and ethical attitudes, gender, age, 
students’ motivation etc.) have been singled out. The classification of academic dishonesty in the researches of scientists has 
been analyzed. The results of the survey conducted in order to identify possible reasons that force students to show academic 
dishonesty while studying have been presented, and the author’s comment on the received answers have been given. In 
order to eliminate the reasons that originate favorable conditions for the existence of academic dishonesty in the modern 
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educational and academic environment the following set of measures is offered: motivating students to scientific knowledge; 
the development of interest to the content of the subject; obtaining the awareness about the rules of conducting scientific and 
research works; explaining the objectives of academic integrity, the reasons and types of violations, possible consequences 
and ways of their elimination to students; taking into account the level of knowledge and skills of students in the process of 
planning the amount of academic tasks; providing the opportunity of scientific self-expression of students in different kinds 
of interaction with the subjects of scientific and professional communities; the support of the students’ research and creative 
activity etc. The study concludes that solving the problem of academic integrity in the modern educational and academic 
environment will be possible only under condition of improving in pedagogical guidance of educational and scientific activity 
of students, and by teaching them to develop responsible attitude towards their academic and professional activity.

Key words: academic integrity, academic dishonesty, academic plagiarism, educational activity of students, research 
activity of students.

Постановка проблеми. Сучасні процеси інте-
грації української вищої освіти в європейське 
освітнє середовище передбачають обов’язкове 
дотримання головних принципів організації освіт-
нього простору, передусім академічної доброчес-
ності, у процесі освітньої й наукової діяльності як 
науково-педагогічних працівників, так і студентів.

Академічна доброчесність, тобто «сукупність 
етичних принципів та визначених законом правил, 
якими мають керуватися учасники освітнього про-
цесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпе-
чення довіри до результатів навчання та/або нау-
кових (творчих) досягнень», визначена важливим 
складником державної політики у сфері освіти в 
Законі України «Про освіту» (2017: ст. 42). Атмос-
феру академічної доброчесності в закладі вищої 
освіти створює науково-викладацький склад, який 
здійснює науково-освітню діяльність, ґрунтую-
чись на принципах академічної відповідальності, 
морально-етичних нормах професійної діяль-
ності, педагогічної чесності (МОН України, 2018). 
З позиції педагогічних, науково-педагогічних і 
наукових працівників вищої освіти дотримання 
академічної доброчесності передбачає посилання 
на джерела інформації в разі використання ідей, 
тверджень, відомостей; дотримання норм законо-
давства про авторське право; надання достовірної 
інформації про результати досліджень і власну 
науково-педагогічну, творчу діяльність; контроль 
за дотриманням академічної доброчесності здобу-
вачами освіти (Закон України «Про освіту», 2017: 
ст. 42). Але не меншу відповідальність за недо-
тримання принципів академічної доброчесності 
несуть і здобувачі освіти, які повинні самостійно 
виконувати навчальні та контрольні завдання; 
здійснювати посилання на джерела інформації 
в разі використання ідей, відомостей; дотриму-
ватися норм законодавства про авторське право; 
надавати достовірну інформацію про результати 
власної навчальної (наукової, творчої) діяльності 
(Закон України «Про освіту», 2017: ст. 42).

Академічна недоброчесність є проблемою сві-
тової освіти. Науковці наводять, наприклад, такі 

факти плагіату в американських коледжах: більше 
ніж 75% студентів зізнаються, що вдаються до 
обману в процесі навчання; 68% визнають копію-
вання матеріалів з Інтернету й використання їх у 
роботах без належного посилання на першодже-
рело (Susan D. Blum, 2009: 229).

На жаль, у багатьох закладах вищої освіти 
України теж доволі часто відбуваються випадки, 
коли, наприклад, у наукових роботах студенти 
перефразують чужі думки або взагалі подають 
їх як власні, не роблячи посилання на першо-
джерело, чи навіть «скачують» наукові роботи з 
Інтернету, оформлюючи лише титульну сторінку. 
У таких випадках метою наукового дослідження 
стає зовсім не нове наукове знання, а отримання 
оцінки. Не меншою проблемою є також викорис-
тання студентами зовнішніх джерел інформації 
під час проходження заліку чи іспиту.

Безумовно, поширення та дотримання акаде-
мічної доброчесності має сьогодні стати пріори-
тетом у розвитку українського освітньо-наукового 
середовища, оскільки це є не тільки фундаментом 
утвердження цінності освіти загалом, а й стиму-
лом її розвитку.

Аналіз досліджень. Різні аспекти поняття 
«академічна доброчесність» та її антоніма – «ака-
демічна недоброчесність», активно досліджу-
ються сьогодні закордонними й вітчизняними 
вченими. Так, сутність цих понять розглянуто 
в роботах М. Роя, М. Гарфінкеля, Дж. Бейлі, 
Р. Барбато, М. Дойчик, А. Ковальова, Г. Ульяно-
вої, О. Харитонової та ін. Академічна недоброчес-
ність постає як чинник девальвації освіти й науки, 
як приклад нівелювання морально-етичних норм 
суспільства (Рижко, 2017: 438). Предметом уваги 
науковців є також упровадження принципів акаде-
мічної доброчесності в освітньому та науковому 
середовищі (А. Артюхов, Ю. Гаруст, О. Вертеш-
Гопак, І. Дегтярьова О. Денисюк, Д. Задирака, 
Н. Сорокіна, В. Червоний), особливості й шляхи її 
формування (А. Бондарчук, О. Золотухіна, Є. Лит-
виновський, Л. Майстер, Є. Ніколаєв, К. Сторчак, 
О. Шушура), методи боротьби з академічним 
плагіатом (О. Гайтан, А. Горошко, М. Дойчик, 



275ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Варава I. Причини iснування академiчної недоброчесностi студентства в сучасному...

К. Зозуля, К. Поляк, О. Рижко, В. Сацик, Т. Івах-
нюк, Я. Хижня) тощо. Але проведений аналіз нау-
кових розвідок дає змогу стверджувати, що певні 
аспекти проблеми академічної доброчесності сту-
дентства в сучасному освітньо-науковому серед-
овищі ще потребують уваги дослідників.

Ми поділяємо позицію Д. Севостьянова, який 
відзначає, що академічну нечесність необхідно 
розглядати як симптом, що відображає невідповід-
ність традиційних форм навчання актуальній ситу-
ації в освіті й суспільстві (Севостьянов, 2017: 17). 
На нашу думку, випадки порушення академічної 
доброчесності студентами є симптомом псевдо-
адаптивної поведінки, що викликані протиріччям, 
що виникає, між педагогічними вимогами й осо-
бистими можливостями та намірами студентів.

Мета статті полягає в аналізі порушень ака-
демічної доброчесності, з’ясуванні можливих 
причин, що спонукають студентів до академічної 
недоброчесності, презентації ефективних шляхів 
і заходів запобігання студентському академічному 
шахрайству.

Виклад основного матеріалу. Закон України 
«Про освіту» (2017: ст. 42) визначає порушенням 
академічної доброчесності академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію даних у 
дослідженні, списування, обман, відсутність поси-
лання на джерело інформації в наукових роботах, 
хабарництво, шахрайство на іспитах або підсум-
кових атестаціях, необ’єктивне оцінювання тощо.

Розроблення ефективних шляхів запобігання 
академічній недоброчесності з боку студентства в 
українських закладах вищої освіти вимагає розу-
міння того, що саме стимулює студентів удава-
тися до шахрайства, а що мотивує бути чесними 
в своєму навчанні. Головною об’єктивною при-
чиною є, безумовно, зміна ціннісних і мораль-
них орієнтирів, що відбулася в нашій країні в 
роки переходу до ринкових відносин в економіці 
та породила стійкі негативні явища, пов’язані із 
соціально-економічними протиріччями в суспіль-
стві. С. Єфремов, аналізуючи факти академічної 
недоброчесності в освітньо-науковому серед-
овищі, називає їх наслідком етичної дезорієнта-
ції особистості й звертає увагу на загрозу таких 
наслідків: «нанесення шкоди освітньому процесу; 
нанесення морального та економічного збитку 
плагіатору, а також можливість ризику його імі-
джу в разі викриття й судового розгляду; стагнація 
науки та зниження ініціативи студентів у науково-
дослідних роботах; негативний вплив на виховні 
аспекти та мотивацію студентів; нераціональне 
використання часу викладачів, зниження поваги 
до них і вплив на їх морально-етичний стан; зни-

ження престижу ЗВО та девальвація цінностей їх 
корпоративної культури; девальвація цінностей 
інтелектуальної власності» (Єфремов, 2020: 58).

Крім об’єктивних причин, виділимо також і 
суб’єктивні, що пов’язані з особливостями осо-
бистості, її ціннісними орієнтаціями й етичними 
установками, гендером, віком, мотивацією сту-
дентів, а також, можливо, з небажанням дотри-
муватися особистої етики на тлі масової брехні 
(плагіат у роботах чиновників, махінації, обман у 
науці, освіті й інших сферах).

Г. Єфімова та М. Кічерова класифікують при-
чини академічного шахрайства за змістом. Так, 
науковці виділяють соціально-економічні (низь-
кий престиж наукових досліджень і розробок, 
брак фінансування досліджень тощо), соціально-
психологічні (недостатньо серйозне ставлення до 
дисциплін, що є, на думку студентів, малозначу-
щими в їхній професійній діяльності, усвідом-
лення «непотрібності», «формальності» завдань, 
їх відірваності від практики й майбутньої трудо-
вої діяльності), культурно-виховні (неготовність 
студентів до самостійної інтелектуальної, розумо-
вої та аналітичної діяльності, відсутність навичок 
роботи з літературою й коректного цитування дже-
рел, низька морально-етична культура, зосеред-
ження студентів на кінцевих результатах (диплом 
про вищу освіту як цінність), а не на сформова-
них навичках і компетенціях як довгострокових 
результатах отримання освіти), організаційно-
управлінські (інституційний примус і бюрократія, 
низька планка прийому абітурієнтів до навчаль-
ного закладу, відсутність жорсткого контролю 
проявів академічного шахрайства з боку виклада-
чів і керівництва навчального закладу) та інформа-
ційно-технологічні причини (широка доступність 
інформації та сприятливі умови для її нелегаль-
ного копіювання) (Ефимова, Кичерова, 2014: 3).

У статті В. Сацика наводяться результати наці-
онального опитування «Вища освіта в Україні: 
громадська думка студентів» (2015). Автор подає 
такі дані: «На питання «Чому студенти вдаються 
до списування або купівлі різних робіт, які повинні 
робити самостійно?» 45% респондентів відповіли 
«тому, що купити чи списати потрібну роботу дуже 
просто і доступно», а 31,4% – «тому, що студенти 
не бачать зв’язку між цими завданнями та їхньою 
майбутньою професією»; разом з тим, на питання 
«що у першу чергу потрібно, щоби після вишу зна-
йти хорошу роботу?», 44,8% відповіли «мати добру 
освіту, високий рівень знань» і 36% – «мати знайом-
ства, зв’язки» (Сацик, 2015). Це підтверджує думку, 
що проблема академічної доброчесності в україн-
ській вищій школі потребує термінового вирішення.
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Цікавою є позиція Л. Гречкіної стосовно моти-
вації академічної недоброчесності студентів. Нау-
ковець проводить аналогію з теорією мотивації 
Д. Мак-Грегора та виділяє два основні підходи до 
вирішення проблеми академічної нечесності сту-
дентів – «теорію Х» і «теорію Y». Відповідно до 
«теорії Х», середній студент ледачий, не любить 
працювати й намагається ухилятися від навчаль-
ної роботи, уникати обов’язків, спрощувати одер-
жувані завдання. Тому студенти повинні бути під 
пильним контролем викладачів, для чого необ-
хідно посилювати систему контролю й покарань. 
Загроза покаранням є єдиним способом боротьби з 
навчальним обманом. Згідно з «теорією Y», серед-
ній студент має внутрішнє прагнення до навчання, 
у сприятливих умовах він не уникає відповідаль-
ності, а прагне до неї. Навчальний обман з боку 
студента викликаний недостатньо сумлінним 
керівництвом його навчально-пізнавальною діяль-
ністю або пов’язаний із минулими розчаруван-
нями, невдачами у вирішенні навчально-пізнаваль-
них завдань. Викладачеві необхідно створювати 
сприятливі умови для розкриття талантів, здібнос-
тей студента, усувати перешкоди, що заважають 
йому реалізувати себе в навчанні. Отже, теорія Х 
відповідає традиційній освітній парадигмі й авто-
ритарному підходу до навчання, а теорія Y – гума-
ністичній, особистісно-орієнтованій парадигмі, 
що передбачає заохочення особистої ініціативи 
студентів, розвиток їхньої самостійності й само-
контролю в навчанні (Гречкина, 2019: 30).

Безумовно, другий підхід (теорія Y) видається 
нам більш перспективним та актуальним на сучас-
ному етапі розвитку освіти, науки й суспільства 
загалом.

Оригінальну причину того, що студенти вда-
ються до списування та плагіату в наукових робо-
тах, висуває В. Шерстюк. На думку вченого, те, 
що студенти відвідують разом усі заняття про-
тягом чотирьох років, «призводить до академіч-
ного паразитизму: слабкі та ледачі студенти не 
відвідують заняття, потім запозичують конспекти 
в сумлінних студентів, списують завдання, корис-
туються допомогою хороших студентів під час 
іспитів. При цьому сумлінні студенти також під-
падають під вплив групи, стають байдужими до 
навчання й не намагаються максимально реалізу-
вати свій потенціал, так як, замість позитивних, 
їм нав’язують негативні приклади поведінки» 
(Шерстюк, 2013: 492). Отже, головною причиною 
науковець уважає відсутність індивідуальної тра-
єкторії навчання студентів.

Заклади вищої освіти сьогодні роблять певні 
кроки в напрямі протидії випадкам академічної 

недоброчесності. Так, наприклад, поширення 
набули прийняті більшістю українських ЗВО у 
2018–2020 рр. Кодекси академічної доброчесності, 
дотримання яких, безумовно, сприятиме підви-
щенню авторитету сучасної науки на всіх її рівнях.

З метою виявлення всіх можливих причин, що 
спонукають студентів до академічної недобро-
чесності, нами проведене опитування студентів 
Харківського національного університету місь-
кого господарства імені О. М. Бекетова. Резуль-
тати опитування показали, що більшість студентів 
(86%) загалом зацікавлені й задоволені навчанням 
в університеті. На наш погляд, ці дані можуть 
бути непрямим свідченням того, що студенти, 
які становили вибірку дослідження, у більшості 
досить мотивовані до навчання. 59% опитуваних 
відзначили, що під час навчання в університеті не 
списували на контрольній роботи або заліку чи 
іспиті. 41% студентів зізнався, що з різною пері-
одичністю використовували ті чи інші «нечесні» 
методи в навчанні. Відмітимо, що 40% із цих сту-
дентів однозначно засуджують «недоброчесні» 
методи навчання, 46% скоріше засуджують, але 
вважають це допустимим у певних випадках, 
лише для 14% респондентів така поведінка є нор-
мою, звичайною для студентів практикою.

Серед причин своєї недоброчесної поведінки 
в навчанні студенти вказали нецікавий матеріал 
або предмет загалом (21%), суміщення роботи з 
навчанням (15%), великий обсяг навчальної про-
грами (12%), проблеми з розумінням навчаль-
ного матеріалу (11%), обмаль часу на підготовку 
(11%), занадто складні завдання (10%), завищені 
вимоги викладачів (9%), проблеми з розподілом 
часу (6%), власну лінь (5%). Ці дані свідчать про 
те, що студенти вдаються до використання псев-
донавчальних стратегій у тих випадках, коли вони 
не бачать для себе сенсу у вивченні тих чи інших 
дисциплін або не розуміють, навіщо їм викону-
вати певні навчальні завдання. У цьому разі ака-
демічний обман стає для них найлегшим шляхом 
формального проходження навчального курсу 
й виконання завдань з найменшими зусиллями, 
вивільнює час, який вони могли б присвятити 
більше цікавим і важливим для себе заняттям.

Також ми провели опитування студентів щодо 
причин, через які вони вдаються до плагіату в 
процесі написання наукових робіт. Найбільш 
популярними відповідями були такі: незрозумілі 
правила виконання наукової роботи (26%); недо-
статнє пояснення викладачем того, як потрібно 
виконувати роботу (19%), відсутність чітких і зро-
зумілих критеріїв оцінювання письмових робіт 
(13%), тема не цікава (12%), предмет, курс загалом 
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не цікавий (10%), брак часу на написання роботи 
(8%), відсутність ретельної перевірки письмових 
робіт (7%), відсутність суворого покарання за пла-
гіат і списування (5%). Отже, більшість студентів 
указала як причини невміння здійснювати нау-
ково-дослідну діяльність. У цьому разі, на нашу 
думку, найбільш ефективним шляхом подолання 
цієї проблеми є введення до навчальних програм 
спецкурсу «Основи наукових досліджень» чи 
«Наукове письмо», у процесі яких студенти мали 
б змогу формувати необхідні компетенції.

Звернемо увагу й на думку студентів щодо 
заходів покарання, які необхідно застосовувати 
викладачу в разі виявлення навчального обману з 
боку студента. Більшість респондентів уважають, 
що в разі некоректного складання списку рефе-
рованих джерел, указівки джерел, що не задіяні 
у виконанні роботи в дійсності (59% опитуваних) 
чи списування на заліку, іспиті (48%), викладачу 
досить обмежитися зауваженням. Більш суворі 
заходи, такі як, наприклад, зниження бала буде 
справедливо застосувати за «скачування» науко-
вої роботи з Інтернету (67%); виявлення плагі-
ату в роботі (52%); фальсифікацію даних (41%), 
спробу дати хабар викладачу (35%). У разі таких 
проступків, як підробка підпису (61%), виправ-
лення оцінки у відомості, заліковій книжці (49%), 
необхідно, на думку студентів, застосовувати сер-
йозні заходи покарання аж до відрахування. Від-
мітимо, також, що під час відповіді на питання 
про можливі заходи покарання за академічну 
недоброчесність студенти нерідко обирали варі-
ант «важко відповісти». Це, на нашу думку, є свід-
ченням того, що студенти не завжди готові брати 
на себе відповідальність і давати моральну оцінку 
проявам академічної нечесності, передаючи її 
адміністрації закладу освіти.

Результати проведеного опитування свідчать, 
що академічна недоброчесність як явище, без-
умовно, має місце в студентському середовищі, 
більшість студентів визнають його поширення, 
певна кількість студентів сприймає його як норму. 
Отже, на нашу думку, важливо вести боротьбу 
не лише із симптомами та окремими проявами 
академічної недоброчесності, а насамперед з 
причинами, що породжують у сучасному освіт-
ньо-науковому просторі сприятливі умови для її 
наявності.

Із цією метою ефективним ми вважаємо такий 
комплекс заходів для формування та підтримки 
академічної доброчесності студентів:

– мотивація студентів до наукового пізнання, 
спроб самовиявлення в різних видах наукових 
продуктів;

– розвиток інтересу до змісту дисципліни 
(посилення її практичної спрямованості, підкрес-
лення зв’язку змісту навчальних завдань із кон-
кретними професійними завданнями за профілем 
підготовки студентів);

– оволодіння студентами знаннями, що дають 
цілісне уявлення про наукову діяльність, науко-
вий текст, наукову комунікацію, правила вико-
нання науково-дослідних робіт і принципи ака-
демічної доброчесності (це можна здійснити в 
процесі викладання таких спецкурсів, як, напри-
клад, «Основи наукових досліджень», «Наукове 
письмо» тощо);

– роз’яснення студентам цілей академічної 
сумлінності, причин і видів порушень, можливих 
наслідків і способів боротьби з ними;

– урахування рівня знань і вмінь студентів у 
процесі планування обсягу навчальних завдань і 
часу на їх виконання; розроблення нестандартних 
завдань, тем для письмових робіт; розроблення 
чітких, прозорих критеріїв їх оцінювання;

– надання студентам можливості здійснювати 
більш самостійний вибір навчальних дисциплін 
і викладачів, які їх читають, що стимулюватиме 
особисту відповідальність студентів за результати 
навчально-пізнавальної діяльності;

– забезпечення можливостей наукового само-
виявлення студентів у різних видах взаємодії із 
суб’єктами наукової та професійної спільноти, під-
тримка дослідницької, творчої активності студентів.

Висновки. Академічна сумлінність і чесність 
має стати беззаперечною нормою, головним прин-
ципом в українських закладах вищої освіти, тому 
що саме від нового покоління національної еліти, 
що навчається зараз в університетах, залежить 
майбутнє нашого суспільства. Для цього сьогод-
нішні студенти повинні не лише отримати про-
фесійні знання і компетенції, а й дотримуватися 
законів і морально-етичних норм, нести відпові-
дальність за свої дії. Пояснення причин випадків 
академічної недоброчесності студентів їхньою 
лінню, прагненням уникнути відповідальності 
й застосування як заходів боротьби із цим яви-
щем лише посилення контролю й покарання не 
приведе до бажаних результатів. Це явище спри-
чинено наявністю протиріч між педагогічними 
вимогами й особистими можливостями, намі-
рами, мотивацією студентів, внутрішнім непри-
йняттям ними певних обставин. Вирішення цієї 
проблеми стане можливим лише за умови вдоско-
налення педагогічного керівництва навчальною, 
дослідницькою діяльністю студентів, виховання 
в них відповідального, сумлінного ставлення до 
навчально-професійної діяльності.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ 
ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

У пропонованій розвідці подано результати студіювання теоретичної та практичної спадщини Василя Сухом-
линського з проблеми реалізації дитиноцентричних ідей педагога в Новій українській школі. Мета дослідження 
полягала в розкритті сутнісної характеристики ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського для адаптації 
та застосування їх у практиці закладів дошкільної й загальної середньої освіти (початкова школа). Подано опис 
етапів розвитку ідей дитиноцентризму в історико-педагогічному вимірі. З’ясовано, що найбільш виразно вони 
реалізувалися в діяльності директора Павлиської середньої школи В. Сухомлинського, що становило основу його 
педагогічної системи. Визначено сутність цих ідей, яку педагог убачав у комплексі організаційних, психолого-
педагогічних, соціокультурних умов, що становлять підґрунтя для формування цілісної, гармонійної, творчої осо-
бистості. Вивчення праць педагога дало можливість з’ясувати складники ідей дитиноцентризму Василя Сухом-
линського. До основних зараховано такі: гуманізм, повагу до особистості дитини, розвиток її індивідуальних 
та особистісних сенсів, створення в закладі освіти ситуації успіху, партнерство суб’єктів освітнього процесу. 
Установлено, що ідеї дитиноцентризму В. Сухомлинського є суголосні положенням Нової української школи. За 
результатами теоретичного пошуку охарактеризовано ключові компоненти змін, що відбуваються в Новій укра-
їнській школі, з позиції їх реалізації В. Сухомлинським. Такими ключовими положеннями є виховання на цінностях, 
наскрізний процес виховання, педагогіка партнерства, вплив і значення природного, соціокультурного середовища 
на формування нової генерації. Отже, досвід і рекомендації педагога щодо реалізації ідей дитиноцентризму в 
закладах дошкільної освіти й початковій школі є значущими, становлять як науковий, так і практичний інтерес.

Ключові слова: Василь Сухомлинський, дитиноцентризм, гуманізм, наскрізний процес виховання, виховання 
на цінностях, педагогіка партнерства, заклади освіти.
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REALIZATION OF VASYL SUKHOMLYNSKY'S IDEAS  
OF CHILD-CENTEREDNESS IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL:  

A RETROSPECTIVE VIEW

The proposed research presents the results of studying the theoretical and practical heritage of Vasyl Sukhomlynsky 
on the problem of implementing child-centered ideas of a teacher in the New Ukrainian School. The purpose of the study 
was to reveal the essential characteristics of the ideas of child-centeredness of Vasyl Sukhomlynsky for adaptation and 
their application in the practice of preschool and general secondary education (primary school). The article describes the 
stages of development of ideas of child-centeredness in the historical and pedagogical dimension. It was found out that they 
were most clearly realized in the activity of V. Sukhomlynsky, as a director of Pavlyska secondary school, which formed 
the basis of his pedagogical system. The essence of these ideas, which the teacher saw in the complex of organizational, 
psychological-pedagogical, socio-cultural conditions, which form the basis for the formation of a holistic, harmonious, 
creative personality, is determined. Studying the works of the teacher made it possible to find out the components of the 
ideas of child-centeredness of Vasyl Sukhomlynsky. The main ones are: humanism, respect for the child's personality, 
development of his individual and personal meanings, creation of a situation of success in the educational institution, 
partnership in the educational process. It is established that the ideas of child-centeredness of V. Sukhomlynsky are in 
agreement with the provisions of the New Ukrainian School. According to the results of the theoretical search, the key 
components of the changes taking place in the New Ukrainian School from the standpoint of their implementation by 
V. Sukhomlynsky are characterized. Such key provisions are: education on values, cross-cutting process of education, 
pedagogy of partnership, the impact and importance of the natural, socio-cultural environment on the formation of a new 
generation. Therefore, the experience and recommendations of the teacher on the implementation of the ideas of child-
centeredness in preschool and primary schools are significant and are of both scientific and practical interest.

Key words: Vasyl Sukhomlynsky, child-centeredness, humanism, end-to-end process of education, education on values, 
pedagogy of partnership, educational institutions.

Постановка проблеми. Реформування сис-
теми освіти в Україні відбувається з орієнтацією 
на врахуванням потреб, можливостей, здібностей 
здобувачів освіти. Згідно з положеннями Кон-
цепції Нової української школи, пріоритетним у 
проєктуванні освітнього середовища в закладах 
освіти є принцип дитиноцентризму, що спря-
мований на реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії дітей. Студіювання джерельної бази 
засвідчує, що в українській педагогічній думці 
накопичено значний досвід щодо реалізації ідей 
дитиноцентризму в освітній практиці. Значний 
інтерес для вивчення становить реалізація озна-
чених вище ідей у теоретико-практичній спад-
щині Василя Сухомлинського, що були доміну-
вальними в діяльності педагога. Погляди Василя 
Сухомлинського щодо місії школи у створенні 
умов для розвитку особистості дитини є суголосні 
тим, що декларує Нова українська школа, а отже, 
вони потребують нового прочитання й реалізації в 
освітньому просторі України.

Аналіз досліджень. Дослідження проблеми 
реалізації дитиноцентричних ідей Василя Сухом-
линського в освітньому процесі закладів освіти 
України здійснювалося за результатами теоре-
тичного аналізу джерельної бази. Відбір і кла-
сифікація джерел відбувалися з урахуванням 
підходів, що розроблені сучасними вченими в 
галузі історії педагогіки (Л. Березівська, Н. Дічек, 
Н. Гупан, Г. Іванюк, О. Сухомлинська, Є. Хриков). 
Джерельну базу дослідження становлять наукові 
студії українських учених, у яких висвітлено кон-

цептуальні положення ідей дитиноцентризму, 
інтерпретаційні (монографії, наукові статті) дже-
рела, тематику яких спрямовано на висвітлення 
особливостей реалізації Василем Сухомлинським 
виокремлених ідей у руслі освітніх змін, першо-
джерела (праці В. Сухомлинського) використано 
задля розуміння реалізації означеного феномена 
в освітній практиці Павлиської середньої школи.

Вивчення праць засвідчило, що питання дити-
ноцентризму були предметом наукових дискусій 
українських учених. Студіювання ґрунтовної дже-
рельної бази виявило, що теоретичні підходи до 
розвитку цього поняття розкрито в дослідженнях 
О. Квас (Квас, 2012), В. Кременя (Кремень, 2009).

У наукових розвідках Є. Антипіна (Антипін, 
2015), Л. Баліки (Баліка, 2019), О. Венгловської 
(Венгловська, 2016) висвітлено особливості розви-
тку та реалізації ідей дитиноцентризму в практиці 
європейських та українських педагогів-сподвиж-
ників кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.

З огляду на предмет дослідження, значний 
інтерес становлять публікації, що розгляда-
ють різні аспекти педагогіки дитиноцентризму 
В. Сухомлинського (Богуш, 2018; Карпенко, 2015; 
Ярославцева, 2015), вартісними є напрацювання 
науковців щодо обґрунтування педагогом сис-
теми з «уведення дитини у світ людинознавства» 
(Іванюк, 2018a: 161) та актуалізації педагогіки 
В. Сухомлинського в контексті розбудови Нової 
української школи (Іванюк, 2018b), реалізації в 
роботі з дітьми аксіологічного складника твор-
чості педагога (Савченко, 2017).
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Автори цих публікацій підходять до прочи-
тання ідей дитиноцентризму Василя Сухомлин-
ського з позицій особистісно орієнтованої освіт-
ньої парадигми, обґрунтовують концептуальні 
положення цих ідей (ціннісний вимір дитинства, 
повага до особистості дитини, її унікальність і 
неповторність, створення гуманного середовища 
закладу освіти, наскрізний процес виховання) та 
можливі шляхи їх адаптації в сучасний освітній 
процес закладів дошкільної та загальної серед-
ньої освіти.

Вивчення першоджерел «Серце віддаю дітям» 
(Сухомлинський, 2012), «Павлиська середня 
школа» (Сухомлинський, 1977, Т. 4), «Як любити 
дітей», «Людина неповторна», «Педагогіка серця» 
(Сухомлинський, 1977, Т. 5) тощо дало можли-
вість з’ясувати, що питання сутності педагогіки 
дитиноцентризму В. Сухомлинським розкрито 
крізь призму взаємозв’язків, що формуються в 
природному, соціальному, культурному середови-
щах, системного підходу до реалізації дитячих 
потреб та інтересів, цілісності навчально-вихов-
ного (освітнього) процесу в закладі освіти.

В умовах розбудови Нової української школи 
актуалізується потреба студіювання продук-
тивних ідей дитиноцентризму, зреалізованих у 
педагогічній практиці Василем Сухомлинським, 
а тому метою статті є здійснення ретроспектив-
ного погляду педагога щодо розкриття сутності 
ідей дитиноцентризму, що можуть бути адапто-
вані в освітні практики закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти (початкова школа).

Досягнення визначеної мети забезпечено комп-
лексом взаємопов’язаних методів дослідження: 
а) загальнонаукових – аналіз, синтез, систематиза-
ція, узагальнення, порівняння – сприяли відбору 
й систематизації джерельної бази, з’ясуванню 
сутності ключового поняття розвідки; б) біо-
графічного, що уможливив вивчення спадщини 
В. Сухомлинського щодо впровадження ним ідей 
дитиноценризму в практику Павлиської серед-
ньої школи; в) історико-системного, що дав мож-
ливість комплексно підійти до висвітлення про-
блематики дослідження з позиції її суголосності 
вимогам Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. У досліджен-
нях науковців поняття дитиноцентризму роз-
глядається в контексті аксіологічного підходу: 
пріоритету цінності дитини й періоду дитинства 
загалом.

Вивчення історико-педагогічних джерел дало 
можливість з’ясувати еволюцію та сутність поняття 
«дитиноцентризм». З’ясовано, що розвиток ідей 
дитиноцентризму характерний для західноєвро-

пейської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття, що відбувався в контексті реформаторської 
педагогіки. Її представники (А. Біне, О. Декролі, 
Дж. Дьюї, Е. Кей, М. Монтессорі, Ф. Фребель) 
проголошували дитину найвищою цінністю. У цей 
період набули поширення продуктивні, практико 
орієнтовані форми та методи роботи, що забезпе-
чували розвиток творчих здібностей дітей, урахо-
вували їхні потреби й інтереси.

В Україні в хронологічних межах кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття прихильниками 
такого підходу були Б. Грінченко, О. Дорошенко, 
Н. Лубенець, Т. Лубенець, С. Русова, Я. Чепіга 
та ін., які розбудовувати українську освіту з ура-
хуванням західноєвропейських тенденцій щодо 
формування особистості дитини, антропоцен-
тричного, діяльнісного, аксіологічного підходів.

У радянську добу в навчально-виховному про-
цесі дитячих садків і початкових шкіл домінувала 
нормативно-знаннєва парадигма, сутність якої 
полягала в стандартизації вимог до підготовки 
підростаючого покоління, у формуванні колек-
тиву, а не індивідуальності, а відтак ідеї дитино-
центризму були дещо нівельовані.

Відродження та нового звучання означені 
вище ідеї набули в діяльності педагогів-новато-
рів: Ш. Амонашвілі, О. Захаренка, І. Ткаченка, 
В. Сухомлинського, які в умовах лібералізації 
суспільного життя на цих ідеях розробляли автор-
ські освітні системи, домінувальними в яких були 
нонконформістський складник, індивідуальність і 
неповторність кожної дитини.

З отриманням Україною незалежності (1991), 
коли в освіті відбувався відхід від нормативно-
знаннєвого підходу, досвід саме цих педагогів 
став основоположним у розробленні особистісно 
орієнтованої освітньої парадигми, підґрунтям якої 
став дитиноцентризм.

З огляду на предмет пропонованої розвідки, 
значущими для студіювання є ідеї дитиноцен-
тризму, що розвинув у діяльності директор Пав-
лиської середньої школи В. Сухомлинський. 
Вивчення теоретичної та практичної спадщини 
педагога сприяло виокремленню сутності поняття 
«дитиноцентризм». Під цим поняттям педагог 
убачав комплекс організаційних, психолого-педа-
гогічних, соціокультурних умов, що були визна-
чальними у формуванні цілісної, гармонійної, 
творчої особистості. Вивчення теоретичної бази 
дало можливість з’ясувати, що ключовими поло-
женнями педагогіки дитиноцентризму Василя 
Сухомлинського є гуманізм, повага до особис-
тості дитини, розвиток її індивідуальних та осо-
бистісних можливостей, створення в закладі 
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освіти ситуації успіху, партнерство суб’єктів 
освітнього процесу.

У Концепції Нової української школи визна-
чено її основні компоненти. З-поміж дев’яти 
компонентів, які становлять формулу Нової укра-
їнської школи, варто виокремити три, що були 
важливими в діяльності В. Сухомлинського та 
спрямовувалися на формування гармонійної осо-
бистості. До них зараховуємо «наскрізний про-
цес виховання, який формує цінності, педагогіку, 
що ґрунтується на партнерстві між учителем, 
учнями і батьками, орієнтацію на потреби учня 
в освітньому процесі, дитиноцентризм, сучасне 
освітнє середовище, що забезпечить необхідні 
умови, засоби і технології для навчання учнів, 
освітян, батьків не лише в приміщенні навчаль-
ного закладу» (Концепція Нової української 
школи: 07).

Проаналізуємо виокремлені положення з пози-
ції трактування їх сутності В. Сухомлинським. 
Нова стратегія підготовки молодої генерації ґрун-
тується на гуманізмі та повазі до особистості 
дитини. Саме вони є фундаментом змін, що від-
буваються в дошкільній і початковій освіті. Ці два 
складники червоною ниткою проходять крізь усю 
теоретико-практичну спадщину В. Сухомлин-
ського. У низці статей «Педагогіка серця», «Обе-
режно: дитина!», «Людина – найвища цінність» 
(Сухомлинський, 1977, Т. 5) педагог виокремлює 
думку, що формування гармонійної, цілісної осо-
бистості відбувається за умови визнання дитини 
найвищою цінністю. А отже, пріоритетним для 
закладів освіти, на думку педагога, мали стати 
повага честі й гідності дитини, забезпечення її 
права на щастя, реалізація власних здібностей, 
можливостей, інтересів.

Діяльність Павлиської середньої школи з-поміж 
інших шкіл того часу вирізняв наскрізний, орієн-
тований на провідні дитиноцентричні цінності 
процес виховання, вибудуваний з урахуванням 
єдності навчання, праці, пошуково-дослідниць-
кої діяльності. У перебігу організації різних форм 
залучення учнів до пізнання навколишнього світу, 
засвоєння ними практичного досвіду реалізува-
лися завдання формування гармонійної особис-
тості. Ціннісний концепт виховання та навчання 
полягав у формуванні загальнолюдських, грома-
дянських, суспільнозначущих цінностей, мораль-
них (духовних) чеснот дитини.

В. Сухомлинський був переконаний, що для 
успішного введення дітей у світ цінностей необ-
хідно гуманізувати навчально-виховне серед-
овище школи, щоб у закладі домінувала атмос-
фера людяності. Людиноцентризм, на думку 

педагога, становить основу формування цінніс-
ної сфери дитини. У праці «Серце віддаю дітям» 
педагог зазначав: «Виховання – то є насамперед 
людинознавство, людинознання. Без знання пси-
хіки дитини – її розумового розвитку, мислення, 
зацікавленості, захоплень, здібностей, задатків, 
нахилів – немає виховання» (Сухомлинський, 
2012: 45). Отже, щоб процес виховання в закладі 
освіти мав наскрізний характер, вихователю чи/
або вчителю необхідно знати й розуміти сутність 
дитини, створити умови для повноцінного про-
живання дитиною періоду дитинства, адже «від 
того, як минуло дитинство, хто вів дитину за 
руку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце 
з навколишнього світу – від цього вирішальною 
мірою залежить, якою людиною стане сьогодніш-
ній малюк» (Сухомлинський, 2012: 49).

Реалізація наскрізного процесу виховання 
можлива за умови співпраці дітей, педагогів і 
батьків. Педагогіка партнерства була домінуваль-
ною в діяльності В. Сухомлинського. Педагогом 
обґрунтовано систему співпраці закладу освіти з 
батьками, розроблено рекомендації для педагогів і 
батьків щодо визначення спільних векторів у фор-
муванні особистості. 

В умовах упровадження Новою українською 
школою педагогіки партнерства значущим для 
переосмислення та адаптації є досвід Василя 
Олександровича щодо організації педагогізації 
батьків, залучення їх до співпраці. Педагог був 
переконаний, що ефективна співпраця в тріаді 
«учні – батьки – педагоги» сприяє виробленню 
спільних стратегій і цінностей щодо формування 
особистості. Педагогічний колектив і батьки 
мають гуртуватися навколо вирішення питань, 
що спрямовані на визначення векторів щодо реа-
лізації молодим поколінням власних здібностей, 
потреб, інтересів. Підґрунтям педагогіки парт-
нерства В. Сухомлинського були повага, довіра, 
відповідальність, співпраця між суб’єктами 
навчально-виховного процесу. 

Гідною уваги для нинішніх педагогів є співп-
раця школи і батьків, що розпочиналася в Пав-
лиській школі задовго до вступу дитини до школи. 
На базі середньої школи в с. Павлиш функціону-
вала школа для батьків, мета якої полягала у виви-
щенні педагогічної культури батьків щодо різних 
питань виховання. Тут зародився прогресивний 
для тих років досвід: слухачів школи (батьків) 
розподіляли за віковими категоріями їхніх дітей. 
Такий підхід сприяв усвідомленому вирішенню 
питань, що становили інтерес для батьків у чітко 
визначений проміжок часу. Заслуговують на увагу 
форми взаємодії педагогів і батьків, що здійсню-
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валися в межах роботи школи. Це була інтеграція 
теоретичної та практичної підготовки, у перебігу 
якої обговорювалися питання, актуальні для кож-
ної окремо взятої родини.

З огляду на те що педагогіка партнерства є прі-
оритетною в розбудові Нової української школи, 
прогресивними для врахування є педагогічні 
умови її реалізації, що обґрунтовані В. Сухомлин-
ським. До основних зараховуємо такі:

– проєктування співпраці між учнями, бать-
ками та педагогами на принципах гуманізму й 
індивідуального підходу;

– розуміння суб’єктами освітнього процесу 
місії та візії педагогічного партнерства;

– варіативність у виборі форм, методів парт-
нерства з урахуванням індивідуальних потреб 
сімей щодо виховання особистості;

– психологічну, педагогічну готовність 
суб’єк тів освітнього процесу до педагогічного 
партнерства.

З огляду на актуальність проблематики статті, 
ми акцентуємо увагу на ідеї В. Сухомлинського 
про вплив середовища на розвиток і станов-
лення особистості. На думку педагога, фізич-
ний, психологічний, інтелектуальний розвиток 
дитини забезпечується цілим комплексом чин-
ників середовища. Завдання вчителя (вихова-
теля) полягає як у створенні оптимального роз-
вивального середовища в закладі освіти, так і в 
максимальному використанні виховного впливу 
навколишнього середовища (природного, куль-
турного, соціального).

Таку інтеграцію природного та соціокультур-
ного середовищ яскраво представлено в «Школі 
радості» В. Сухомлинського. Педагог довів, що 
формування мислення дітей відбувається в про-
цесі безпосередньої її взаємодії з навколишнім, 
оскільки вона (дитина) «мислить образами» 
(Сухомлинський, 1977: 80). Розвивальний потен-
ціал природи створює оптимальні умови для 
навчання учнів у перебігу пошуково-дослідниць-
кої діяльності із застосуванням проблемного, 
діяльнісного підходів. Настанови та рекомендації, 
що розроблені педагогом, нині набувають нового 

звучання й утілюються педагогами в практику 
закладів дошкільної та загальної середньої освіти 
України, оскільки звернення до природного й 
соціокультурного середовищ формує в дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку творче 
мислення, уміння вчитися, досліджувати процеси 
й явища, робити припущення, установлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки. 

Висновки. Отже, вивчення теоретико-прак-
тичного доробку В. Сухомлинського щодо реалі-
зації ідей дитиноцентризму в закладі дошкільної 
освіти й початковій школі дає можливість для 
виокремлення таких висновків.

Ідеї дитиноцентризму становлять основу 
авторської освітньої системи В. Сухомлинського. 
Реалізуючи їх, педагог розробляв концепції щодо 
формування творчого мислення школярів, взаємо-
залежності й взаємовпливу природного та соціо-
культурного середовищ на особистість дитини, 
використання практико орієнтованих, пошуково-
дослідницьких, проблемних методів навчання, 
партнерства навчальних закладів із батьками 
вихованців задля реалізації індивідуальної траєк-
торії формування особистості дитини. 

Ми поділяємо виосновування педагога, що 
ідеї дитиноцентризму є життєдайними й дієвими 
лише за умови, якщо всі суб’єкти освітнього про-
цесу, середовище навчального закладу за пріо-
ритет ставлять необхідність вивчення сутності 
дитини, її потреб, інтересів, створення умов для 
реалізації вихованцями та учнями особистісних 
запитів щодо розвитку, віри у власні можливості.

Публікації В. Сухомлинського потребують 
нового прочитання, переосмислення й утілення 
в освітній процес закладів дошкільної освіти та 
Нової української школи, оскільки містять про-
гресивний досвід щодо розв’язання тих викликів, 
які стоять перед сучасною школою.

У підсумку зазначимо, що зміст пропонова-
ної розвідки не претендує на розкриття всіх кон-
цептів заявленої проблеми. Предметом подаль-
ших наукових досліджень можуть бути питання 
з’ясування впливу ідей В. Сухомлинського на 
подальший розвиток шкільної практики.
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЖІНКАМИ,  
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

У статті розкрито актуальну проблему домашнього насильства стосовно жінок, наведено цифри, які чітко 
характеризують ступінь складності ситуації із цією темою в Україні. Шляхом наведення статистичних даних 
і відомостей із відповідних державних структур доведено необхідність використання змістово-технологічного 
забезпечення соціальної роботи з постраждалими від домашнього насильства. Для чіткого опису проблеми про-
ведено мінідослідження у вигляді анкетування. Також проаналізовано низку робіт науковців, які досліджують 
тему домашнього насилля та боротьби з ним. Визначено шляхи підвищення ефективності змістово-техноло-
гічного забезпечення соціальної роботи в роботі із жінками, які постраждали від домашнього насильства. За 
допомогою моніторингу іноземних інформаційних і наукових ресурсів, сайтів державних органів і дослідницьких 
центрів проаналізовано відмінність у роботі українських соціальних і спеціалізованих центрів і дотичних струк-
тур інших країн. Установлено різні типи роботи з постраждалими жінками та посадові обов’язки співробіт-
ників соціальних і спеціалізованих центрів допомоги. Виокремлено конкретні способи спілкування із жертвами 
домашнього насилля та важливі складники роботи з постраждалими жінками. Крім того, ідеться про наслідки 
роботи спеціалістів із жінками, які пережили домашнє насильство. Визначено шляхи подолання депресивних 
станів у працівників центрів допомоги. Важливою частиною статті є перелік, визначений для вдосконалення 
вмінь і навиків соціальних працівників. Після дослідження досвіду зарубіжних структур, пов’язаних із боротьбою 
з домашнім насиллям, вивчення досліджень, які описують помилкові шляхи спеціалізованих центрів, установле-
но, чого потребують відповідні структури на території України.

Ключові слова: насилля, жінки, соціальна робота, домашнє насилля, жертва, фахівці, психічне здоров’я.

Tetiana VERETENKO,
orcid.org/0000-0002-7184-3764

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Social Pedagogy and Social Work

Borys Grinchenko Kyiv University
(Kyiv, Ukraine) t.veretenko@kubg.edu.ua

Yana KLYMCHUK,
orcid.org/0000-0003-0289-5373

Master's Degree at the Institute of Human Sciences
Borys Grinchenko Kyiv University

(Kyiv, Ukraine) ymyankova.il19@kubg.edu.ua

TECHNOLOGIES OF SOCIAL WORK WITH WOMEN VICTIMS  
OF DOMESTIC VIOLENCE

The article reveals the current problem of domestic violence against women, provides figures that clearly characterize 
the complexity of the situation on this topic in Ukraine. By providing statistics and information from relevant government 
agencies, the need to use the content and technological support of social work with victims of domestic violence has been 
proven. To clearly describe the problem, a mini-survey was conducted in the form of a questionnaire. This material also 
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analyzes a number of works by scientists who study the topic of domestic violence and combating it. Ways to increase the 
effectiveness of content and technological support of social work in working with women victims of domestic violence 
have been identified. Also, with the help of monitoring of foreign information and scientific resources, websites of state 
bodies and research centers, the difference in the work of Ukrainian social and specialized centers and related structures 
of other countries was analyzed. Different types of work with affected women and job responsibilities of employees of 
social and specialized care centers have been established. Specific ways of communicating with victims of domestic 
violence and important components of working with affected women are highlighted. In addition, this article discusses 
the implications of working with women who have experienced domestic violence. Ways to overcome depression in the 
staff of care centers have been identified. An important part of this article is the list set out to improve the skills of social 
workers. After studying the experience of foreign structures related to the fight against domestic violence, studying studies 
that describe the erroneous ways of specialized centers, it was established what the relevant structures in Ukraine need.

Key words: violence, women, social work, domestic violence, victim, specialists, mental health.

Постановка проблеми. Домашнє насильство 
стосовно жінок є комплексним явищем, яке міс-
тить низку чинників соціального, психологічного 
та економічного характеру. Це діяння має широ-
кий спектр негативних фізичних, психологічних 
і соціальних наслідків для всієї родини: як для 
жертви, усієї родини, так і для кривдника.

У період 2016–2017 років українське законо-
давство зазнало змін щодо врегулювання питання 
боротьби з домашнім насиллям, визначено норма-
тивно-правову базу соціальної роботи із жінками, 
що постраждали від домашнього насильства. 
Такі зміни мали б поетапно зменшувати кількість 
постраждалих від домашнього насильства, однак 
статистичні дані Міністерства соціальної полі-
тики України щодо кількості осіб, які постраж-
дали від різних форм домашнього насильства, 
свідчать про інше. За інформацією відомства, ста-
ном на 2018 р. жертвами домашнього насильства 
в Україні стали 1,8 млн. осіб, що становить 4,2% 
від загальної кількості населення України. Кіль-
кість жертв домашнього насильства, що загинули 
від фізичних травм, сягнула 600 осіб. Такі цифри 
дають підставу зробити висновок, що ефектив-
ність уже наявної нормативно-правової бази не є 
достатньою, особливо в умовах швидкого реагу-
вання на потребу. Найтрагічнішим є те, що 60% 
жінок, які страждають від домашнього насиль-
ства, не визнають цього та не звертаються до дер-
жавних установ за допомогою.

Аналіз досліджень. Проблема домашнього 
насильства стосовно жінок представлена в 
нечисленних роботах науковців різних галузей 
наук. Знавці юридичних наук Т. Малиновська, 
О. Дніпров розкривають проблему шляхом дослі-
дження Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильства» і Кримінального 
кодексу України з метою допомоги постражда-
лим реалізувати свої права, уживають заходи із 
протидії та запобігання домашньому насильству 
(Малиновська, 2016). З юридичного погляду цю 
тему вдається дослідити найглибше, оскільки 
насилля порушує права та гідність людини, а 

також учиняє шкоду здоров’ю. Зокрема, К. Гур-
ковська дослідила шляхи вдосконалення норма-
тивно-правового забезпечення попередження 
насилля в сім’ї (Гурковська, 2014), а М. Заслав-
ська вивчає питання кримінального правового 
захисту жінок від домашнього насильства. Вод-
ночас А. Вознюк вивчає соціологічні аспекти 
домашнього насильства. Особливостям надання 
медичної допомоги посвячені роботи Л. Хіміон, 
І. Климась, які оприлюднили низку рекомендацій 
і порад щодо виявлення, оцінювання та ведення 
жертви домашнього насилля в практиці сімей-
ного лікаря (Хіміон, 2013).

З психологічного погляду цю проблему дослі-
джували С. Сахно й Т. Малиновська. Науковці 
визначили поняття насилля в сім’ї, чинники, що 
провокують це явище, і шляхи профілактики 
насилля стосовно жінок, запропонували низку 
заходів щодо запобігання неправомірним діям 
стосовно жінок у сім’ях (Сахно, 2018).

Соціально-педагогічні аспекти проблеми 
домашнього насильства стосовно жінок досліджу-
ють науковці: Т. Журавель, Я. Бордіян, О. Кула-
ковська, О. Лясковська, Г. Остапчук, Т. Марце-
нюк, О. Дудоров, М. Хавронюк та інші. У роботах 
дослідників запропоновано різні інноваційні ідеї 
щодо викорінення, профілактики цієї проблеми, 
психічної корекції та реабілітації жертв домаш-
нього насилля.

Детальне дослідження проблеми домашнього 
насилля стосовно жінок потребує:

– визначення та характеристики особливостей 
змістово-технологічного забезпечення соціальної 
роботи із жінками, які постраждали від домаш-
нього насильства, у роботі фахівців соціальних і 
спеціалізованих центрів;

– розкриття актуальності соціальної проблеми 
домашнього насильства стосовно жінок у сучас-
них умовах;

– аналізу зарубіжного досвіду змістово-тех-
нологічного забезпечення соціальної роботи 
із жінками, які постраждали від домашнього 
насильства.
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Світова кількість жертв пограбувань, авто- та 
авіакатастроф, стихійних лих є значно меншою, 
ніж кількість жінок, постраждалих від домаш-
нього насилля. Постраждалі жінки намагаються 
вчинити самогубство в п’ять разів частіше, ніж 
жінки, які не знають насилля. Жінки, яких били, 
періодично впадають у тривалі депресії й уда-
ються до частого вживання алкоголю та наркоти-
ків. Таким особам украй необхідна психологічна 
допомога, однак вони рідко самостійно зверта-
ються до спеціалістів.

Згідно із Законом України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», домашнє 
насильство – неправомірні фізичні, сексуальні, 
психологічні або економічні діяння, що вчиня-
ються в сім’ї, а також погрози вчинення таких 
діянь. Насилля в сім’ї охоплює всі соціальні, релі-
гійні, класові, культурні й соціоекономічні групи 
(Закон України: 2019). Варто пояснити, що еконо-
мічне насилля передбачає навмисне позбавлення 
житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів або доку-
ментів, можливості користуватися ними, зали-
шення без догляду або турботи, перешкоджання 
в отриманні необхідних послуг з лікування або 
реабілітації, заборону працювати, примус до 
праці, заборону вчитися й інші правопорушення 
економічного характеру. Психологічне насиль-
ство – словесні образи, погрози, у тому числі щодо 
третіх осіб, приниження, переслідування, заля-
кування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 
сфері. Сексуальне насилля передбачає будь-які дії 
сексуального характеру, учинені щодо повноліт-
ньої особи без згоди або щодо дитини незалежно 
від її згоди або в присутності дитини, примушення 
до акту сексуального характеру з третьою особою, 
а також інші правопорушення проти статевої сво-
боди чи статевої недоторканності, зокрема вчи-
нені щодо дитини або в її присутності. Фізичним 
насильством уважають ляпаси, стусани, штов-
хання, щипання, шмагання, кусання, а також неза-
конне позбавлення волі, нанесення побоїв, кату-
вання, заподіяння тілесних ушкоджень різного 
ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, заподіяння смерті, учинення 
інших правопорушень насильницького характеру 
(Проект Закону України, 2017).

Боротися з наслідками кожного виду насиль-
ства й працювати над способами запобігання 
насиллю – обов’язок співробітників соціальних 
і спеціалізованих центрів. У процесі виконання 
своїх посадових обов’язків спеціалісти керуються 
відповідними правилами й застосовують різні тех-

нології як особливий вид професійної діяльності 
фахівця соціальної роботи, який містить методи, 
форми, прийоми та впливи, що спрямовуються на 
вирішення актуальних соціальних проблем.

Метою статті є визначення змістово-техноло-
гічне забезпечення соціальної роботи із жінками, 
які постраждали від домашнього насильства в 
соціальних і спеціалізованих центрах.

Виклад основного матеріалу. Реалізувати 
мету статті вдалося шляхом використання емпі-
ричних методів дослідження, зокрема анкету-
вання. Ми опитали 17 фахівців соціальної роботи 
соціальних і спеціалізованих центрів міста 
Києва, які мають досвід роботи із жінками, котрі 
постраждали від домашнього насильства. Опиту-
вання показало, що впродовж 2019 р. найменшою 
кількістю жінок, які звернулися до спеціалістів 
одного із центрів Києва, було 15 осіб. Водночас 
найбільшою кількістю жінок, які звернулися по 
допомогу, стали 165 осіб. 81,3% опитаних фахів-
ців соціальної роботи пов’язують це з прийняттям 
Закону України «Про запобігання та протидію 
домашнього насильства» від 07.12.2017: жінки 
почали усвідомлено ставитися до проблеми, з 
якою зіштовхнулися, проінформовані, куди звер-
татися по допомогу та як діяти в такій ситуації. 
При цьому статистика Міністерства соціальної 
політики показує, що 60% жінок усе ж мовчать і 
не звертаються по допомогу.

Анкетування 35 жінок віком від 18 років пока-
зало, що найчастіше жінки, які звертаються по 
допомогу до центрів соціальних і спеціалізованих 
служб, страждають від психологічних і фізичних 
форм домашнього насильства.

Здебільшого фахівці соціальної роботи із жін-
ками, які постраждали від домашнього насиль-
ства, здійснюють соціальну роботу, що передба-
чає вивчення ситуації, надання соціальних послуг, 
надання інформації та мотивування клієнтки до 
отримання подальшої допомоги, ведення випадку, 
консультування клієнтки, влаштування до соці-
альної квартири, якщо ситуація потребує того, 
перенаправлення. Найменша кількість відповідей 
пов’язана з наданням гуманітарної та соціально-
економічної допомоги, надання юридичних кон-
сультацій. Тільки в одній відповіді зазначено про 
необхідність надання психологічної допомоги.

Анкетування працівників центрів соціальних і 
спеціалізованих служб дало нам змогу з’ясувати, 
які технології соціальної роботи фахівці застосо-
вують у роботі. Отже, близько 80% фахівців соці-
альної роботи вдаються до екстреного (кризового) 
втручання; консультування (психологічного, юри-
дичного, інформаційного); перенаправлення до 
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спеціалізованих закладів; представництва інтер-
есів (сприяння в оформленні документів, працев-
лаштування тощо); соціального супроводу; профі-
лактичних робіт; індивідуальних і групових робіт; 
надання інформації та мотивування.

Також важливими складниками роботи з 
постраждалими жінками є соціальна корекція; 
соціальна терапія; арт-терапія; соціально-пси-
хологічна адаптація. Ці технології найбільший 
вплив мають на жінок, які страждали від психоло-
гічного та фізичного домашнього насильства.

У дослідженні важливо визначити, які про-
грами застосовують фахівці центрів соціальних 
і спеціалізованих служб. Ми дізналися, що 50% 
спеціалістів використовують Корекційну про-
граму для жінок та дівчат, які постраждали від 
насильства, розроблену МБФ «Українська фун-
дація громадського здоров’я» та затверджену 
Міністерством соціальної політики. Ця програма 
є комплексною, містить тренінгові заняття, інди-
відуальну та групову роботу із жертвами, спрямо-
вана на реабілітацію всіх сфер особистості жінок, 
які постраждали від домашнього насильства.

На теренах інших країн соціальну роботу як 
професію аналізують із різних точок зору. Єди-
ного визначення соціальної роботи, яке було 
б визнане всіма країнами, не існує. Попри це, 
діяльність соціальних працівників спрямована на 
вироблення цілісного, гармонізованого стандарту 
практики соціальної роботи. Тому, звертаючись 
до теорії поведінки людини та соціальних сис-
тем, можемо констатувати, що соціальна робота 
передбачається саме там, де існує взаємодія між 
людьми та їхнім середовищем.

Ми проаналізували досвід інших країн і визна-
чили, що в різних державах допомогу щодо під-
вищення кваліфікації соціальних працівників у 
роботі з постраждалими від домашнього насиль-
ства надають різні агенції. Зокрема, у Великобри-
танії соціальні працівники підзвітні Генеральній 
раді соціального обслуговування, яка дає пра-
цівникам можливість влаштуватися на роботу, 
здобути додаткову освіту й періодично прохо-
дити додаткове навчання. Для цього створено 
пілотну програму «Новокваліфікований соціаль-
ний працівник», яка надає інтенсивну підтримку 
й навчання соціальним працівникам. Водночас 
у Сполучених Штатах Америки співробітники 
всіх центрів соціальної роботи зобов’язані підви-
щувати свою кваліфікацію, цей процес навчання 
жорстко контролюється. У Польщі соціальні пра-
цівники вимушені постійно вдосконалювати свої 
не тільки професійні, а й особистісні якості. Це 
потрібно для того, аби клієнт – людина, яка потре-

бує допомоги, міг швидше відкритися й довіри-
тися. Отже, соціальним працівникам важливіше 
піклуватися про добробут постраждалих, задо-
вольняти їхні життєві, психологічні, соціальні 
потреби (Mayo Clinic Staff, 2020).

Отже, соціальні працівники повинні:
1. Надавати психологічну підтримку, яка поля-

гає в тому, щоб працівник переконав постраждалу, 
що її почуття й особисті справи важливі; допоміг 
підвищити самооцінку жертви; допоміг постраж-
далій зрозуміти, що вона все робить правильно; 
підтримав жінку під час проходження юридичних 
процедур; допоміг зрозуміти, що жертва не відпо-
відальна за насилля; заохотив вільно висловлюва-
тися; переконав, що постраждалій допоможуть.

2. Інформувати суспільство про способи вияв-
лення насилля; наслідки перебування під насиль-
ним тиском; необхідність знань про особисті 
й громадянські права; міфи і стереотипи щодо 
ролей окремих членів сім’ї та їх впливу на функ-
ціонування сім’ї; важливість обізнаності в право-
вих аспектах домашнього насилля; способи отри-
мання допомоги від установ, які допомагають 
жертвам насилля.

3. Мотивувати й надавати суспільству доступ 
до різних форм допомоги шляхом показу реаль-
них можливостей виходу із ситуацій, пов’язаних 
із насиллям; заохочення прийняти самостійне 
рішення й уживання відповідних заходів щодо 
подолання насилля в сім’ї; заохочення вдаватися 
до інших форм допомоги: психотерапії, правової 
допомоги.

4. Розвивати здібності й навички, корисні для 
боротьби з насиллям, створюючи покрокові плани 
безпеки; аналізуючи окремі фактори розвитку кон-
фліктів і фактори полегшення звільнення жертви 
від впливу винного; розвиваючи в суспільства 
навики, необхідні в процесі боротьби з насиллям: 
виклик поліції, збирання доказів, написання заяв 
тощо (Stanek, 2014).

Крім того, робота соціальних працівників 
полягає в задоволенні соціальних і побутових 
потреб людей, які переживають кризу через 
насилля; наданні притулку й невідкладної допо-
моги постраждалим.

Серед обов’язків соціальних працівників 
наявне й інституційне втручання, яке тракту-
ється як реакція на сигнали про домашнє насилля. 
Тобто соціальні працівники мають діагностувати 
сімейні ситуації; установлювати контакт із потер-
пілими й інформувати їх про права та можливості 
в отриманні допомоги (Danis, 2003).

Висновки. Проведене дослідження та аналіз 
отриманих результатів дали змогу дійти висновку, 
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що технології соціальної роботи, які застосовують 
у роботі фахівці соціальної роботи із жінками, 
які постраждали від домашнього насильства, не 
є повноцінним інструментом, який зможе запо-
бігти повторним випадкам домашнього насиль-
ства. Спеціалісти не вирішують психологічних, 
юридичних, медичних і педагогічних проблем 
постраждалих, а звертають увагу лише на соці-
альні проблеми.

Змістово-технологічне забезпечення соціаль-
ної роботи в соціальних і спеціалізованих служ-
бах не є повноцінним. Більшість фахівців вико-
ристовують у роботі тільки одну програму. Тому 
важливим рушієм забезпечення постраждалих 
допомогою є розширення технологій соціальної 
роботи, створення інновацій, які зможуть запо-
бігти повторним випадкам домашнього насиль-
ства стосовно жінок.

З огляду на психологічне навантаження, соці-
альним працівникам також варто надати допо-
могу, аби вони могли поділитися труднощами й 
отримати інструкції щодо подальших дій. Водно-
час вони повинні весь час отримувати користь від 
удосконалення власних компетенцій у роботі із 

жертвами. У зв’язку з появою нових форм насиль-
ства соціальні працівники мають дізнатися про 
них, а також навчитися видозмінювати та вдоско-
налювати наявні методи і стратегії дій. І в інших 
державах таку допомогу соціальним працівни-
кам надають, адже від неї залежить увесь процес 
надання допомоги суспільству.

Досвід інших країн, зокрема Великобританії, 
показує, що, чим більшою є робота держави над 
усуненням проблеми насилля, тим більшою є 
результативність у плані співпраці із суспільством. 
Наприклад, завдяки так званому «Закону Клер» 
будь-яка жінка може перевірити, чи пов’язаний її 
партнер із насиллям, або за перших проявів поси-
лів партнера до насилля може звернутися до від-
повідних органів і самостійно завчасно запобігти 
неправомірним діям щодо себе чи своїх близьких.

Отже, окрім роботи над удосконаленням 
надання допомоги жертвам, соціальні працівники 
повинні переймати досвід інших держав. Крім 
того, виконавча влада має надавати спеціалістам 
можливість співпраці з іноземними колегами, що 
дасть змогу обмінятися вміннями й так вплинути 
на статистику домашнього насилля.
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
УЧНІВ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ

У статті зазначено, що мета сучасної школи полягає в забезпеченні сприятливих умов для самоактуалізації 
особистості школяра в соціально-культурних сферах життєдіяльності. Звертається увага на важливість вико-
ристання методу моделювання, зокрема створення моделі розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної 
гімназії. Розглядається структура моделі розвитку творчого потенціалу учнів, що має такі блоки: цільовий, 
змістово-діяльнісний, організаційно-технологічний, оцінно-результативний.

У склад цільового блоку ввійшли мета розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії, завдання 
дослідно-експериментальної роботи, функції моделі як структурної схеми, що відбиває структуру, властивості, 
взаємозв’язки й відношення між елементами процесу розвитку творчого потенціалу школярів. У склад змісто-
во-діяльнісного блоку ввійшли методологічні основи створюваної моделі (особистісно орієнтований, діяльнісний, 
компетентнісний, суб’єктний, культурологічний, акмеологічний, середовищний, аксіологічний підходи), принци-
пи (демократизації, гуманізації, мобільності, багаторівневості, поліфункціональності, відкритого характеру 
шкільного соціокультурного середовища) й педагогічні умови процесу розвитку творчого потенціалу учнів гума-
нітарної гімназії. До організаційно-технологічного блоку включені форми й методи діяльності, що стимулюють 
розвиток творчого потенціалу школярів, їхньої культури, лідерських здібностей, готовності до сприйняття 
інновацій, вміння знаходити оригінальні розв’язання творчих завдань. До складу оцінно-результативного блоку 
входять критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-рефлексивний, діяльнісно-результативний), 
показники й рівні сформованості творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії. Зазначено, що педагогічні 
умови розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії слугують системотворчим ядром моделі, ета-
пами впровадження якої виступають мотиваційно-цільовий, змістово-пізнавальний, діяльнісний і оцінно-резуль-
тативний.

Ключові слова: модель, розвиток, творчий потенціал, учні гуманітарної гімназії, етапи впровадження моделі.
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THE MODEL OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL  
OF STUDENTS OF A HUMANITARIAN GYMNASIUM

The article states that the purpose of a modern school is to provide favourable conditions for self-actualization of 
a student’s personality in the socio-cultural spheres of life. Attention is drawn to the importance of using the modeling 
method, in particular to the creation of a model for development of creative potential of students of a humanitarian 
gymnasium. The structure model of the development of creative potential of students is considered. It includes the following 
blocks: target, content-activity, organizational-technological and evaluation-effective. The target block includes the goal 
of developing the creative potential of students of a humanitarian gymnasium, the task of research and experimental work, 
the function of the model as a structural scheme that reflects the structure, properties, interconnections and relationships 
between elements of the creative development of students. The content-activity block includes methodological bases of 
the created model (personality-oriented, activity, competence, subject, culturological, acmeological, environmental, 
axiological approaches) and principles (democratization, humanization, mobility, multilevel, multifunctionality, open 
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nature of school socio-cultural environment). Pedagogical conditions of the process of developing the creative potential 
of students of a humanitarian gymnasium are also included. The organizational and technological block includes forms 
and methods of activity that stimulate the development of creative potential of students, their culture, leadership skills, 
readiness to perceive innovations, the ability to find original solutions to creative problems. The evaluation-effective 
block includes criteria (motivational-value, cognitive, personal-reflexive, activity-effective), indicators and levels of 
formation of creative potential of students of a humanitarian gymnasium. It is noted that the pedagogical conditions for 
the development of creative potential of students of a humanitarian gymnasium serve as a system-forming core of the 
model, the stages of implementation of which are motivational-target, content-cognitive, activity and evaluation-effective.

Key words: model, development, creative potential, students of a humanitarian gymnasium, stages of model 
implementation.

Постановка проблеми. Сучасна школа покли-
кана забезпечити сприятливі умови для само-
актуалізації особистості школяра, втілення його 
власних творчих інтересів, саморозвитку, особис-
тісного росту в соціально-культурних сферах жит-
тєдіяльності. Спираючись на виявлену структуру 
творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії, 
усвідомлення поступального переходу до зміненої 
парадигми освітнього процесу в новій українській 
школі, що зумовлює демократичний стиль педаго-
гічної взаємодії, зміну ролі вчителя, який виступає 
організатором соціокультурної діяльності шко-
лярів, ми визначили методологічні основи нашої 
дослідно-експериментальної роботи. Опертя на 
основні положення концепції особистісно орієн-
тованого виховання, діяльнісного, компетентніс-
ного, суб’єктного, культурологічного підходів, 
використання методу моделювання дозволили 
розробити модель розвитку творчого потенціалу 
учнів гуманітарної гімназії, за допомогою якої від-
биваємо шляхи ефективного розв’язання проблем 
розвинення творчих здібностей учнів.

Аналіз досліджень. Загальні питання побу-
дови моделі розвитку творчого потенціалу ста-
вали предметом досліджень багатьох вчених, 
серед яких Г. О. Балл, В. О. Мєдинцев, І. Д. Бех, 
С. С. Вітвіцька, А. Н. Дахин, К. І. Приходченко, 
Б. А. Сусь, М. І. Шут, І. Ю. Шустова. Велика 
робота, здійснена в педагогіці щодо виокрем-
лення класів моделей і способів моделювання 
конкретних феноменів, має результатом широку 
варіативність визначень поняття «модель», що 
існують у науковій літературі. Узагальнимо сут-
нісні ознаки поняття «модель», представлені в 
спеціальній літературі, в найповнішому визна-
ченні: це штучним чином створений об’єкт у 
вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових 
форм чи формул, що, зберігаючи подібність до 
досліджуваного об’єкта чи явища, відбиває й від-
творює в простішому вигляді структуру, власти-
вості, взаємозв’язки й відношення між елемен-
тами цього об’єкту (Дахин, 2003: 22).

Ефективність моделювання, тобто відповід-
ність моделі, що пропонується, дійсності, та її 

прогностична адекватність, валідність визнача-
ються обраними засадами: визначальними теорі-
ями й гіпотезою. Вони, з одного боку, вказують на 
межі спрощень, можливих за умов моделювання, 
в з іншого, – визначають дослідницьке поле ство-
реної моделі.

Мета статті: викласти зміст блоків моделі 
розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної 
гімназії.

Виклад основного матеріалу. Створена нами 
модель розвитку творчого потенціалу учнів гума-
нітарної гімназії має такі блоки: цільовий, зміс-
тово-діяльнісний, організаційно-технологічний, 
оцінно-результативний.

У склад цільового блоку ввійшли мета роз-
витку творчого потенціалу учнів гуманітарної 
гімназії, завдання дослідно-експериментальної 
роботи, функції моделі як структурної схеми, що 
відбиває структуру, властивості, взаємозв’язки й 
відношення між елементами процесу розвитку 
творчого потенціалу школярів.

Під час розробки моделі ми орієнтувалися на 
основну мету: розвиток пізнавальної активності; 
рухливості, образності, асоціативності мислення; 
цілеспрямованості, зосередженості на цілі та її 
досягненні, оптимізму як складових частин твор-
чого потенціалу учня гуманітарної гімназії.

Ефективність роботи з розвитку творчого 
потенціалу школярів залежить від чіткості визна-
чення функцій цього процесу й завдань, що зумов-
люють їх реалізацію:

1. Забезпечення усвідомлення школярами зна-
чущості їхньої колективної творчої діяльності, 
проявів творчості.

Завдання:
а) вибір колективно й особистісно значущих для 

школярів цілей відповідно до завдань формування 
здібностей учнів до творчості та їхніх потреб;

б) залучення до вибору цілей самих вихован-
ців; аналіз можливостей різних форм колективної 
творчої діяльності для розкриття творчого потен-
ціалу школярів;

в) роз’яснення значущості майбутньої діяль-
ності;
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г) її організація з урахуванням індивідуально-
вікових особливостей;

д) виявлення в колективній творчій діяльності 
тих дій, що школярі можуть виконати індивіду-
ально або в групах;

е) спонукання вихованців до самостійності й 
прояву ними творчої активності;

є) надання їм педагогічно доцільної допомоги 
в організації діяльності;

ж) навчання їх прийомам організації колектив-
ної діяльності;

з) її стимулювання;
и) аналіз досвіду організації колективної твор-

чої діяльності учнів, його педагогічних результа-
тів, внесення необхідних педагогічних коректив.

2. Організація соціально-цінної колективної 
творчої діяльності.

Завдання:
а) вибір адекватних форм і методів доведення 

до свідомості школярів важливості й необхідності 
творчості в житті й навчанні;

б) здійснення педагогічного впливу на мотива-
ційну й емоційну сфери особистості вихованців;

в) організація в навчальній і позакласній роботі 
пошуку учнями нового;

г) стимулювання пошуку ними проблем;
д) їх аналіз самими учнями;
е) вибір і використання засобів, методів, при-

йомів, адекватних вирішуваному педагогічному 
завданню;

є) організація нетрадиційного розв’язання 
завдань і проблем, що постають перед дітьми;

ж) планування «уроків творчості»;
з) їх підготовка;
и) проведення;
і) рефлексія;
к) здійснення необхідної педагогічної корекції.
3. Створення сприятливого психологічного 

клімату для творчості школярів.
Завдання:
а) створення та підтримка атмосфери добро-

зичливості й співпраці в класі, групі;
б) використання різноманітних методів і при-

йомів продуктивного спілкування педагога й учнів;
в) надання психологічної підтримки кожному 

школяреві в прояві творчої ініціативи й активності;
г) створення відносин взаємної підтримки й 

відповідальності;
д) створення умов безумовного позитивного 

прийняття кожної дитини педагогами й учнів-
ським колективом;

е) вираження довіри до дітей;
є) вияв упевненості в досягненні кожним 

поставлених цілей;

ж) прояв і надання допомоги й підтримки 
кожному вихованцеві в процесі розв’язання 
творчого завдання відповідно до необхідності й 
потреби;

з) здійснення систематичного цілеспрямова-
ного спостереження за реакціями школярів;

и) аналіз результатів спостереження;
і) внесення відповідних змін, необхідних 

коректив у педагогічний процес;
к) аналіз ситуації та коригування виховних 

впливів;
л) підтримання самооцінки й самоповаги шко-

лярів у процесі різноманітної творчої діяльності;
м) використання адекватних різноманітних 

методів і прийомів заохочення школярів у процесі 
творчості.

4. Стимулювання творчої активності школярів.
Завдання:
а) роз’яснення можливості й необхідності 

творчого розв’язання проблеми;
б) вибір та адекватне використання методів і 

прийомів для пошуку дітьми нового, оригіналь-
ного розв’язання завдання, ситуації;

в) заохочення пошуку учнями альтернативних 
розв’язань проблем і ситуацій, що виникають;

г) прояв педагогами зацікавленості в успіху 
дітей;

д) надання їм можливості працювати само-
стійно;

е) надання одночасно з цим, за необхідності, 
педагогічно доцільної допомоги;

є) надання школярам можливості вибору участі 
в тому або іншому виді діяльності в навчальний і 
позаурочний час.

5. Виховання особистісних якостей, важливих 
для здійснення творчих планів.

Завдання:
а) вибір і використання різноманітних методів 

і прийомів виховання уваги учнів;
б) аналіз рівня розвитку спостережливості дітей;
в) прояв індивідуального підходу до вихованця;
г) контроль та оцінка дій школярів;
д) використання різноманітних прийомів із 

метою розвитку в школярів самоконтролю;
е) перемикання уваги учнів на різні об’єкти з 

урахуванням педагогічної доцільності;
є) тренування учнів і педагогів у використанні 

прийомів зняття стомлення та відновлення уваги;
ж) розподіл власної уваги та її концентрація 

залежно від педагогічної ситуації;
з) прояв інтересу до особистості школяра;
и) вивчення та врахування його особливостей;
і) прояв витримки, терпіння та наполегливості 

в роботі зі школярами;



295ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Воронецька В. Модель розвитку творчого потенцiалу учнiв гуманiтарної гiмназiї

к) координація зусиль педагогів школи у вихо-
ванні в дітей внутрішньої дисциплінованості, напо-
легливості, цілеспрямованості, працелюбності;

л) аналіз і корекція педагогічного процесу.
У склад змістово-діяльнісного блоку ввійшли 

методологічні основи створюваної моделі, прин-
ципи й педагогічні умови процесу розвитку твор-
чого потенціалу учнів гуманітарної гімназії.

Криза загальноосвітньої системи, заснована на 
жорсткій нормативній моделі діяльності вчителя 
та учнів, призвела до перерозподілу пріоритетів у 
навчанні й вихованні. Гуманізація освіти вимагає 
орієнтації насамперед на розвиток гармонійної 
особистості учня, що можливо за умов не дирек-
тивного формування вчителем соціально бажаних 
якостей школярів, які визначальним чином впли-
вають на організацію творчої взаємодії, взаємовп-
ливу особистостей учителя та учня.

Створення в межах шкільного соціуму умов 
для творчого розвитку учнів вимагає розробки 
максимально гнучкої моделі освіти як цілісної 
структури педагогічного процесу в загальноос-
вітній школі, що сприяє самореалізації особис-
тості й учня на кожному етапі його розвитку, й 
вчителя під час їх спільної діяльності. З огляду 
на це виникає необхідність не простого вдоскона-
лення навчально-виховного процесу, а створення 
якісно нової системи формування творчої осо-
бистості школяра.

Досвід низки освітніх закладів свідчить, що 
найефективнішою формою розв’язання цієї про-
блеми можуть виступати нові типи шкіл – гім-
назії, ліцеї. Відмітною особливістю цих шкіл 
виступає особистісно орієнтований освітній про-
цес: прагнення різнобічно розвивати особистість 
кожного учня на основі створення дійсних умов 
його включення в різноманітну діяльність, прояву 
в ній себе як творця (Бех,1998). Іншими словами, 
нова українська школа – це якісно нова виховно-
освітня система, демократичні засади якої слу-
гують умовою самореалізації як учнів, так і вчи-
телів; це оптимальна організаційна форма, що 
забезпечує розвиток у кожного школяра такої осо-
бистісної якості, як творчий потенціал.

У школах, які працюють на засадах особис-
тісно орієнтованого підходу, для розвитку твор-
чого потенціалу особистості учня та допомоги 
йому в самовизначенні плануються такі напрями 
роботи:

1. Формування ціннісного ядра: допомога 
учневі в усвідомленні власних потреб, інтересів і 
цінностей.

2. Створення позитивних образів і перспектив 
майбутнього.

3. Забезпечення можливостей і простору само-
реалізації, її активного й творчого характеру.

4. Надання допомоги в плануванні шляхів 
самореалізації та самопрезентації.

Значення середовищного підходу як однієї з 
основ розвитку творчого потенціалу учнів гума-
нітарної гімназії визначається його гуманістич-
ними виховними засадами організації виховного 
процесу:

– наявність цілісного образу власної школи, 
що поділяється та приймається як дорослими, так 
і дітьми, уявлення про її минуле, сьогодення та 
майбутнє, її місце в навколишньому світі, її спе-
цифічні особливості;

– наявність яскравих подій у житті колективу 
дітей, включення їх у колективні творчі справи;

– формування здорового способу життя учнів-
ського колективу школи, наявність порядку, пози-
тивних цінностей, мажорного тону, динамізму;

– педагогічно доцільна організація пред-
метно-естетичного, просторового, духовного 
середовища навчального закладу, використання 
виховних можливостей зовнішнього (соціаль-
ного, природного, архітектурного) середовища; 
участь у його педагогізації;

– реалізація захисної функції школи щодо 
особистості кожного школяра й педагога, пере-
творення школи на своєрідну громаду, засновану 
на пануванні гуманістичних цінностей (Приход-
ченко, 2011: 20).

Реформування сучасної української школи 
пов’язане з переходом від знаннєвої парадигми 
до культуротворчої, від людини освіти до людини 
культури; від соціального замовлення, що розумі-
ється абстрактно, до потреб і запитів самої осо-
бистості, яка розвивається; від насичення змісту 
знаннями в разі їхньої недостатньої усвідомле-
ності до необхідності повнішої творчої самореа-
лізації особистості (Балл, Мєдинцев, 2011: 7).

Врахування сучасних особливостей освітнього 
процесу в школі, пов’язаних із дефіцитом пред-
ставленості зразків культури, специфіки розви-
тку творчого потенціалу учнів гімназії, зумовлює 
наше звертання до культурологічного підходу, 
сутнісною характеристикою якого є орієнтація на 
створення стійкої системи ціннісних орієнтацій, 
стратегії творчої самореалізації, екстеріоризація 
позитивного досвіду життєтворчості для ціле-
спрямованого й усвідомленого процесу розвитку 
особистісних якостей, необхідних для участі у 
творчому процесі.

Орієнтація на розвиток творчо активної осо-
бистості, що має здатність ефективно й нестан-
дартно розв’язувати нові життєві проблеми, 
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зумовлює необхідність звернення до акмеологіч-
ного підходу.

Серед численних проблем, з якими вчитель 
стикається у своїй роботі, найскладнішою для 
розв’язання є розвиток творчих здібностей учнів. 
Актуальність звернення до акмеологічного під-
ходу пояснюється вимогою розгляду процесу 
розвитку творчого потенціалу учнів із позиції 
управління цією діяльністю з боку вчителя – 
фахівця освіти, що має спеціальну професійну 
підготовку в галузі навчання, виховання та розви-
тку дітей (Вітвіцька, 2012: 114). У сучасних умо-
вах проблемі творчості й розвитку творчої осо-
бистості приділяють увагу філософи, соціологи, 
педагоги, психологи. Акмеологічний підхід до 
формування творчого потенціалу учнів розгля-
дали Б. Г. Ананьєв, С. С. Вітвіцька, О. А. Деркач, 
О. А. Дубасенюк, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, 
І. А. Зязюн та інші.

У нашому дослідженні ідея інтеграції культу-
рологічного й аксіологічного підходів базується 
на розвитку й самореалізації моральної культури 
школярів, формуванні їхніх ціннісних орієнтацій, 
ціннісної свідомості життя, орієнтації на кращі 
зразки творчості, творчої діяльності представни-
ків різних видів мистецтв, яка стає можливою за 
умов цілеспрямованого й глибокого вивчення цін-
ностей особистості й усвідомлення індивідуаль-
них сенсів у процесі культуротворчої діяльності.

У розв’язанні проблем розвитку культури 
творчої самореалізації особистості учнів важли-
вий не лише факт опанування ними культурною 
спадщиною, але й включення школяра як суб’єкта 
культури в аксіологічний процес діяльності зі 
створення та впровадження продуктів творчості. 
Інтеграція культурологічного й аксіологічного 
підходів дозволяє включити в зміст освітньої 
діяльності розв’язання культурно-моральних про-
блем у полікультурному контексті, інтегрувати 
ціннісні орієнтації учнів та інноваційні технології 
виховання, що забезпечують творчу самореаліза-
цію особистості.

Змістовим наповненням інтеграції культуро-
логічного й аксіологічного підходів є оновлення 
мети, форм, методів освітньої діяльності й пріо-
ритетний розвиток у школярів культури творчої 
самореалізації особистості.

У процесі розвитку творчого потенціалу учнів 
гуманітарної гімназії ми спиралися на діяльніс-
ний підхід, що зумовлено його спрямованістю на 
максимальне сприяння становленню особистості 
учня, формування творчих здібностей школя-
рів, їхньої потреби в самоосвіті й творчій само-
реалізації. Діяльнісний підхід, що реалізується в 

контексті життєдіяльності конкретного учня, вра-
ховує його життєві плани, ціннісні орієнтації та 
його інші параметри суб’єктивного світу, за своєю 
суттю є особистісно-діяльнісним підходом. Тому 
визначають два основні компоненти – особистіс-
ний і діяльнісний.

Суть виховання з боку діяльнісного підходу 
полягає в тому, що в центрі уваги знаходиться не 
просто діяльність, а спільна діяльність дітей із 
дорослими, в реалізації разом вироблених цілей 
і завдань. Від творчого налаштування педагога 
залежить творчість учнів. Від того, на скільки 
вчитель зможе зацікавити дітей, відкрити перед 
ними двері у творчий світ непізнаного, залежить 
успіх діяльності. Дії учителя та учнів повинні 
характеризуватися єдністю (Сусь, Шут, 2007: 7).

Оскільки реалізація творчого потенціалу 
передбачає людську гідність, внутрішні моральні 
орієнтири, відчуття себе не лише матеріалом і 
ресурсом соціального виробництва, але переду-
сім суб’єктом культури й історичної дії, суб’єктом 
власного життя, ми вважаємо закономірним вклю-
чення в методичну основу розвитку творчого 
потенціалу учнів суб’єктного підходу.

Контекст педагогічної діяльності за умов 
суб’єктного підходу знаходиться в межах спри-
яння, це орієнтація педагога на активність самого 
школяра в процесі самовизначення та саморе-
алізації, на його здатність усвідомлювати свої 
дії, міру своєї ініціативи й відповідальності. 
Співдія – спільні (педагога й дитини, педагога й 
групи дітей) акти дії, що створюють педагогічну 
ситуацію розвитку особистості й індивідуаль-
ності дитини, це підсилення та доповнення само-
стійних дій молодої людини (дитини, підлітка, 
старшокласника). Найчастіше співдія представ-
лена як сприяння самовизначенню, як створення 
ситуації відкритого й неоднозначного вибору для 
школяра. Такий вибір вимагає усвідомлення ним 
колишнього суб’єктивного досвіду, своїх ціннос-
тей і сенсів, пошуку значущих для себе напрямів і 
способів самореалізації та самоорганізації (Шус-
това, 2012).

Сприяння може здійснюватися в межах роботи 
з класом, із групою дітей, в індивідуальній роботі 
з окремою дитиною. Особливим напрямом спри-
яння суб’єктності школяра може бути створення 
умов, які дозволяли б їм усвідомлювати, виявляти 
й підтримувати свої якості суб’єкта. Такою моде-
льованою умовою в нашій роботі є сприяння в 
подієвій спільності педагогів і дітей, творча діяль-
ність дитячо-дорослих спільнот.

У наукових дискусіях сучасних учених 
(А. М. Андреєв, О. Г. Асмолов, Н. М. Бібік, 
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В. В. Болотов, Л. С. Ващенко, В. І. Грачов, 
О. І. Локшина, В. В. Серіков, В. І. Слободчиков та 
інші) акцентується, що в традиційній педагогіч-
ній практиці для набуття учнями необхідних ком-
петенцій не створені необхідні умови. Науковці 
вірно й своєчасно зазначають, що очікувані ком-
петенції не передаються з рук у руки, не форму-
ються в режимі інформування та просвіти, вони 
мають бути буквально зрощені в учневі за умов 
безпосередньої участі педагога (Бібік, 2004: 28). 
У сучасних умовах сенс концепцій освіти й вихо-
вання школярів змінюється, підходи, що істо-
рично склалися, основою яких була передача вчи-
телем знань школярам, вправляння в правильній 
поведінці, заміняються концепцією активного й 
змістовного засвоєння знань, побудови власної 
системи цінностей на основі активності й само-
стійності школярів як суб’єктів освітнього про-
цесу. Сутність нової концепції компетентнісного 
підходу до навчання та виховання логічно схарак-
теризована Н. М. Бібік, яка зазначає, що відбува-
ється зміщення кінцевої мети освітнього процесу 
зі знань на інтегральні, діяльнісні вміння – компе-
тентності (Бібік, 2004: 30).

Процес інтеграції під час моделювання роз-
витку творчого потенціалу учнів дає можливість 
виявити низку закономірностей у системній орга-
нізації декількох підходів: кожен подальший під-
хід не скасовує попередній, а зберігає його зако-
номірності й водночас дозволяє відкрити нові 
перспективи для виховної діяльності з переходом 
її в процес самовиховання. Розглядаючи ключові 
позиції, умови цих підходів, доцільно виявити 
найзагальніші стратегічно значущі принципи:

1. Демократизації: децентралізація, розподіл 
прав, повноважень і відповідальності між усіма 
учасниками реалізації завдань творчої діяльності.

2. Гуманізації: забезпечення права й можли-
вості кожної особи на задоволення культурно-
освітніх потреб відповідно до індивідуальних 
ціннісних орієнтацій; права, свободи, характеру 
участі в різноманітних видах творчої діяльності. 
Переорієнтація освітнього процесу на особис-
тість учня.

3. Мобільності, багаторівневості, поліфункціо-
нальності видів творчої діяльності, яка забезпечує 
врахування вікових та індивідуальних особливос-
тей дітей, підлітків, юнацтва в процесі реалізації 
творчого потенціалу.

4. Відкритого характеру шкільного соціокуль-
турного середовища – надання школярам можли-
вості участі в різних позашкільних творчих орга-
нізаціях, акціях міської громади, співпраця школи 
із Центрами творчості, Палацом дітей та юнацтва.

Ці принципи стали керівництвом до дії в про-
цесі розвитку творчого потенціалу школярів в 
умовах здійснення цілеспрямованої соціалізації 
особистості, введення її у світ природних і люд-
ських зв’язків і стосунків, «занурення» в людську 
матеріальну й духовну культуру за допомогою 
передачі кращих зразків, способів і норм пове-
дінки в усіх сферах життєдіяльності.

Педагогічні умови, визначені нами, ґрунту-
ються на предметно-специфічних знаннях про 
закономірності формування особистості, етапи, 
фази й механізми творчого процесу, методи, 
шляхи й умови розвитку творчого потенціалу 
особистості школяра: включення школярів в 
організовану на основі гуманістичних ціннос-
тей життєдіяльність спільноту дітей і дорослих; 
створення ситуацій соціального вибору, творчого 
самовизначення, успіху з метою побудови кожним 
учнем індивідуальної траєкторії життєтворчості; 
забезпечення можливості опанування школярами 
досвідом самостійної різнобічної соціально зна-
чущої діяльності, що має креативну основу.

До організаційно-технологічного блоку нами 
включені форми й методи діяльності, що стиму-
лювали розвиток творчого потенціалу школярів, 
їхньої культури, лідерських здібностей, готовності 
до сприйняття інновацій, вміння знаходити ори-
гінальні розв’язання творчих завдань. У зв’язку 
із цим одними з пріоритетних були інтерактивні 
форми виховної роботи (групові, парні, колек-
тивні). Застосування проблемних і дослідницьких 
методів було засноване на евристичних правилах 
і прийомах, призначених для розв’язання про-
блемних творчих завдань, спрямованих на розви-
ток культури творчої самореалізації особистості. 
Організація соціально-ціннісної колективної 
діяльності школярів відбувалась шляхом побу-
дови й доцільного використання системи індиві-
дуальних, групових, колективних завдань твор-
чого характеру; впровадження методів ігрового 
творчого характеру, що розвивали в учнів інтерес 
до творчої діяльності, дозволяли аналізувати 
досвід їхньої творчої діяльності, її результати, 
вносити в неї необхідні корективи, стимулюючи 
творчу самостійність та ініціативу учнів.

Важливим кроком на шляху розв’язання 
поставленої проблеми була розробка критеріїв 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особис-
тісно-рефлексивний, діяльнісно-результативний), 
показників і виявлення рівнів сформованості твор-
чого потенціалу учнів гуманітарної гімназії, що 
входять до складу оцінно-результативного блоку.

Педагогічні умови розвитку творчого потенці-
алу учнів гуманітарної гімназії слугують системот-
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ворчим ядром моделі, етапами впровадження якої 
виступають мотиваційно-цільовий, змістово-пізна-
вальний, діяльнісний і оцінно-результативний.

На першому, мотиваційно-цільовому етапі ми 
розв’язували завдання апробування «спіралі роз-
витку творчого потенціалу учнів і «ступенів твор-
чості» на прикладі співтовариств дітей і дорослих 
у гуманітарній гімназії. Такими співтовариствами 
стали навчально-пізнавальне й співтовариство 
класних друзів як такі, що мають найбільшу віро-
гідність для організації в школі. Це дозволило 
побачити психолого-педагогічні механізми роз-
витку творчої індивідуальності суб’єктів освіти 
«зсередини», оперативно коригувати зміст «спі-
ралі розвитку творчого потенціалу учня», відсте-
жити рух конкретних дітей конкретного співтова-
риства «сходинками творчості».

На другому етапі, змістово-пізнавальному, 
ставилося завдання апробовувати «спіраль розви-
тку творчого потенціалу учня» в співтовариствах 
дітей і дорослих, сформованих в установі додат-
кової освіти; виявити, чи має вона принципові 
відмінності й своєрідність у порівнянні з тим, як 
діє в «базовому» співтоваристві, організованому 
в гімназії.

На третьому, діяльнісному етапі розв’язувалося 
завдання апробування ідеї створення в освіт-
ній установі різноманіття творчих співтовариств 

дітей і дорослих і забезпечення права їх вибору 
дитиною. У гімназії були організовані творчі спів-
товариства дітей і дорослих різних видів, в яких 
відбувалась змістовна повсякденна дієва життєді-
яльність; створені умови для різнобічної взаємо-
дії між ними; здійснювалось індивідуальне спри-
яння дитині у виборі співтовариства й освоєнні 
нею досвіду творчого життя в різних соціальних 
статусах (позиціях). Це дозволило уточнити види 
педагогічно організованих співтовариств дітей і 
дорослих, цілісно використати можливості скоор-
динованих професійних дій «команди педагогів-
однодумців» для розвитку творчої індивідуаль-
ності кожної дитини.

На четвертому, оцінно-результативному етапі 
ставилося завдання пілотного апробування ідеї 
створення в освітній установі різноманіття твор-
чих співтовариств дітей і дорослих і забезпечення 
права їх вибору дитиною.

Висновки. Таким чином, створення нами 
моделі розвитку творчого потенціалу учнів гума-
нітарної гімназії передбачало реалізацію конкрет-
ного покрокового плану: визначення задуму; про-
єктування стратегії роботи; планування на рівні 
завдань та умов їх реалізації; організація зворот-
ного зв’язку, оцінка процесів, коригування спосо-
бів діяльності; оцінка й аналіз результатів; оформ-
лення документації.
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

На сучасному етапі розвитку ринок праці висуває суворі вимоги до рівня кваліфікації фахівців, зокрема й таких, 
що задіяні у сфері правоохоронної діяльності. Випускник ЗВО має бути насамперед конкурентоспроможним, що 
передбачає не лише високий рівень теоретичних знань, а й досконалі навички практичного застосування таких 
знань, уміння визначити проблему, проаналізувати її, виробити варіанти її розв’язання й ухвалити відповідні 
рішення, що неможливо без здатності мислити критично й нетривіально, виявляти творчий підхід до розв’язання 
суперечливих питань, якісно спілкуватися в будь-якій ситуації, пов’язаній із професійною діяльністю.

Актуальність пропонованого дослідження зумовлюється тим, що питання використання таких технологій у 
комунікативній підготовці майбутніх поліцейських визначається недостатньою розробленістю.

Об’єктом дослідження є комунікативна компетентність поліцейських. Безпосереднім предметом вивчення 
є інноваційні педагогічні технології, які можуть бути застосовані для формування комунікативної компетент-
ності майбутніх поліцейських.

Автор статті має на меті запропонувати продуктивні інноваційні технології роботи на заняттях з україн-
ської мови професійного спрямування, які сприятимуть формуванню комунікативної компетентності майбут-
ніх поліцейських. Для досягнення цієї мети проаналізовані сучасні інноваційні технології й з’ясовані їх сутнісні 
характеристики; визначені форми найбільш ефективного застосування інноваційних технологій на заняттях з 
української мови професійного спрямування для майбутніх працівників правоохоронних органів.

Дослідник доходить висновку, що застосування інноваційних технологій, зокрема проєктної технології 
навчання, технології творчого навчання, методу ментальних карт і тренінгових технологій, забезпечить ефек-
тивне формування комунікативної компетентності майбутніх поліцейських на заняттях з української мови про-
фесійного спрямування.

Ключові слова: інноваційна технологія, комунікативна компетентність, професійні якості фахівця, проєк-
тна технологія навчання, технологія творчого навчання, метод ментальних карт, тренінгові технології.
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POSSIBILITY OF INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES APPLICATION  
FOR COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION  

OF FUTURE POLICE OFFICERS

Intensive development of Ukrainian society makes certain demands on the educational and professional qualifications 
of employees in various fields. The main feature of graduatesfrom higher educational establishments of any profile should 
be his competitiveness which involves not only the possession of theoretical knowledge but also the ability to apply the 
acquired knowledge in practice, high level of general development, communication skills, ability to think integrally, 
critically and unconventionally, to make independent decisions, to adapt to changing conditions, to show a creative 
approach to the decision of these or those problematic working situations. The use of innovative technologies and teaching 
methods in the educational process will contribute to the development of these features.

The relevance of the research is due to the fact that the use of such technologies in the communicative training of future 
police officers is determined by insufficient development.
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The object of the research is the communicative competence of police officers. The direct subject of the research is 
innovative pedagogical technologies that can be used to form the communicative competence of future police officers.

The aim of the article is to discover productive innovative technologies for working in Ukrainian language classes in 
a professional direction which will contribute to the formation of communicative competence of future police officers. To 
achieve this goal it was analyzed the modern innovative technologies and it was clarifiedtheir essential characteristics; 
it was identified forms of the most effective use of innovative technologies in Ukrainian language classes for professional 
purposes for future law enforcement officers.

The researcher concludes that the use of innovative technologies, including project-based learning technology, 
creative learning technology, mental maps and training technologies, will ensure the effective formation of communicative 
competence of future police officers in Ukrainian language classes for professional purposes.

Key words: innovative technology, communicative competence, professional qualities of a specialist, project-based 
learning technology, creative learning technology, mental maps, training technologies.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринок праці висуває суворі вимоги щодо 
рівня кваліфікації фахівців, зокрема й таких, 
що задіяні у сфері правоохоронної діяльності. 
Випускник ЗВО має бути насамперед конкурен-
тоспроможним, що передбачає не лише високий 
рівень теоретичних знань, а й досконалі навички 
практичного застосування таких знань, уміння 
визначити проблему, проаналізувати її, виробити 
варіанти її розв’язання й ухвалити відповідні 
рішення, що неможливо без здатності мислити 
критично й нетривіально, виявляти творчий під-
хід до розв’язання суперечливих питань, якісно 
спілкуватися в будь-якій ситуації, пов’язаній із 
професійною діяльністю.

Аналіз досліджень. Формування цих умінь 
і навичок, що є основоположними у виробленні 
комунікативної компетентності, неможливе без 
запровадження в освітній процес новітніх тех-
нологій і методів навчання. До питання засто-
сування інноваційних технологій у навчальній 
діяльності неодноразово зверталися як вітчизняні, 
так і зарубіжні дослідники. Так, метод менталь-
них карт вивчали В. Гриньова, О. Долгопол, І. Кін-
драт, Л. Клачко, Н. Оксентюк, Г. Романовський, 
О. Резван, А. Солодовник, P. Farrand, H. Fearzana, 
E. Hennessy та ін., технологію творчого навчання 
розглядали В. Александрова, С. Дімітрова-Бур-
лаєнко й ін., особливості втілення технології 
кейс-стаді з’ясовували С. Канівець, С. Кова-
льова, О. Резван, С. Сікорська, О. Слатвінська, 
Н. Шокіна, Е. Brattseva та ін., тренінгові техно-
логії досліджували О. Долгопол, Л. Лук’янова, 
Г. Селезньова й ін., специфіку проєктної техноло-
гії навчання висвітлювали О. Зосименко, О. Огі-
єнко, О. Тєлєжкіна, J. Williams та ін., технологія 
критичного мислення стала предметом розгляду 
в розвідках А. Кроуфорд, В. Саул, С. Терно, 
О. Тєлєжкіної, О. Тягло й ін.

Однак, незважаючи на значну кількість праць, 
у яких висвітлюються особливості застосування 
інноваційних технологій в освітньому процесі 
вищої школи, дотепер залишається нерозробле-

ним питання використання таких технологій у 
комунікативній підготовці майбутніх поліцей-
ських, що й зумовлює актуальність порушеної 
проблеми.

Об’єктом дослідження є комунікативна компе-
тентність поліцейських. Безпосереднім предме-
том вивчення є інноваційні педагогічні техноло-
гії, які можуть бути застосовані для формування 
комунікативної компетентності майбутніх полі-
цейських.

Мета статті – запропонувати продуктивні 
інноваційні технології роботи на заняттях з укра-
їнської мови професійного спрямування, які спри-
ятимуть формуванню комунікативної компетент-
ності майбутніх поліцейських. 

Для досягнення окресленої мети необхідно 
виконати такі завдання: проаналізувати сучасні 
інноваційні технології й з’ясувати їх сутнісні 
характеристики; визначити форми найбільш 
ефективного застосування інноваційних техноло-
гій на заняттях з української мови професійного 
спрямування для майбутніх працівників право-
охоронних органів.

Виклад основного матеріалу. З-поміж пер-
спективних дидактичних засобів навчання, що 
забезпечують формування широкого кола компе-
тенцій, виділяють кейс-метод, який є основним 
елементом педагогічної технології кейс-стаді, 
що передбачає аналіз і розв’язання реальних про-
блемних ситуацій. Проблемну ситуацію зазви-
чай створює викладач, а спосіб її розв’язання 
«витворюється» під час спільної діяльності педа-
гога і студентів. На думку С. Канівець (Канівець, 
2006: 50), вищим ступенем проблемності харак-
теризується така ситуація, коли студент: а) сам 
формулює проблему; б) сам знаходить спосіб її 
розв’язання; в) розв’язує її; г) сам контролює пра-
вильність цього рішення.

О. Резван відзначає, що навчання із засто-
суванням кейсів на заняттях дає змогу спря-
мовувати студентів на співпрацю, взаємодію в 
професійній поведінці, актуалізує необхідність 
орієнтуватися в інформаційному середовищі, 
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пізнавати й оцінювати власну особистість (Рез-
ван, 2015).

У науковій літературі визначають такі різно-
види кейсів: кейс-вправа (аналіз проблеми, син-
тез знань для прийняття рішення), кейс-випадок 
(акцент на процесі отримання інформації, яку сту-
денти повинні знайти для розв’язання проблеми), 
кейс-ситуація (викладач чітко визначає проблему, 
а студенти розробляють та обговорюють варі-
анти її розв’язання), кейс-визначена проблема 
(викладач наводить готові варіанти розв’язання 
проблеми, а студенти мають обрати один із них, 
обґрунтувати свій вибір або знайти альтернативне 
розв’язання) (Шокіна, 2012).

Уважаємо, що на заняттях з української мови 
професійного спрямування доцільно використо-
вувати наведені типи кейсів. Наприклад, для роз-
витку комунікативної компетентності майбутніх 
поліцейських виправданим є моделювання кейс-
ситуації, у якій під час затримання громадянин 
провокує працівника поліції. Крім того, що сту-
денти мають здійснити повний аналіз, чому така 
ситуація склалася, які бар’єри в спілкуванні її 
спричинили, вони повинні дібрати відповідні 
фрази, які допоможуть уникнути розгортання 
небажаного конфлікту й водночас засвідчать 
належне виконання службових обов’язків полі-
цейського.

Визначальною в організації освітнього процесу 
є проєктна технологія, основу якої становить 
«визнання унікальної сутності того, хто навча-
ється, його індивідуальності» (ІПН, 2015: 152).

З-поміж завдань проєктної діяльності виділя-
ють такі: формувати й розвивати творчі здібності 
студента; розвивати вміння й навички; визначати 
проблему і знаходити способи її розв’язання; 
створювати мотиваційні чинники в навчанні й 
самоосвіті; виховувати почуття відповідальності 
за свої рішення, вчинки й дії; розвивати комуні-
кативні вміння й навички студента (Самошкина, 
2012: 139).

На нашу думку, технологія проєктного 
навчання може успішно застосовуватися й на 
заняттях з української мови професійного спря-
мування. Формування комунікативної компетент-
ності неможливе без вироблення мовної компетен-
ції, яка передбачає володіння мовою на високому 
рівні. Отже, доречною буде дослідницька робота 
студентів, яка сприятиме збагаченню їхнього про-
фесійного словникового запасу. Зокрема, ідеться 
про виконання навчального проєкту «Міні-слов-
ник вдалих виразів», метою якого є створення 
тематичного реєстру словосполучень, які праців-
ник поліції зможе вживати в тій чи іншій ситуації 

професійного спілкування (саме за такими ситуа-
ціями доречно розподілити матеріал) і які будуть 
доповненням до обов’язкових протокольних фраз, 
що сприятиме більшій переконливості сказаного. 
Ще одним варіантом утілення проектної техноло-
гії є створення словників «Синоніми в правничій 
термінології» та «Пароніми в правничій терміно-
логії», що допоможе студентам краще засвоїти 
галузеву термінологію, а відтак правильно нею 
послуговуватися в професійній комунікації.

Цілком погоджуємося з думкою, що проєк-
тна технологія навчання, яка відбиває сутність 
майбутньої професії, формує професійні якості 
фахівця, тому її необхідно застосовувати разом 
з іншими видами навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів в освітньому процесі ЗВО (Тєлєж-
кіна, 2014: 143).

Невіддільним від проєктної технології 
навчання, на думку В. Александрової (Алек-
сандрова, 2008: 21), є технологія творчого 
навчання, яка відіграє головну роль, акумулює, 
удосконалює евристичні інновації. У процесі 
творчої діяльності кожний студент стикається з 
проблемами більш загального характеру: йому 
доводиться робити науково-теоретичні узагаль-
нення, усвідомлювати наукову картину світу, 
установлювати причиново-наслідкові зв’язки 
між явищами й поняттями, а також аналізувати 
результати своєї розумової праці.

Так, на занятті з української мови професій-
ного спрямування можна виконати завдання, 
що сприятимуть розвитку творчих мовленнєвих 
навичок, які в майбутній професійній діяльності 
допоможуть здійснювати якісну комунікацію. 
Уважаємо, що цілком виправданим буде запропо-
нувати курсантам виконати вправу «Божевільна 
сесія»: «Ведучий дає учасникам таку інструкцію: 
«Уявімо, що вчора в нашій групі був ще один 
учасник, який не все зрозумів (або дещо зрозумів 
неправильно). Він буде ставити досить безглузді 
запитання, на які вам доведеться давати ясні, точні 
та лаконічні відповіді» (Дімітрова-Бурлаєнко, 
2018: 338); вправу «Пари слів»: «Кожен учасник 
вигадує два слова, що не мають прямого логічного 
зв’язку, й озвучує їх. Сусід, який сидить праворуч, 
формулює логічно правильну пропозицію, що 
пов’язує ці два слова. Припустимо, названі слова 
«закон» і «костюм». Речення, що їх пов’язує, 
може бути, наприклад, таким: «У Законі України 
«Про національну поліцію» зазначено, що до літ-
ньої повсякденної форми одягу належить костюм 
(кітель і брюки)». Обговорення: Які варіанти від-
повідей запам’яталися? Які видаються найбільш 
цікавими?» (Дімітрова-Бурлаєнко, 2018: 341).
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У межах застосування методу творчого 
навчання доцільно запропонувати студентам 
скласти сенкан – вірш із п’яти рядків. Викладач 
подає формулу та зразок, а також наводить орі-
єнтовні теми, пов’язані з майбутньою професій-
ною діяльністю, наприклад: «Держава», «Право», 
«Безпека», «Правопорушення», «Відповідаль-
ність», «Варта» тощо.

Формула: Зразок:
1. Тема (іменник). 1. Освіта.
2. Опис (два прикметники). 2. Важлива, професійна.
3. Дія (три слова). 3. Кличе, учить, 

надихає.
4. Ставлення (фраза – 
чотири слова).

4. Усвідомлене 
визначення в житті.

5. Перефразування сутності 
(одне слово).

5. Фах.

Таке творче завдання активізує аналітичне 
мислення курсантів (зіставлення понять і фор-
мулювання висновків), спонукає до синтезу вже 
наявних знань (глибоке вивчення теми, виокрем-
лення й поєднання сутнісних ознак предмета 
обговорення), сприяє розвиткові усного й писем-
ного мовлення (чіткий, стислий та осмислений 
виклад щодо бачення обговорюваної теми).

Продуктивним у розвитку комунікативної 
компетентності майбутніх працівників право-
охоронних органів, на нашу думку, є застосу-
вання методу ментальних карт, сутність якого 
полягає в альтернативному записі інформації з 
метою її впорядкування й отримання гармоній-
ного цілого.

Дослідники зауважують: «Ментальні карти 
можуть створюватися як способом малювання, так 
і шаблонним способом – у межах комп’ютерних 
програм» (Романовський, 2018: 188), наголо-
шуючи, що «власноручне створення ментальної 
карти дозволяє актуалізувати креативне мислення 
студента, а індивідуальний режим виконання стає 
позитивним в аспекті збереження комфорту мис-
леннєвої діяльності, у результаті чого ментальна 
карта є інструментом особистісно-сенсового відо-
браження думки студентів на задану тему (Рома-
новський, 2018: 188).

Так, під час вивчення фахової термінології на 
занятті з української мови професійного спряму-
вання доречно запропонувати курсантам створити 
ментальну карту на тему «Правнича терміноло-
гія». Засвоєння теми «Стилі сучасної української 
літературної мови у професійному спілкуванні» 
стане більш успішним, якщо вдатися до скла-
дання ментальної карти «Особливості професій-

ного спілкування поліцейського: науковий та офі-
ційно-діловий стилі».

Цілком погоджуємося з О. Долгопол, що за 
допомогою ментальних карт можна забезпечити 
динамічність та ефективність заняття будь-якого 
типу (Долгопол, 2018: 79).

Важливим є також застосування тренінгових 
технологій, які, як стверджують дослідники, 
«дозволяють створити умови для саморозкриття 
особистості студента з метою реалізації його 
комунікативних україномовних компетентностей 
у змодельованих ситуаціях майбутньої професій-
ної діяльності» (Долгопол, 2019: 80).

Учені відзначають, що у вищій школі ефектив-
ним є застосування трансформаційних, питально-
відповідних, імітаційних і репродуктивних мов-
леннєвих тренінгів (Пассов, 1967: 42). З огляду на 
це, уважаємо за доцільне на заняттях з української 
мови професійного спрямування застосувати імі-
таційний тренінг «Компакт-опитування», який 
сприяє підвищенню рівня комунікативності. Три 
учасники обирають собі соціальну роль (старший 
інспектор з озброєння, патрульний поліцейський, 
інспектор підрозділу дізнання (назви ролей наші – 
І. Голопич) та ін.) і сідають у центр кола. Решта 
гравців ставлять їм одне й те саме запитання. 
Кожен із тих, хто сидить у центрі кола, повинен 
відповісти на нього відповідно до ролі (час на 
підготовку відповіді – 3 секунди), попередньо 
визначивши обсяг свого висловлювання (1, 3, 
10 речень). Точність виконання завдання контр-
олює «охоронець часу» (Волкова, 2006: 215). На 
нашу думку, варто ввести ще одну роль – «охо-
ронець слова», який має слідкувати за правиль-
ністю мовлення учасників тренінгу, занотовувати 
допущені помилки, які після завершення тренінгу 
необхідно обов’язково проаналізувати, з’ясувати 
причини їх виникнення q визначити способи 
подолання.

Висновки. Викладене уможливлює висно-
вки, що застосування інноваційних технологій, 
зокрема проєктної технології навчання, технології 
творчого навчання, методу ментальних карт і тре-
нінгових технологій, забезпечить ефективне фор-
мування комунікативної компетентності майбут-
ніх поліцейських на заняттях з української мови 
професійного спрямування.

Перспективу дослідження вбачаємо в ретель-
ному вивченні можливостей застосування іннова-
ційних технологій на заняттях з української мови 
професійного спрямування з метою формування 
комунікативної компетентності майбутніх праців-
ників правоохоронних органів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
ЧИТАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглядаються особливості розвитку професійно-орієнтованих навичок читання курсантів вищо-
го військового закладу. Відзначається, що, з огляду на прискорений науково-технічний прогрес, зростання потоку 
інформації, усе більшого значення набуває читання іноземною мовою. Підкреслюється, що читання як комуні-
кативна навичка та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності й найпоширенішим способом 
іншомовного спілкування. Установлено, що саме читання забезпечує передачу накопиченого людством досвіду 
в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює чуття, навчає, розвиває, виховує. Виявлено, що розви-
ток професійно-орієнтованих навичок читання дає курсантам змогу ефективно орієнтуватися на інформаційні 
потоки, що зростають, а також будувати власний освітній шлях, ураховуючи індивідуальні потреби та мож-
ливості, що збільшуються, сучасної системи освіти. Наводяться основні види роботи з розвитку навичок про-
фесійно орієнтованого читання текстів і рекомендації щодо виконання дотекстових і посттекстових вправ. 
Розглянуто особливості вибору та формування системи вправ для інтенсивного навчання англійської мови про-
фесійного спілкування у вищому військовому навчальному закладі. Розглянуто основні види роботи над профе-
сійно орієнтованими текстами іноземною мовою з метою розвитку в курсантів навичок читання літератури 
за їхньою спеціальністю. Виходячи з того, що читання є одним із основних способів вилучення інформації, під-
креслюється, що саме тому формування ефективного розвитку й подальше вдосконалення навичок професій-
но орієнтованого читання англійською мовою в майбутніх військових спеціалістів є найважливішим завданням 
викладача. Підкреслено, що в основі процесу формування навичок професійно орієнтованого читання військо-
во-технічних текстів повинна лежати система вправ, кожна з яких має складатися з набору необхідних видів 
і підвидів вправ. Але, незважаючи на наведені приклади, вони, звичайно, не вичерпують усього різноманіття 
форм і методів роботи курсантів під час читання професійних текстів іноземною мовою. Зазначено, що багато 
питань з приводу розвитку навичок роботи з текстами за фахом усе ще чекають свого розвитку як у теоретич-
ному, так і в практичному планах.

Ключові слова: професійно-орієнтоване читання, автентичний текст, ефективність навчання, система 
вправ.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY ORIENTED 
READING SKILLS OF CADETS OF THE HIGHER MILITARY INSTITUTION

The article considers the peculiarities of the development of professional-oriented reading skills of cadets of a higher 
military institution. It is noted that in today's conditions, paying attention to the accelerated scientific and technological 
progress with the growth of information, reading in a foreign language is becoming increasingly important. It is 
emphasized that reading as a communicative skill and a means of communication is an important type of speech activity 
and the most common way of communication in another language. It is established that reading itself provides the transfer 
of experience gained by mankind in various spheres of life, develops intelligence, sharpens feelings, teaches, develops, 
educates. It was found that the development of professional-oriented reading skills allows cadets to effectively navigate 
the growing information flows, as well as to build their own educational trajectory taking into account their individual 
needs and the growing capabilities of the modern education system. The main types of work on the development of skills 
of professionally-oriented reading of professional texts and recommendations for pre-text and post-text exercises are 
given. The article explores the peculiarities of the selection and formation of a system of exercises for intensive training 
of professionally-oriented English in higher military education. The main types of work on professionally-oriented texts 
in a foreign language, which aim to develop cadets' skills of reading literature in the specialty, are considered. Based 
on the fact that reading is one of the main ways to extract information, it is emphasized that the formation of effective 
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development and further improvement of skills of professional-oriented reading in English in future military professionals 
is the most important task of scientists. It is generalized that the process of development of skills of professionally-oriented 
foreign language reading of military-technical texts should be based on the system of exercises, each of which should 
consist of a set of necessary types, kinds and subtypes of exercises. Despite this, these types of exercises, of course, do 
not cover all the variety of forms and methods of work of cadets while reading texts in a foreign language. Many issues 
of developing skills in working with texts in the specialty are still waiting to be developed both in theory and in practice.

Key words: professional-oriented reading, authentic text, learning efficiency, system of exercises, military-technical 
texts, information retrieval.

Постановка проблеми. Останнім часом про-
цес викладання іноземної мови у військових 
університетах набуває ознак інновацій, оскільки 
вимагає використання сучасних форм роботи, які 
надають курсанту ще більше можливостей розви-
ватися як професійно, так і особистісно, набути 
здатності спілкуватися іноземною мовою. Іно-
земна мова діє не лише як спосіб спілкування, а 
і як засіб, який сприяє засвоєнню, поглибленню 
та розширенню знань у певній предметній галузі, 
підвищенню компетентності в професійній сфері. 
Однак, щоб іноземна мова стала ефективним 
способом спілкування, курсанти повинні воло-
діти достатніми навичками та вміннями в різних 
видах мовленнєвої діяльності: читанні, письмі, 
слуханні, розмові. Варто відзначити важливу роль 
такого виду мовленнєвої діяльності, як читання, 
незважаючи на те що йому притаманно якісно 
нове значення, а саме те, що через читання відбу-
вається свідомий перехід від загального процесу 
вивчення іноземної мови до його практичного 
застосування, у тому числі читання в професій-
них цілях. Зараз важко уявити собі кваліфікова-
ного фахівця, у тому числі військового, якого не 
цікавили б останні досягнення науки й техніки в 
його професійній сфері. Оскільки великий витік 
інформації мають іншомовні джерела, то постає 
питання про підготовку для Збройних Сил фахів-
ців із якісно вищим рівнем спеціалізованих нави-
чок читання, які б були здатні швидко орієнту-
ватися в іноземних джерелах, систематизувати, 
переробляти інформацію й використовувати її для 
вирішувати професійні завдання.

Аналіз досліджень. Варто підкреслити, що 
проблему розвитку навичок професійно орієнто-
ваного читання іноземною мовою в різних сферах 
професійного спілкування порушували як вітчиз-
няні, так і зарубіжні дослідники. Так, у працях 
І. Бермана, С. Фоломкіна, А. Обдалова та інших 
представників методологічної науки розроблено 
систему навчання читання в нелінгвістичному 
університеті. Особливості професійно орієнто-
ваного читання в нелінгвістичному універси-
теті розкриваються також у працях Л. Мосіної, 
Т. Сєрова, А. Добровольської, Н. Ульянова та ін. 
У зарубіжній і вітчизняній методології існують 

різні підходи до класифікації текстового мате-
ріалу, залежно від того що є основою, це можна 
знайти в роботах С. Фоломкіної, Н. Ульянової, 
Т. Сєров й інших. У дослідженнях М. Бороду-
ліна, А. Карліна, А. Лур’є поряд з іншими вимо-
гами до відбору текстового матеріалу виділяють 
повноту сюжету та логічну повноту тексту. Роз-
гляд питання розвитку навичок професійно орі-
єнтованого читання іноземною мовою шляхом 
грамотного підбору вправ можна знайти у творах 
М. Ляховицького, Г. Чередніченка й інших.

Метою статті є дослідження можливих стра-
тегій розвитку навичок професійно-орієнтова-
ного читання серед курсантів вищого військового 
закладу.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
чинної програми з іноземних мов, іншомовна 
комунікативна компетенція військового спеціа-
ліста має на увазі володіння англійською мовою 
як вторинним способом письмового й усного 
спілкування під час військової професійної діяль-
ності. Узагальнюючи досвід викладання інозем-
ної мови у військовому університеті, можемо зро-
бити висновок, що головною метою підготовки 
військових фахівців є формування навичок і вмінь 
професійно орієнтованого читання англійською 
мовою. Зрозуміло, що якість формування нави-
чок професійно орієнтованого читання англій-
ською мовою насамперед залежить від розуміння 
завдань читання та шляхів вирішення цих про-
блем. Однак багаторічні спостереження за кур-
сом викладання англійської мови й дані, отри-
мані на іспитах із дисципліни «Англійська мова 
для професійного спілкування» за останні роки 
в Національній академії Національної гвардії, 
виявили низку суперечностей: необхідність отри-
мання нових знань через тексти з іншомовних 
першоджерел та успішно здійснювати незалежну 
професійну інформаційну діяльність; між нарос-
таючим обсягом інформації, що вимагає щоден-
ного оновлення змісту текстових матеріалів у 
навчальному процесі, можливістю перенесення 
знань у професійну інформаційну діяльність і 
недосконалістю розробки критеріїв відбору тек-
стів для навчання. Той факт, що курсанти військо-
вої установи не володіють у повному обсязі нави-
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чками, які б давали б їм змогу задовольнити свої 
інформаційні потреби, призводить до необхід-
ності дослідження цієї проблеми. Читання спеці-
альних текстів має на увазі використання різно-
манітних стратегій роботи із читанням змішаних 
типів. Тим часом більшість завдань, що викорис-
товуються на практиці, не передбачають усебіч-
ного навчання таких видів читання, як інформа-
тивне та довідкове, що, у свою чергу, не сприяє 
розробленню та формуванню навичок здобуття 
знань, необхідних для майбутньої професійної 
діяльності, у повному обсязі. Водночас не існує 
безперервності як вправ, так і змісту предмета, 
що використовуються на різних етапах навчання 
читання. Підбір текстів часто є умоглядним 
через відсутність підготовки науково обґрунто-
ваних критеріїв відбору текстового матеріалу для 
викладання різних видів читання. Отже, існує 
необхідність у створенні дієвої стратегії розви-
тку навичок професійно-орієнтованого читання в 
курсантів вищого військового закладу.

Важливою є класифікація Н. Гальськової, яка 
визначає головні завдання читання, з якими сти-
каються курсанти в процесі вивчення фахової 
літератури англійською мовою:

1) отримання інформації, що доповнює 
навчальний матеріал, засвоюється курсантами в 
процесі вивчення основних дисциплін навчальної 
програми;

2) формування необхідних навичок для подаль-
шого самостійного читання літератури за фахом 
(Гальськова, 2003: 2). 

Отже, учена пропонує такі види робіт з оволо-
діння навичками читання професійної літератури: 
роботу з оригінальними професійно орієнтова-
ними текстами та виконання ефективних вправ (із 
використанням спеціально підібраного для цього 
матеріалу) до й після читання професійно орієн-
тованих текстів. На думку С. Татана, розвиток 
навичок, пов’язаних із розумінням змісту тексту, 
починається з уміння розуміти мовний матеріал 
і здійснюється за допомогою вправ, побудованих 
на фразах, реченнях і надфразній єдності (Танана, 
2014: 8). Згідно з поглядами С. Мусійчука, перед 
читанням тексту важливо давати курсантам певні 
завдання, щоб поступово ознайомити їх зі спе-
цифікою читання професійної літератури та роз-
винути в них навички й уміння, необхідні для 
їхньої майбутньої діяльності: відобразити голо-
вну думку; підібрати необхідні деталі; стисло 
передати зміст прочитаного рідною мовою; під-
сумувати прочитане; швидко переглянути текст і 
відібрати важливі наукові факти; знайти відповіді 
на поставлені питання; розробити схему або відо-

бразити прочитане таблицею або у вигляді кар-
тинки; знайти необхідну довідку, формулювання 
чи посилання (Мусійчук, 2014: 6). А. Марлова вва-
жає, що перед тим, як курсанти прочитають текст, 
викладачі повинні чітко визначити мету читання, 
а процес виконання зробити ефективним. Це 
робиться шляхом пояснення їм причини читання; 
ознайомлення з текстом; постановки основного 
завдання читання; за необхідності поділу тексту 
на частини; за необхідності з’ясування можливих 
лексичних і граматичних труднощів; постановки 
навідних питань (Марлов, 2015: 4).

Іншим не менш складним завданням є питання 
пошуку та добору такого матеріалу для навчання, 
який би відповідав змісту викладання англійської 
мови за професійним спрямуванням. Як зазначає 
Г. Барабанова, у нелінгвістичному університеті уні-
версальна дидактична одиниця професійно орієн-
тованої освіти – це автентичний текст, який забезпе-
чує фактичний матеріал для організації освітнього 
спілкування (Барабанова, 2005: 1). Автентичний 
текст – це текст, написаний фахівцями для спеціа-
лістів. Складність таких текстів полягає в тому, що 
вони створені не з метою навчання мови. Вони є 
лише носіями інформації. Ефективність організа-
ції навчальної інтерактивної діяльності з носіями 
інформації й ефективність засвоєння термінологіч-
ної лексики при її використанні у висловлюваннях 
курсантів залежить від змісту цієї інформації, у 
нашому випадку від текстів. Різноманітність про-
фесійних текстів робить процес читання цікаві-
шим для курсантів, особливо коли вони відчувають 
«достовірність» тексту, незважаючи на певні труд-
нощі, вони розуміють мету читання й відчувають 
прогрес у діяльності.

Процес формування вмінь і навичок профе-
сійно орієнтованого читання іншомовних автен-
тичних текстів базується на системі вправ, яка за 
критерієм комунікативної спрямованості включає 
підсистеми мовних, умовно мовленнєвих і мов-
леннєвих вправ, кожна з яких є похідною необхід-
них видів, типів і підвидів вправ, що виконуються 
в такій методично визначеній послідовності й у 
такій кількості, яка враховує етапи та особливості 
формування рецептивних навичок і вмінь під час 
їх взаємодії. Виконуючи текстові вправи, найчас-
тіше використовують вивчаюче читання (читання 
з повним розумінням тексту) та вибіркове/пере-
гляд читання (читання з метою пошуку необхідної 
інформації або інформації, яка цікавить). Під час 
вивчаючого читання курсант намагається якомога 
повніше й точніше зрозуміти зміст тексту та кри-
тично його зрозуміти. Вибіркове читання/пере-
гляд вимагає можливості швидкого перегляду різ-
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номанітних матеріалів так, щоб знайти необхідну 
інформацію. Різновиди вправ відіграють важливу 
роль для розуміння змісту тексту й розвитку 
мовленнєвих навичок (читання, говоріння, ауді-
ювання, письмо), які впливають на формування 
майбутнього фахівця. 

Перед роботою з текстом необхідно зосе-
редитися на різновидах завдань для курсантів, 
щоб повільно познайомити їх з особливостями 
читання спеціальної літератури та виробити в 
них упевнені вміння й навички, які знадобляться 
їм у майбутній професійній діяльності: 1) висвіт-
лити основну думку; 2) вибрати потрібні деталі; 
3) стисло передати зміст прочитаного рідною 
мовою; 4) обробити прочитане; 5) швидко про-
дивитися текст і відібрати головні наукові факти; 
6) знайти відповіді на поставлені питання; 7) про-
читати схему або зобразити прочитане схематично 
або у вигляді картинки; 8) знайти потрібне поси-
лання, формулювання чи посилання. Вправи після 
тексту використовуються для перевірки розуміння 
цілого тексту або окремих його частин. Вони 
спрямовані на оцінювання змісту й інформації 
опрацьованого наукового тексту за спеціальністю. 
Такі вправи мають творчий характер і спрямовані 
не стільки на розвиток запам’ятовування, скільки 
на розвиток розумових здібностей, мислення та 
логіки. Ці вправи можуть мати такі завдання, що 
спрямовані на контроль розуміння інформації, яка 
представлена в тексті. С. Мусійчук пропонує такі 
види вправ: прочитати текст і стисло передати 
його зміст; розділити текст на логічні частини й 
назвати їх; записати запитання до тексту й задати 
їх у логічній послідовності товаришам; скласти 
план прочитаного; викласти зміст тексту за пла-
ном; підготувати повідомлення за темою тексту з 
використанням додаткової літератури (Мусійчук, 
2014: 6). 

На наш погляд, добірка таких вправ розви-
ває не тільки здатність визначати основну та 
додаткову інформацію (наприклад, визначати, 
які речення відображують зміст текст, а які – ні; 
знаходити речення, що містять основну думку 
тексту або абзац; знайти речення, що стосуються 
певних фактів; зв’язати початок і кінець речень; 

зв’язати питання та відповіді тощо); вони пока-
зують логіко-композиційні зв’язки в тексті, при-
чинно-наслідкові зв’язки між явищами, які опи-
сані в тексті (наприклад, складають план тексту; 
визначають ключове слово, фразу, речення в 
абзаці; переказ зміст з використанням ключових 
слів, фраз, речень; запишіть речення, що стосу-
ються тексту, у їхній логічній послідовності; роз-
діліть текст на логічні частини та дайте їм назву, 
підготовте до тексту запитання й поставите їх у 
логічній послідовності товаришам; виправити 
анотацію (короткий зміст) до тексту; скласти план 
прочитаного; передати зміст тексту відповідно 
до плану тощо); також сприяють розвитку здат-
ності висловлювати власні думки, судження, своє 
ставлення до прочитаного, оцінювати (напри-
клад, висловити своє ставлення до певної думки, 
явища, висловлювання в тексті тощо).

Висновки. З огляду на те що читання є одним 
із основних способів знаходження інформації, 
саме формування дієвого розвитку й подальшого 
покращення та вдосконалення навичок профе-
сійно орієнтованого читання англійською мовою в 
майбутніх фахівців військової справи є найважли-
вішим завданням учених і викладачів. Отже, про-
цес формування вмінь і навичок професійно орі-
єнтованого читання фахових військових текстів 
англійською мовою має базуватися на грамотному 
доборі системі вправ, який, згідно з критерієм 
комунікативної спрямованості, повинен включати 
до- й післятекстові вправи. Крім того, кожна сис-
тема вправ має складатися з набору таких типів, 
видів і підвидів вправ, які виконуються в логічній 
послідовності й кількості, що враховують етапи 
та особливості формування рецептивних навичок 
і вмінь під час їх взаємодії. Отже, розглянуті види 
систем вправ для роботи з оригінальними науко-
вими текстами за спеціальністю спрямовані на 
розвиток навичок читання (вправи перед текстом, 
вправи після тексту). Вони сприяють організації 
та керівництву самостійною роботою курсантів, 
а також формуванню їхніх навичок у цьому виді 
мовленнєвої діяльності й дієвому розвитку про-
фесійно-орієнтованих навичок читання курсантів 
вищого військового закладу.
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ПУТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ  

С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматриваются пути реализации коррекционной работы с детьми младшего школьного воз-
раста с дизартрией с учетом принципов обучения. В статье представлена классификация принципов, которые 
необходимо учитывать при обучении детей с дизартрией. Излагается теоретическое и практическое содержа-
ние данных принципов. Отмечается, что одним из важнейших условий первого этапа коррекционной работы с 
детьми младшего школьного возраста с дизартрией является создание системы принципов и методов, соответ-
ствующих типу обучения.

Проведение диагностики считается важным средством и первичным способом осуществления коррекционных 
мероприятий с детьми младшего школьного возраста, страдающих дизартрией. Правильная организация 
диагностики этиологии речевых нарушений помогает различать интеллектуальные нарушения или сенсорные 
дефекты, а также различные заболевания центральной нервной системы, наблюдаемые у детей с дизартрией.

На сегодняшний день важно проведение корректирующих мероприятий с детьми младшего школьного воз-
раста. Поиск различных способов реализации корректирующих мер помогает успешно решить данную проблему. 
Проведение диагностики считается важным средством и первичным способом осуществления коррекционных 
мероприятий у детей младшего школьного возраста, страдающих дизартрией. В статье отмечается, что 
эффективно будет, если начать проведение диагностики в дошкольном возрасте. Несомненно, дефекты речи 
у детей с дизартрией могут быть отмечены как генетические признаки, если в их основе лежат генетические 
причины, наследственные признаки, отрицательно влияющие на развитие организма.

Следует также отметить, что важно правильно определить педагогические основы проводимой работы 
в связи с диагностикой детей с дизартрией младшего школьного возраста. В данном случае появляются 
широкие возможности для своевременного выявления серьезных дефектов речи, наблюдаемых у детей млад-
шего школьного возраста, правильной диагностики способов устранения этих дефектов, своевременного 
оказания физиологической помощи и психологической поддержки. При целенаправленном, систематическом 
и организованном использовании этих возможностей можно добиться устранения дефектов речи у детей с 
дизартрией. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с дизартрией, коррекционная работа, принципы обучения, 
работа логопеда.
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ШЛЯХИ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ  
З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ  

З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ

У статті розглядаються шляхи реалізації корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з дизартрі-
єю з урахуванням принципів навчання. Подається класифікація принципів, які необхідно враховувати при навчан-
ні дітей з дизартрією. Викладається теоретичне і практичне зміст даних принципів. Відзначається, що однією 
з найважливіших умов першого етапу корекційної роботи є створення системи принципів і методів, що відпо-
відають типу навчання.
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Проведення діагностики вважається важливим засобом і первинним способом здійснення корекційних заходів 
з дітьми молодшого шкільного віку, які страждають дизартрією. Правильна організація діагностики етіології 
мовних порушень допомагає розрізняти інтелектуальні порушення або сенсорні дефекти, а також різні захво-
рювання центральної нервової системи, які спостерігаються в дітей з дизартрією.

Сьогодні важливо проведення коригувальних заходів із дітьми молодшого шкільного віку. Пошук різних способів 
реалізації коригувальних заходів допомагає успішно вирішити дану проблему. Проведення діагностики вважаєть-
ся важливим засобом і первинним способом здійснення корекційних заходів у дітей молодшого шкільного віку, які 
страждають дизартрією. У статті наголошується, що ефективно буде, якщо почати проведення діагностики 
в дошкільному віці. Безсумнівно, дефекти мови в дітей з дизартрією можуть бути відзначені як генетичні озна-
ки, якщо в їх основі лежать генетичні причини, спадкові ознаки, що негативно впливають на розвиток організму.

Слід також зазначити, що важливо правильно визначити педагогічні основи проведеної роботи у зв’язку з 
діагностикою дітей із дизартрією молодшого шкільного віку. У даному випадку з’являються широкі можливості 
для своєчасного виявлення серйозних дефектів мовлення, які спостерігаються в дітей молодшого шкільного віку, 
правильної діагностики способів усунення цих дефектів, своєчасного надання фізіологічної допомоги та психо-
логічної підтримки. При цілеспрямованому, систематичному і організованому використанні цих можливостей 
можна домогтися усунення дефектів мовлення в дітей з дизартрією.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з дизартрією, корекційна робота, принципи навчання, робота логопеда.
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WAYS OF CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN  
OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH DYSARTHRIA

The article discusses the ways of carrying out correctional work with children of primary school age with dysarthria, 
taking into account the principles of teaching. The classification of principles which are considered essential in teaching 
process of children with dysarthria is given. The theoretical and practical content of these principles is presented as well. 
It is noted that one of the most important conditions of the first stage of correctional work with children of early school 
age with dysarthria is the creation of systems of principles and methods corresponding to the type of training.

The article discusses the ways of carrying out correctional work with primary school children with dysarthria, taking 
into account the principles of teaching. The article presents a classification of principles that should be considered when 
teaching children with dysarthria. The theoretical and practical content of these principles is presented. It is noted that 
one of the most important conditions for the first stage of correctional work with children of primary school age with 
dysarthria is the creation of a system of principles and methods appropriate to the type of education.

Diagnosis of primary school-age children suffering from dysarthria is considered to be an important tool and the 
main way to implement corrective measures. Proper organization of the diagnosis of the etiology of speech disorders, 
along with intellectual disabilities or sensory deficits, helps to distinguish between various diseases of the central nervous 
system observed in patients with dysarthria.

Today it is important to carry out corrective measures with children of primary school age. The search of different 
ways to implement corrective actions helps to successfully solve this problem. Diagnostics is considered an important 
tool and primary way of implementing corrective measures in primary school children suffering from dysarthria. The 
article notes that diagnostics carried out at preschool age are more effective. Undoubtedly, speech defects in children 
with dysarthria can be noted as genetic traits if they are based on genetic causes, hereditary traits that negatively affect 
the development of the body.

It should also be noted that the precise determination of the pedagogical basesof the work dealing with the diagnosis 
of children with dysarthria of primary school age is important. In this case, there are ample opportunities for the timely 
identification of serious speech defects observed in children of primary school age, the correct diagnosis of ways to 
eliminate these defects, the timely provision of physiological assistance and psychological support. With a purposeful, 
systematic and organized use of these opportunities, it is possible to eliminate speech defects in children with dysarthria.

Key words: inclusive education, children with dysarthria, correctional work, principles of training, speech 
therapist's work.

Постановка проблемы. Цели и задачи, изло-
женные в директивах по реформе образования в 
Азербайджане и Государственной Стратегии раз-
вития образования в республике в связи с созда-

нием нового содержания инклюзивного образова-
ния, привлекают внимание своей актуальностью.

Целенаправленная, планомерная и органи-
зованная реализация проделанной работы по 
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обучению, образованию и воспитанию детей 
с ограниченными возможностями в контексте 
инклюзивного образования ставит безотлагатель-
ные задачи для специалистов, работающих в этой 
области. Одна из таких задач – создание, разви-
тие, формирование, а затем совершенствование 
и модернизация нового содержания коррекцион-
ной работы с детьми с дизартрией, что является 
одним из важных составных частей инклюзив-
ного образования. Исходя из такой целенаправ-
ленной работы с детьми с дизартрией, их при-
влечение к обучению является актуальной с точки 
зрения требований сегодняшнего дня. При при-
влечении к обучению детей с дизартрией можно 
не сомневаться, что коррекционная работа, прово-
димая под присмотром и содействием родителей, 
по советам физиологов, логопедов, психологов с 
учетом принципов обучения, даст эффективные 
результаты. Для этого, прежде всего, необходимо 
правильно определить принципы обучения. При 
определении принципов обучения научно, педа-
гогически и методически правильным считается 
определение принципов, соответствующих форме 
и типу обучения. Потому что тем, кто не владеет 
подробной и обстоятельной информацией о фор-
мах, видах и даже методах обучения, несомненно, 
будет сложно правильно определить принципы 
обучения для проведения коррекционной работы 
с детьми с дизартрией в соответствии с требова-
ниями дня. Это связано с тем, что, опираясь на 
принципы обучения, можно достичь большего 
успеха при реализации целенаправленной коррек-
ционной работы с детьми младшего школьного 
возраста с дизартрией. Следовательно, с самого 
первого этапа организации коррекционной работы 
с детьми с дизартрией делаются первые действен-
ные шаги применительно к принципам обучения.

Одним из важнейших условий первого этапа 
коррекционной работы с детьми младшего 
школьного возраста с дизартрией является соз-
дание системы принципов и методов, соот-
ветствующих типу обучения. Профессор Яхья 
Керимов рекомендует работать с детьми с дефек-
тами речи в соответствии с проблемным типом 
обучения. Еще в начале 50-х годов прошлого 
века грузинский ученый Д. Лордкипанидзе в 
своей книге «Принципы и методы обучения» 
(Лордкипанидзе, 1995: 138–139) отмечал, что 
можно проводить обучение с учащимися млад-
шего возраста модернизировано, ссылаясь на 
принципы и методы обучения. Фактически кор-
рекционная работа с дошкольниками и детьми 
младшего школьного возраста с дизартрией 
может осуществляться на основе принципов и 

методов, соответствующих типу обучения. Воз-
никает вопрос. Какие принципы обучения можно 
использовать при реализации коррекционной 
работы с детьми младшего школьного возраста 
с дизартрией? Важно отметить, что принципы 
обучения классифицируются по-разному, под 
разными названиями, в разном количестве, как в 
учебниках, так и в учебных пособиях «Дошколь-
ная педагогика» и «Педагогика». 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Среди достижений современных иссле-
дований наше внимание привлекают как труды 
азербайджанских ученых-педагогов, публикации 
русских, так и зарубежных авторов, таких как 
В. Анбреев (Анбрев, 267), А. Белкин, В. Давыдов, 
Э. Хейссерман, Ф. Шольц в которых рассматрива-
ются их взгляды на данную проблему.

Основная цель статьи – создание нового 
содержания, опирающегося на соответствующие 
принципы обучения в процессе вовлечения детей 
с дизартрией в обучение.

Изложение основного материала. В педаго-
гической литературе, изданной в России, Украине, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджане, республиках 
Средней Азии и других странах, в том числе в 
трудах просветителей, педагогов-ученых, таких 
как Я. Коменский, К. Ушинский, П. Блонский, 
Ю. Бабанский, И. Зверев, Е. Монозсон, С. Рубин-
штейн, Л. Выготский, Л. Занков, Ф. Буслаев, 
А. Пишкало, М. Данилов, Н. Саракин, М. Скаткин, 
И. Лернез, Н. Савин, Т. Илин, С. Бананов, И. Хар-
ламов, А. Леонтьев, С. Смирнова, Д. Лордкипа-
нидзе, А. Хуторский, М. Махмутов, Я. Керимов, 
З. Гаралов, Н. Казимов, А. Хашимов, Ф. Садыгов, 
А. Аббасов, А. Агаев, А. Гасанов, В. Халилов, 
Х. Джафарли, классификация необходимых прин-
ципов для обучения младших школьников отме-
чается как положительный факт, но отсутствие 
научных подходов об общепедагогических прин-
ципах, на которые следует опираться при вовлече-
нии детей младшего школьного возраста с дизар-
трией в обучение нельзя считать положительным 
моментом.

Исследователи в области сурдопедагогики, 
тифлопедагогики, олигофренопедагогики, аутизма 
педагогики также вскользь подошли к определе-
нию принципов обучения детей с дизартрией в 
учебниках и пособиях, разработанных для глухих, 
немых, слепых и умственно отсталых детей. Учи-
тывая это, мы сочли целесообразным определить 
общие дидактические принципы обучения детей 
младшего школьного возраста с дизартрией. 
Именно поэтому мы классифицировали общие 
дидактические принципы, используемые при осу-
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ществлении учебной работы с детьми младшего 
школьного возраста с дизартрией, нижеследую-
щим образом: принцип согласования обучения 
детей с дизартрией с современной жизнью и 
государственными директивами; образователь-
ный, воспитательный и развивающий принцип 
учебной работы, проводимой с детьми с дизар-
трией; принцип научности обучения, проводимой 
с детьми с дизартрией; принцип сознательности и 
активности в обучении детей с дизартрией; прин-
цип систематичности, последовательности и пре-
емственности обучения, проводимого с детьми 
с дизартрией; принцип учета наглядности при 
обучении детей с дизартрией; принцип учета воз-
растных особенностей при проведении обучения 
детей с дизартрией; принцип учета индивиду-
альных особенностей при проведении обучения 
детей с дизартрией; принцип учета психологи-
ческих особенностей при проведении обуче-
ния детей с дизартрией; принцип учета половых 
особенностей при проведении обучения детей с 
дизартрией.

Опора на вышеуказанный первый принцип 
согласования обучения детей с дизартрией с 
современной жизнью и государственными дирек-
тивами имеет много преимуществ. Самое главное, 
что обучение проводится с учетом как событий 
современной жизни, так и требований действую-
щих государственных директив в этой области.

Повествуя об этом принципе, профессор 
Ф. Садыгов отмечает, что данный принцип явля-
ется одним из наиболее широко используемых в 
педагогике и способствует повышению эффектив-
ности обучения. Если преподаваемые знания не 
согласуются с современной жизнью и развитием 
общества, то эти знания становятся бессмыслен-
ным бременем для учеников. В этом случае у уча-
щихся уменьшается интерес к научным знаниям, 
снижается уровень их сознательности и актив-
ности. Таким образом, учитель должен объяс-
нить ученикам жизненную важность изучаемого 
материала при преподавании как предмета, так и 
отдельных тем. Учитель должен связать отдель-
ные факты и события, происходящие в регионе, 
республике, где живут ученики с процессами, 
происходящими в мире и добиться организации 
живого и творческого урока. Для этого, прежде 
всего, педагог должен быть достаточно инфор-
мированным, обладать знаниями, иметь научно-
теоретическую подготовку и широкий кругозор. 
Такое построение учебного процесса готовит 
учащихся к участию в практической социально-
экономической и культурной жизни. Связь обуче-
ния с жизнью не должна осуществляется в неор-

ганизованной, стихийной форме. Согласование 
должно соответствовать характеру пройденной 
темы и дополнить ее. (Садыгов, 2017: 273–275) 
Действительно, связь обучения с жизнью также 
может помочь решить проблему дизартрии в жиз-
ненных ситуациях. В данном процессе полезно 
проведение коррекционных работ в соответствии 
с государственными директивами по дизартрии.

В качестве второго принципа важное значение 
имеет опора на образовательный, воспитательный 
и развивающий принцип обучения. На этом прин-
ципе базируются образовательные, воспитатель-
ные и развивающие функции обучения. Каждый 
из них рассматривается во взаимодействии. Обу-
чение – это процесс реализации образования, а 
образование для обучения является одновременно 
основой и результатом. 

В процессе осуществления образовательного 
принципа дети с дизартрией приобретают знания, 
умения и навыки, предусмотренные программой, 
а во время воспитательной функции, с ними про-
водится работа по моральному, нравственному, 
эстетическому, трудовому, экологическому, эконо-
мическому воспитанию, им прививают положи-
тельные качества, возникают соответствующие 
манеры и навыки. Под развивающим принципом 
обучения подразумевается, развитие физических и 
психических сил детей с дизартрией. Физические 
силы включают ходьбу, бег, плавание, прыжки и 
т. д. К психическим силам относятся эмоции, вос-
приятие, мышление, внимание и т. д. Каждый из 
них может оказывать на них определенное воспи-
тательное воздействие. Следовательно, учитель 
всегда должен эффективно использовать воспита-
тельную силу обучения и определять правильное 
направление. При применении этого принципа 
отношения между детьми с дизартрией и воспи-
тателями должны строиться на доброте, человеч-
ности, простоте, заботе и проявляться сочетание 
уважения и требовательности.

В целом этот принцип имеет большое образо-
вательное, воспитательное и развивающее значе-
ние в процессе обучения.

Опора на принцип научности при обучении 
детей с дизартрией имеет много преимуществ. 
Потому что после научно-физиологического 
обследования детей с дизартрией определяется 
диагностика работ, которые предстоит выполнить. 
То есть вовлечение в образование детей с дизар-
трией, выявленное в результате научных исследо-
ваний, обеспечивает их подготовку к школьному 
обучению. Использование научного принципа 
при обучении детей с дизартрией дает следующие 
преимущества:
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1. Вовлечение детей с дизартрией в воспита-
тельную работу с дошкольного периода создает 
условия для успешного прохождения ими периода 
подготовки к школе.

2. Привлечение детей с дизартрией к воспи-
тательной работе в дошкольном возрасте создает 
условия и возможности для их ознакомления со 
звуками, буквами, фонетическими событиями и 
словами в соответствии с дидактическими прин-
ципами.

3. В процессе обучения знакомство детей с 
дизартрией с предметами, умение их называть, 
помогает исправить их дефекты речи.

4. При обучении детей с дизартрией, если их 
знакомство с новыми терминами основано на точ-
ном толковании терминов, то это создает основу 
для исправления их дефектов речи.

При вовлечении детей с дизартрией к обуче-
нию их можно активировать, используя упражне-
ния, предназначенные для их сознательного раз-
вития. Важно активировать детей с дизартрией в 
сознательной форме, излагая им характер предъ-
являемых предметов, правила их использования 
в повседневной жизни, поскольку их активация 
создает условия для исправления дефектов речи. 

Такая активация детей с дизартрией разви-
вает их способность мыслить самостоятельно. 
Называя этот принцип принципом сознательно-
сти, активности и самостоятельности в обучении, 
профессор Ф.Б. Садыгов отмечает, что осознанно 
усвоенный учебный труд нужно воспринимать и 
закреплять самостоятельно. Потому что усвое-
ние знаний учащимися происходит в процессе их 
активной образовательной работы. Знания, дан-
ные учителем, должны осознанно усваиваться и 
закрепляться учениками. Полученная научная 
информация должна впитываться во внутренний 
мир и духовность учащихся, развивать их ум, 
память и мировоззрение. Ученики должны осоз-
навать точность, активность, инициативность, 
творческое отношение к выполняемой работе, 
для этого учитель должен использовать наиболее 
оптимальные методы.

Опыт и наблюдения показывают, что осоз-
нанное овладение основами науки и их активное 
применение в жизни приучает учащихся, а также 
детей с дизартрией к процессу творчества. Актив-
ность означает, что у ученика творческое, преоб-
разующее, критическое отношение к жизненным 
событиям, приобретенным знаниям, сформи-
рованным воспитательным идеям (Садыгов, 
2017: 277–278).

При работе с детьми с дизартрией по принципу 
сознательности и активности важно придержи-

ваться ряда требований. Они состоят из нижесле-
дующих: дети с дизартрией должны уметь доказы-
вать то, что они говорят, с помощью упражнений, 
уметь представить доказательства; дети с дизар-
трией должны уметь излагать материал своими 
словами; дети с дизартрией должны уметь само-
стоятельно применять то, чему они научились; 
повышение уровня сознательности и активности 
детей с дизартрией должно быть достаточным для 
их подготовки к школьной жизни.

Один из основных принципов – систематиче-
ское и последовательное обучение детей с дизар-
трией. В этом случае важно проводить систе-
матические обследования, последовательный 
контроль дефектов речи. Потому что при выявле-
нии, реабилитации и обучении детей с дизартрией 
важно целенаправленно учитывать систематич-
ность и последовательность в предоставлении им 
системы знаний, умений и навыков. В этой связи 
профессор Ф. Садыгов отмечает, что во всех слу-
чаях очень важно проводить систематическое и 
последовательное обучение.

Системность обучения достигается после-
довательным описанием учебного предмета. 
В зависимости от уровня знаний и развития 
учеников учитель должен проводить описание 
таким образом, чтобы они могли последова-
тельно и осознанно усвоить новый материал и 
постепенно расширить свое воображение. При 
правильном проведении систематичности обуче-
ния ученики в основном пытаются понять логи-
ческие связи между частями предмета, усвоив 
соответствующие знания.

Чтобы осознать связи между понятиями и усво-
ить систему понятий, необходимо применять спе-
циальные виды образовательных работ. Основная 
цель образовательных работ – систематизация и 
обобщение. Эти процессы происходят на каждом 
этапе усвоения знаний, и они имеют более важное 
значение в процессе изучения темы. Каждый про-
думанный вопрос учителя должен побуждать уче-
ников к последовательности, к размышлениям.

Учителя предпочитают использование таких 
видов наглядности, как «естественная нагляд-
ность» (демонстрация в учебном процессе рас-
тений, семян, ростков, листьев, деревьев, камней, 
насекомых, музыки и изобразительного искусства 
и др.); «изобразительная наглядность» (демон-
страция оригинальных изображений); «словесная 
наглядность» (создание живого образа посред-
ством слов); «условная наглядность» (демонстра-
ция схем, карт, диаграмм, чертежей); «подвижная 
наглядность» (кино, телевидение, демонстрация 
аудиовизуальных средств).
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Таким образом, на учебных занятиях, орга-
низованных для детей дошкольного возраста с 
дизартрией, с использованием видов наглядных 
пособий, таких как естественная наглядность, 
изобразительная, словесная, подвижная нагляд-
ность, создаются условия для исправления дефек-
тов речи и, следовательно, развития речи. В то же 
время открываются широкие возможности для 
подготовки детей с дизартрией к школьной жизни. 
При применении наглядности важно соблюдать 
ряд требований, необходимых для коррекционной 
работы детей дошкольного возраста с дизартрией.

В целом наглядность включает принципы 
учета возрастных, индивидуальных, психологиче-
ских и половых особенностей при обучении детей 
с дизартрией. Профессор Ф. Рустамов называет 
принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей детей «принципом преемственно-
сти». По его мнению, в процессе обучения необ-
ходимо учитывать закономерности возрастного 
развития обучающихся. 

Ф. Рустамов отмечает, что в многовековой 
образовательной и воспитательной практике 
установлены два важных требования: учитывать 
закономерности возрастного развития обучаю-
щихся; организовывать и реализовывать учебный 
процесс в соответствии с уровнем развития обу-
чающихся.

Принцип преемственности в педагогике выте-
кает из этих требований. Принцип преемственно-
сти основан на законе тезауруса (греческое слово 
означает «сокровище», «запас знаний»), то есть то, 
что соответствует тезаурусу человека, может быть 
им понятно. Под тезаурусом понимается количе-
ство знаний, умений и образа мышления, нако-
пленных человеком (Рустамов, 2007: 279–283).

Рекомендации автора, утверждающего, что 
принцип преемственности вытекает из этих тре-
бований, могут быть использованы для исправле-
ния дефектов речи у детей дошкольного и школь-
ного возраста с дизартрией. Коррекционную 
работу, по устранению дефектов речи дошкольни-
ков с дизартрией полезно организовать в соответ-
ствии с уровнем их развития, ссылаясь на прин-
ципы, отвечающие вышеуказанным требованиям. 
Фактически при коррекции дефектов речи у детей 
дошкольного возраста с дизартрией возможно 
выполнение подготовительной работы к школе в 
соответствии с уровнем знаний и развития, полу-
ченным на занятиях с ними на основе физио-
логической фонетики. В школе таких учеников 
эффективнее привлекать к воспитательной работе 
в соответствии принципу преемственности с уче-

том общепедагогических законов. Потому что 
принцип преемственности основан на следующих 
закономерностях:

1. Преемственность обучения определяется 
возрастными особенностями учащихся и зависит 
от их индивидуальных особенностей.

2. Преемственность в обучении зависит от 
организации учебного процесса, методов обуче-
ния, применяемых учителем, и связана с услови-
ями, в которых происходит процесс обучения.

3. Преемственность обучения определяется его 
предыдущим состоянием.

4. Чем выше уровень умственного развития, 
воображения и понимания учащихся, тем более 
успешными они могут быть при изучении новых 
знаний.

5. Постепенное увеличение трудностей в обу-
чении оказывает серьезное влияние на развитие 
учащихся и формирование у них положительных 
нравственных качеств.

6. Построение обучения на оптимальном 
уровне сложности положительно сказывается на 
ее динамической скорости и эффективности, на 
качестве знаний.

Учитывая, что принципы обучения и воспита-
ния основаны на соответствующих закономерно-
стях, то при коррекции дефектов речи у детей с 
дизартрией важно ссылаться на принципы обуче-
ния, вытекающие из общих педагогических зако-
номерностей. Все это дает основание говорить о 
том, что осуществление коррекционной работы 
по дефектам речи у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с дизартрией, ссылаясь 
на общепедагогические принципы, следует оце-
нивать как модернизацию этих работ.

Научная новизна статьи заключается в том, что 
в ней выдвигается ряд научных идей и положе-
ний, связанных с осуществлением коррекционной 
работы с детьми младшего школьного возраста с 
дизартрией с учетом принципов обучения.

Выводы. Таким образом, в статье показаны 
способы и методы использования ряда практиче-
ских примеров коррекционной работы с детьми 
младшего школьного возраста с дизартрией, 
со ссылкой на принципы обучения. Они могут 
быть полезны родителям, педагогам, воспитате-
лям, психологам, логопедам и исследователям в 
этой области. В результате было доказано, что 
осуществление коррекционной работы с детьми 
младшего школьного возраста с дизартрией с 
опорой на принципы обучения положительно 
сказывается на устранении элементов дизартрии 
в речи детей.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ  
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті здійснено теоретичний аналіз і диференціацію понять «професійна підготовка хіміків», «профе-
сійна компетентність», «педагогічні умови формування професійної компетентності хіміків». Наголошено на 
тому, що, незважаючи на значну кількість публікацій, присвячену дослідженню понять «професійна підготовка», 
«професійна компетентність» і «педагогічні умови», у науково-педагогічній літературі спостерігається нео-
днозначність їх трактувань. Компетентність у дослідженні визначається як певний рівень компетенцій, про-
фесійна компетентність хіміка – як інтегрована сукупність знань, умінь, навичок і мотивів. Зокрема, виявлено 
недостатність вивченості питання професійної підготовки майбутніх хіміків у закладах вищої освіти. Здійснено 
аналіз Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 102 «Хімія» та з’ясовано, 
що експериментальний складник професійної діяльності хіміка посідає провідне місце. Зазначено, що педагогічні 
умови формування професійної підготовки хіміків мають бути спрямовані на формування експериментальних 
умінь. Визначено, що професійна компетентність майбутнього хіміка відбувається в умовах постійної експери-
ментальної індивідуальної й групової діяльності. Формування професійної компетентності в майбутнього хіміка 
має відбуватися в спеціально створеному освітньому середовищі, провідним видом діяльності в якому буде вико-
нання хімічного експерименту з дотриманням усіх вимог. У результаті проведеного пілотажного опитування 
викладачів закладів вищої освіти й на основі власного досвіду визначено низку педагогічних умов, які сприятимуть 
підвищенню ефективності освітнього процесу та формуванню професійної компетентності хіміків на належ-
ному рівні. Зокрема, до таких педагогічних умов зараховано диференціацію навчання, індивідуалізацію освітньої 
траєкторії навчання, визначення змістових ліній професійної підготовки, інтеграцію базової та діяльнісної під-
готовки, поступове зростання експериментальної самостійності студентів, орієнтування вибіркових дисциплін 
на набуття первинного професійного досвіду. Визначено перспективи майбутніх досліджень.

Ключові слова: професійна підготовка, компетентність, професійна компетентність хіміка, педагогічні 
умови формування професійної компетентності.
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FUTURE CHEMISTS’ PROFESSIONAL TRAINING AS A PEDAGOGICAL ISSUE

The article deals with a theoretical analysis and a differentiation of the “professional chemists’ training”, 
“professional competence” and “pedagogical conditions for chemists’ professional competence formation” notions. It is 
emphasized that despite the significant number of publications devoted to the notions study of the “professional training”, 
“professional competence” and “pedagogical conditions”, there is an ambiguity of their interpretations in the scientific 
and pedagogical literature. In this study competence is defined as a certain level of competences, chemist’s professional 
competence as an integrated set of knowledge, skills, abilities and motives. In particular, the lack of the professional 
training of future chemists’ issue in higher educational establishments is determined. The Ukrainian higher education 
Standard of the first (bachelor's) level of specialty 102 Chemistry is analyzed and it is found out that the experimental 
component of professional chemist’s training is of paramount significance. It is noted that the pedagogical conditions for 
the professional chemists’ training formation should be aimed at experimental skills formation. It is determined that the 
future chemist’s professional competence takes place under conditions of constant experimental individual and group work. 
The professional future chemist’s competence formation should take place in specially created educational environment, 
and the chemical experiment implementation in compliance with all requirements will be groundbreaking. As a result of 
lecturers’ pilot survey in higher educational establishments and based on their own experience, a number of pedagogical 
conditions have been identified that will help increase the efficiency of the educational process and chemists’ professional 
competence formation at the appropriate level. In particular, such pedagogical conditions include: differentiation of 
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education, individualization of educational trajectory, the definition of professional training semantic lines, basic and 
activity training integration, gradual growth of students’ experimental independence, focusing on selective disciplines on 
gaining initial experience. Directions for future research are underlined.

Key words: professional training, competence, chemist’s professional competence, pedagogical conditions for 
professional competence formation.

Постановка проблеми. В умовах рефор-
мування системи вищої освіти важливого зна-
чення набуває проблема підготовки мобільних, 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних 
фахівців різних галузей. Сучасним підприєм-
ствам необхідні працівники, які не просто отри-
мали теоретичні знання в закладі вищої освіти, а 
й володіють гнучкими професійними вміннями 
та навичками, що дають їм змогу максимально 
швидко й ефективно адаптуватися до умов праці 
та успішно виконувати свої професійні обов’язки. 
Хімічна галузь постійно потребує таких фахівців, 
оскільки розвиток сучасних технологій, хімічної 
науки, методів і засобів дослідження, комунікацій 
вимагає від них володіння активними, трансфор-
мативними професійними вміннями. 

Сучасна концепція організації підготовки 
майбутніх фахівців хімічної галузі пов’язана з 
побудовою наскрізних змістовних ліній, інте-
груванням їх у єдину структуру, виокремленням 
основних етапів професійної підготовки та логіч-
ного взаємозв’язку обов’язкових компонент під-
готовки.

Аналіз досліджень. Професійна підготовка 
майбутніх фахівців різних галузей активно дослі-
джується вітчизняними й зарубіжними науков-
цями. Сьогодні існує декілька підходів до її 
розгляду. Так, загальні питання професійної під-
готовки фахівців висвітлені в працях М. Бакум, 
С. Гончаренко, К. Корсака, В. Кушнирук, А. Лігоць-
кого, В. Лугового, П. Олійника, В. Осадчого, 
М. Лещенка; обґрунтування доцільності спеціаль-
ної підготовки кадрів, визначення її змісту, форм, 
методів, умов і специфіки професійної підготовки 
знаходимо в працях Є. Барбіної, С. Вітвицької, 
І. Зязюна, В. Лозової, Г. Касяновича, Н. Ничкало, 
Л. Романишиної, О. Романовської. У літературі 
також описані особливості професійної підготовки 
фахівців, обов’язковим для яких є оволодіння 
основами хімічної науки. Зокрема, професійну 
підготовку вчителів хімії досліджують А. Блажко, 
В. Богатиренко, А. Грабовий, Н. Прибора, Н. Шиян, 
О. Ярошенко; спеціалістів фармації – Б. Зіменков-
ський, Л. Кайдалова, В. Черних, І. Бойчук, В. Сліп-
чук; фахівців аграрної галузі – Л. Білан, Л. Кліх, 
О. Нагорнюк, Н. Бурмакіна; професіоналів харчо-
вої галузі – Т. Лазарєва, М. Лобура, Л. Крайнюк, 
О. Туриця, О. Мельник. Професійну підготовку 
майбутніх хіміків в літературі описано недостат-

ньо, розглядаються відокремлені елементи підго-
товки, відсутня педагогічна система професійної 
підготовки майбутніх хіміків, адже найчастіше 
хіміків готують саме висококваліфіковані фахівці 
хімічної галузі, а не педагоги, що й пояснює недо-
статню увагу до педагогічної проблеми професій-
ної підготовки хіміків у закладах вищої освіти. 

Мета статті – провести аналіз і визначити сут-
ність, взаємозв’язок і взаємозумовленість понять, 
які становлять науково-теоретичне підґрунтя про-
блеми професійної підготовки хіміків у закла-
дах вищої освіти; визначити основні педагогічні 
умови професійної підготовки майбутніх хіміків, 
які забезпечать формування їхньої професійної 
компетентності.

Виклад основного матеріалу. Провідним 
поняттям дослідження є «професійна підготовка 
майбутніх хіміків», тому існує потреба в його тлу-
маченні. У Словнику термінів із загальної та соці-
альної педагогіки А. Вороніна поняття «підго-
товка» трактується як «формування та збагачення 
знань, умінь, необхідних індивіду для адекватного 
виконання завдань» (Воронін, 2006: 78). Академік 
Н. Ничкало визначає «підготовку» як загальний 
термін стосовно прикладних завдань освіти «коли 
передбачається засвоєння певного соціального 
досвіду з метою його подальшого застосування 
під час виконання специфічних завдань практич-
ного, пізнавального чи навчального характеру» 
(Гончаренко, 2000: 101). Це поняття трактується 
у двох значеннях: як готовність – наявність сукуп-
ності знань, умінь, навичок (компетенцій), які 
забезпечують успішне виконання поставлених 
завдань, і як навчання – спеціально організований 
процес набуття готовності виконувати різнома-
нітні завдання. 

Підтримується така думка в роботі Т. Рого-
вої, де професійна підготовка розглядається як 
система професійно значущих компетентностей 
і процес формування соціальної й професійної 
позиції, набуття готовності творчо виконувати 
професійні обов’язки (Рогова, 2015: 212).

Погоджуємося з думкою Н. Степанченко, яка 
наголошує, що професійна підготовка фахівців 
має бути безперервним процесом, який забез-
печить набуття необхідного рівня знань, умінь, 
навичок, розвиток професійно й соціально важ-
ливих якостей, ціннісних орієнтацій; професійна 
підготовка реалізується в умовах освітнього 
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середовища, створеного для набуття та розвитку 
сукупності професійних компетентностей; про-
фесійна підготовка – це результат освітнього про-
цесу, набуття готовності до виконання професій-
них обов’язків (Степанченко, 2017: 88).

Під професійною підготовкою майбутніх 
хіміків у дослідженні будемо розуміти неперерв-
ний навчально-пізнавальний процес оволодіння 
необхідними загальними та спеціальними ком-
петентностями хіміка, який відбувається в спеці-
ально створеному освітньому середовищі шляхом 
реалізації низки педагогічних умов і забезпечує 
набуття знань, умінь, навичок, особистого став-
лення, первинного досвіду, здатності успішно 
виконувати професійні обов’язки.

Загальні та спеціальні (професійні) компетент-
ності хіміка визначені Стандартом вищої освіти 
України першого (бакалаврського) рівня спеціаль-
ності 102 «Хімія». Його аналіз показує, що майже 
половина (45,45%) спеціальних компетентностей 
і програмних результатів (44%) безпосередньо 
пов’язані з використанням експериментальних 
умінь у практичній діяльності. Майбутній хімік 
має вміти здійснювати типові лабораторні дослі-
дження; виконувати кількісні вимірювання фізико-
хімічних величин, аналізувати отримані дані; 
використовувати стандартне обладнання; оціню-
вати можливі ризики своєї діяльності тощо (Стан-
дарт вищої освіти, 2019). Тобто здатність застосо-
вувати хімічний експеримент у всіх його проявах 
є провідним видом професійної діяльності хіміка 
та, відповідно, методом володіння нею.

Ми дотримуємося думки С. Скарбич, що «ком-
петенція» є ідеальною метою освітнього про-
цесу, яка визначає якості майбутнього фахівця, 
а «компетентність» – результат набуття компе-
тенцій, рівень здатності виконувати завдання в 
нестандартних умовах. Поняття «компетенція» 
пов’язане зі змістом сфери діяльності, а «компе-
тентність» – з особистістю (Скарбич, 2011: 57). 

Компетентність будемо розглядати «як спе-
цифічну здатність до продуктивної діяльності в 
конкретній предметній галузі, яка включає вузько 
спеціалізовані знання, уміння й навички, досвід їх 
використання в реальному житті, відповідальне 
ставлення до виконання виробничих функцій» 
(Вітвицька, 2015: 149).

Професійній компетентності в науковій літе-
ратурі надають різні категорійні ознаки. Зокрема, 
професійну компетентність визначають як здат-
ність, як характеристику особистості, як синтез 
компетентностей, як характеристику діяльності, 
як певний рівень реалізації компетенцій, як ново-
утворення (таблиця 1).

У дослідженні професійну компетентність 
хіміка будемо визначати як інтегровану сукупність 
знань, умінь, навичок, мотивів і способів реаліза-
ції діяльності, особистісних якостей, необхідних 
для успішної реалізації професійних обов’язків, 
яка формується в спеціально створених умовах 
освітнього процесу.

Визначаючи експериментальну діяльність про-
відною в професійній підготовці хіміка, можемо 
стверджувати, що професійна компетентність 
нерозривно пов’язана з опануванням здатностей 
раціонально планувати й організовувати хімічний 
експеримент, безпечно виконувати його, аналізу-
вати отримані результати, формулювати висновки 
відповідно до цілей дослідження. Тому форму-
вання професійної компетентності майбутнього 
хіміка має відбуватися в умовах постійної експе-
риментальної роботи, як індивідуальної, так і гру-
пової. Саме виконання експерименту як елементу 
наукового дослідження дасть змогу майбутнім хімі-
кам у процесі виконання професійних обов’язків 
активно та мобільно використовувати набуті експе-
риментальні вміння як професійно важливі. 

Отже, набуття професійної компетентності 
майбутнім хіміком потребує створення спеціаль-
ного освітнього середовища, провідним видом 
діяльності здобувачів вищої освіти в якому буде 
виконання хімічного експерименту. Створення 
такого середовища можливе через реалізацію 
низки педагогічних умов. Розглянемо категорію 
«педагогічні умови» в контексті професійної під-
готовки майбутнього хіміка.

У педагогічній літературі існує декілька трак-
тувань поняття «педагогічні умови». Найчастіше 
педагогічні умови визначають як сукупність 
взаємопов’язаних передумов – матеріально-тех-
нічного, організаційно-технічного, кадрового 
забезпечення; як обставини процесу навчання й 
виховання; як чинники освітнього середовища. 

Дослідники (Ю. Бабанський, М. Звєрів, 
І. Зязюн, І. Підласий) пов’язують педагогічні 
умови з конструюванням освітньої системи, у 
якій вони є структурним елементом. Інші нау-
ковці розуміють педагогічні умови як сукупність 
об’єктивних можливостей і заходів, необхідних 
для ефективної реалізації освітнього процесу 
(А. Найн, О. Федорова, В. Андрєєв, Н. Яков-
лєва, В. Жернов), або як сукупність зовнішніх і 
внутрішніх впливів (В. Манько, В. Полянський). 
Побутує думка, що умови – це педагогічні обста-
вини, за яких компоненти освітнього процесу 
найкраще взаємодіють (О. Бережнова). Ю. Гвоз-
децька розглядає педагогічні умови як сукупність 
об’єктивних можливостей змісту, методів, органі-
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заційних форм і матеріальних можливостей педа-
гогічного процесу, що забезпечує успішне досяг-
нення поставленої мети (Гвоздецька, 2017: 63). 

Педагогічні умови визначають як сукупність 
зовнішніх і внутрішніх чинників (факторів), 
що зумовлюють процес формування професій-
ної компетентності майбутніх фахівців і забез-
печать ефективність перебігу освітнього про-
цесу. Зокрема, А. Литвин уважає, що педагогічні 
умови – це «комплекс спеціально спроектованих 
чинників впливу на зовнішні та внутрішні обста-
вини навчально-виховного процесу, які забезпе-
чують цілісність навчання й виховання в інфор-
маційному середовищі закладу освіти відповідно 
до вимог суспільства; їх реалізація сприяє всебіч-
ному розвитку особистості, формуванню загаль-
нолюдських і професійно важливих якостей, 
базових кваліфікацій, ключових, загальних і про-
фесійних компетентностей» (Литвин, 2013: 72).

У контексті дослідження ми визначили педа-
гогічні умови як цілісну систему чинників освіт-
нього процесу, яка реалізується через активну 
взаємодією всіх його учасників і відображає 
сукупність педагогічних і матеріально-технічних 
можливостей освітнього середовища для успіш-
ного набуття майбутніми хіміками професійної 
компетентності. Належне обґрунтування педаго-
гічних умов освітнього середовища забезпечить 
їх ефективну інтеграцію в педагогічну модель 
професійної підготовки хіміків. Реалізація цієї 
моделі в практиці навчання дасть змогу здобува-
чам вищої освіти досягти необхідного рівня про-
фесійної компетентності, виконувати професійні 
обов’язки та сформує здатність використовувати 
хімічний експеримент як основний вид професій-
ної діяльності.

На основі проведеного дослідження й аналізу 
провідної викладацької діяльності з’ясовано, що 

Таблиця 1
Категорійні ознаки компетентності

Категорійні ознаки 
компетентності Визначення Автор

Здатність Ефективно використовувати професійні знання, уміння, досвід 
та особистісні якості для забезпечення необхідного результату 
на конкретному робочому місці в певних обставинах

С. Гончаренко 

Застосовувати знання, уміння, навички, досвід, набуті особис-
тим шляхом освіти й практичної діяльності для розв’язання 
проблем професійного характеру 

В. Калінін 

Характеристика 
особистості

Інтегративно-змістова, комплексно-структурована характерис-
тика, що поєднує сукупність знань, умінь, навичок, ціннос-
тей та особистісних характеристик, завдяки яким особистість 
виконує професійні обов’язки відповідно до характеристик 
кваліфікацій 

З. Шарлович 

Інтегративна характеристика знань, умінь, навичок, особистіс-
них якостей, яка визначає готовність фахівця до певного роду 
діяльності

А. Шишко 

Інтеграція професійних знань, умінь, навичок, досвіду, що 
забезпечують здатність фахівця виконувати професійні 
обов’язки відповідно до стандартів і нормативних документів 

Н. Бурмакіна 

Синтез компетентностей Включає спеціальну компетентність, що визначається воло-
дінням власне професійної діяльності, і соціальну – володіння 
соціальною відповідальністю за результати своєї професійної 
діяльності 

А. Маркова 

Характеристика діяльності Характеристика діяльності фахівця, що містить змістовий 
(знання) та процесуальний (уміння) компоненти, головними 
ознаками яких є мобільність знань, гнучкість методів профе-
сійної діяльності й критичність мислення 

С. Демченко 

Новоутворення Складне інтегральне, інтелектуальне, професійне й особис-
тісне утворення, яке формується в процесі професійної підго-
товки фахівця та залежить як від теоретично-практичної підго-
товленості, так і від індивідуальних якостей, цінностей, змісту 
й особливостей цієї діяльності 

М. Волошина 

Інтегративне, цілісне новоутворення особистості, яке є резуль-
татом безперервної освіти, успішність освіти при цьому зале-
жить від низки сформованих у людини компетенцій, які сприя-
ють формуванню науково-професійних поглядів 

І. Соколова 
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педагогічні умови професійної підготовки хіміків 
спрямовані більшою частиною на формування 
експериментальних умінь, тому в дослідженні 
визначені такі педагогічні умови:

– диференціація студентів академічних груп 
залежно від сформованості експериментальної 
компетентності в загальноосвітньому закладі 
середньої освіти (початковий рівень експеримен-
тальної здатності);

– інтеграція теоретичної базової та діяльніс-
ної підготовки майбутніх хіміків;

– поступове зростання самостійності про-
ведення хімічного експерименту в навчальній 
діяльності; 

– реалізація змістових ліній розвитку експе-
риментальних здатностей здобувачів вищої освіти 
протягом усього терміну навчання; 

– побудова індивідуальної траєкторії профе-
сійної підготовки майбутніх хіміків, зокрема й 
експериментальної;

– орієнтація вибіркових дисциплін на набуття 
первинного професійного досвіду, важливого для 
першого місця роботи.

Висновки. Проблема формування професійної 
компетентності майбутніх хіміків у процесі профе-
сійної підготовки є малодослідженою та актуаль-
ною для педагогічної науки. Аналіз стану вивчення 
професійної підготовки майбутніх хіміків свідчить 
про існування нагальної потреби теоретичного та 
практичного її вирішення шляхом розроблення 
педагогічної моделі, підґрунтя якої становитимуть 
педагогічні умови формування й розвитку екс-
периментальних здатностей майбутніх хіміків як 
основа набуття професійної компетентності. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в обґрунтуванні комплексу педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбут-
ніх хіміків у процесі професійної підготовки й 
експериментальній перевірці ефективності визна-
чених педагогічних умов.
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КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ  

У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

У статті представлено концепцію дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки Польща. Зазначено, що реформування 
системи підвищення кваліфікації українських вчителів відбувається за умов інтегрування освіти країни у євро-
пейський освітній простір. Значення набуває досвід Польщі, країни-члена Європейського Союзу, яка за корот-
кий час досягла позитивних змін у системі професійного вдосконалення вчителів, зокрема природничо-матема-
тичних предметів.

Провідною концептуальною ідеєю дослідження обраної проблеми визнано пріоритетність системного ана-
лізу у вивченні проблеми підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядиплом-
ній освіті окремо в Україні та Республіці Польща. Такий аналіз, на думку автора, сприяє здійсненню цілісного 
порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 
освіті в обох країнах, визначенню тенденцій їхнього розвитку та напрямів використання в Україні позитивного 
досвіду іншої країни.

Запропонована концепція дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща ґрунтується на засадах порівняльного, систем-
ного, структурно-функціонального, аксіологічного, компетентнісного, культурологічного підходів.

Визначено критерії порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних пред-
метів у післядипломній освіті України й Польщі: нормативно-цільовий (визначеність цілей, завдань підвищення 
кваліфікації, їх урахування у нормативно-правовому забезпеченні), структурно-інституціональний (наявність 
ознак системи, логіку процесу, взаємозв’язок елементів, цілісність), змістово-процесуальний (змістову харак-
теристику підвищення кваліфікації вчителів, узгодженість змісту із запитами вчителів, інтенсивність вико-
ристання освітніх новацій), прогностично-розвивальний (тенденції розвитку систем підвищення кваліфікації 
вчителів). Обґрунтовано показники, що розкривають зміст кожного критерію.

Ключові слова: підвищення кваліфікації, учителі природничо-математичних предметів, післядипломна осві-
та, концепція, Україна, Республіка Польща.
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THE CONCEPT OF RESEARCH OF THE SYSTEMS  
OF QUALIFICATION DEVELOPMENT OF TEACHERS OF NATURAL  
AND MATHEMATICAL SUBJECTS IN POSTGRADUATE EDUCATION  

OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND

The article notes that the reform of the system of in-service training of teachers of science and mathematics in 
postgraduate education is influenced by external and internal factors, among which the decisive are the integration into 
the European educational space and transition to European educational standard.
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The purpose of the article is to analyze and substantiate the concept of comparative study of in-service training 
systems of teachers of science and mathematics in postgraduate education in Ukraine and Poland.

The leading conceptual idea of the research of the chosen problem is the priority of system analysis in studying the 
problem of professional development of teachers of natural sciences and mathematics in postgraduate education separately 
in Ukraine and the Republic of Poland. According to the author, such an analysis contributes to a holistic comparison of 
advanced training systems for teachers of science and mathematics in postgraduate education in both countries identifying 
the trends in their development and areas of using the positive experience of another country in Ukraine.

The proposed research of the systems of advanced training of teachers of natural and mathematical subjects 
in postgraduate education of Ukraine and the Republic of Poland is based on the principles of comparative, system, 
structural-functional, axiological, competence, culturological approaches.

It is defined the normative-target ‘a definition of goals and tasks of advanced training, and their consideration in the 
normative-legal provision), structural-institutional (presence of signs of the system, logic of the process, interrelation of 
elements, and its integrity), semantic-procedural (a content characteristic of in-service teacher training, consistency of 
content with teachers’ requests, and intensity of use of educational innovations), prognostic and developmental (tendencies 
in the development of the systems of advanced training of specialists in both countries) comparison criteria and their 
indicators for comparative analysis of in-service training systems of teachers of natural sciences and mathematics in 
postgraduate education in Ukraine and Poland.

Key words: in-service training, teachers of natural and mathematical subjects, postgraduate education, concept, 
Ukraine, Republic of Poland.

Постановка проблеми. Нині реформування 
системи підвищення кваліфікації вчителів при-
родничо-математичних предметів у післядиплом-
ній освіті викликане змінами в системі освіті 
України, що відбуваються під впливом зовніш-
ніх чинників, серед яких визначальними є інте-
грування системи освіти країни у європейський 
освітній простір і її перехід на європейські освітні 
стандарти. Зокрема, відкритість додаткових рин-
ків праці в різних країнах, можливість вільного 
пересування громадян територією Європейського 
Союзу зумовлюють необхідність перегляду змісту 
професійного вдосконалення вчителів, виро-
блення національних стандартів післядипломної 
педагогічної освіти на рівні міжнародних вимог, 
спрямованих на підвищення конкурентоспромож-
ності українських фахівців.

Особливого значення набуває досвід Рес-
публіки Польща, країни-члена Європейського 
Союзу, яка має високі показники у міжнародних 
дослідженнях щодо визначення рівня навчання 
природничо-математичних предметів у закладах 
загальної середньої освіти, зокрема PISA-2018 
(Program for International Student Assessment – 
програма міжнародного оцінювання учнів). Так, 
щодо визначення у польських школярів рівня 
математичної компетентності, то середній показ-
ник склав 516 балів (на 27 балів більше за рівень 
країн Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР)), у галузі природничих ком-
петентностей – 511 балів (3 місце серед країн ЄС, 
на 22 пункти вище за середній показник у країнах 
ОЕСР) (Program Międzynarodowej Oceny, 2018). За 
таких умов актуальним є проведення порівняль-
ного дослідження систем підвищення кваліфікації 
вчителів природничо-математичних предметів у 
післядипломній освіті України та Польщі, спря-

мованого на виявлення їхніх спільних рис і наці-
ональних особливостей з метою впровадження в 
Україні прогресивного досвіду іншої країни.

Актуальність реформування системи підви-
щення кваліфікації вчителів, зокрема природничо-
математичних предметів, представлено у Законах 
України «Про повну загальну середню освіту» 
(2020), «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 
(2014). Вихідні концептуальні положення щодо 
змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 
українських фахівців ґрунтуються на основних 
засадах Конституції України (1996), Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 р. (2013), Концепції розвитку післядиплом-
ної освіти в Україні (2013), Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загаль-
ної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 р. (2016), Концепції розвитку педа-
гогічної освіти (2018).

Аналіз досліджень. Концептуальні положення 
щодо організації й розвитку системи післяди-
пломної педагогічної освіти розроблені у пра-
цях А.М. Зубка, Г.В. Єльнікової, В.П. Киркалова, 
М.С. Кагана, С.В. Крисюка, А.І. Кузьминського, 
В.І. Маслова, Н.Н. Ничкало, В.В. Олійника, 
Н.Г. Протасової, В.І. Пуцова, В.В. Сидоренко, 
Т.М. Сорочан, В.А. Якуніна. Також дослідників 
цікавила розробка системи професійного розви-
тку вчителів природничо-математичних дисци-
плін (М.Ф. Бирка), організація методичної підго-
товки вчителя фізики за умов неперервної освіти 
(В.Д. Шарко). Заслуговує на увагу дисертаційне 
дослідження з історії педагогіки І.Я. Жорової, в 
якому висвітлено розвиток професіоналізму вчи-
телів природничих дисциплін у системі післяди-
пломної освіти України (1940-і рр. ХХ – початок 
ХХІ ст.). Вагомий науковий доробок із методології 
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порівняльної педагогіки містять праці О.І. Локши-
ної, Т.Є. Кристопчук, О.В. Матвієнко, Л.П. Пухов-
ської, в яких відображено різні аспекти розвитку 
освіти у провідних країнах світу.

Мета статті – представлення розробленої кон-
цепції дослідження систем підвищення кваліфіка-
ції вчителів природничо-математичних предметів 
у післядипломній освіті України та Республіки 
Польща.

Виклад основного матеріалу. Методологіч-
ною умовою проведення дослідження систем 
підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті 
України й Республіки Польща є положення про 
важливість урахування історичних і культурних 
особливостей України та Польщі, їхнього впливу 
на розвиток системи професійного вдосконалення 
в обох країнах, встановлення загалом їхніх сис-
темних властивостей відповідно до потреб сус-
пільства. Отже, порівняльне дослідження систем 
підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті 
України та Польщі спрямоване на виявлення 
їхніх спільних рис і національних особливос-
тей із метою реформування системи підвищення 
кваліфікації українських вчителів, спрямування 
подальшого розвитку системи освіти України на 
послідовну інтеграцію до європейського освіт-
нього простору, розвитку природничо-матема-
тичної освіти з урахуванням світових і європей-
ських тенденцій.

Огляд педагогічної наукової літератури свід-
чить про неоднозначність у визначенні поняття 
«концепція дослідження», що окреслюється 
науковцями як «складова частина методології 
дослідження, до якої належать вихідні, ключові, 
фундаментальні, філософські, загальнонаукові 
й педагогічні положення (теорії, концепції, гіпо-
тези), що мають методологічний зміст» (Загвя-
зинський, 1980); «абстрактне поняття, яке харак-
теризує основну ідею досліджуваного явища» 
(Локшина, 2011); «сукупність наукових поглядів 
на здійснення дослідження й організацію певного 
педагогічного явища» (Локшина, 2011). У статті 
таким педагогічним явищем є система підви-
щення кваліфікації вчителів природничо-матема-
тичних предметів у післядипломній освіті окремо 
в Україні та Республіці Польща. Концепцію ана-
лізу обраної проблеми розглядаємо як сукупність 
наукових підходів до визначення розвитку сис-
теми підвищення кваліфікації вчителів у після-
дипломній освіті, що реалізовано на загальнона-
ціональному, регіональному, муніципальному та 
локальному рівнях.

Провідною концептуальною ідеєю дослі-
дження є пріоритетність системного аналізу у 
вивченні проблеми підвищення кваліфікації вчи-
телів природничо-математичних предметів у піс-
лядипломній освіті окремо в Україні й Республіці 
Польща, що сприяло здійсненню цілісного порів-
няння систем підвищення кваліфікації вчителів, 
визначенню тенденцій їхнього подальшого розви-
тку та напрямів використання в Україні позитив-
ного досвіду іншої країни.

Порівняльне дослідження систем підвищення 
кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів України й Республіки Польща здій-
снювалося шляхом реалізації декількох етапів. 
На першому етапі було виокремлено норма-
тивно-цільовий, структурно-інституціональний, 
змістово-процесуальний, прогностично-розви-
вальний критерії порівняння та їхні показники 
(табл. 1), що сприяло проведенню порівняльного 
аналізу систем підвищення кваліфікації вчителів і 
виробленню їхньої об’єктивної оцінки.

На другому етапі у дослідженні визначено спе-
цифічні особливості компонентів систем підви-
щення кваліфікації вчителів природничо-матема-
тичних предметів у післядипломній освіті окремо 
в Україні та Польщі, а саме: розглянуто норма-
тивно-правове забезпечення підвищення кваліфі-
кації вчителів, схарактеризовано структуру сис-
тем підвищення кваліфікації вчителів, розглянуто 
зміст, форми та методи підвищення кваліфікації 
вчителів на різних системних рівнях, а також вио-
кремлено тенденції розвитку систем підвищення 
кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті в обох країнах.

На третьому етапі дослідження на основі 
визначених критеріїв проведено порівняння осно-
вних компонентів систем підвищення кваліфіка-
ції вчителів природничо-математичних предметів 
у післядипломній освіті України та Республіки 
Польща. Вирішуючи це завдання, ми здійснили 
порівняльний аналіз нормативно-правового забез-
печення, структури, змісту, форм і методів під-
вищення кваліфікації фахівців в обох країнах, 
порівняння сучасних тенденцій розвитку систем 
підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті 
в обох країнах.

Четвертий етап охоплює визначення пер-
спективних напрямів розвитку системи підви-
щення кваліфікації вчителів природничо-мате-
матичних предметів у післядипломній освіті 
України з урахуванням досвіду Польщі, а саме: 
запропоновано вдосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення й мережі системи підви-
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щення кваліфікації вчителів природничо-мате-
матичних предметів у післядипломній освіті; 
розглянуто основні напрями проведення модер-
нізації змісту, форм і методів підвищення квалі-
фікації українських вчителів.

Для реалізації концепції дослідження систем 
підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті 
України та Польщі запропоновано використання 
моделі системно-педагогічного дослідження, роз-
робленої А.Г. Кузнєцовою (Кузнєцова, 2001). За 
цією моделлю було обрано такі епістеміологічні 
рівні (Кузнєцова, 2001: 73): онтологічний (виді-
лення педагогічного об’єкта та його представ-
лення в цілісній взаємодії із середовищем); гносе-
ологічний (визначення спеціальної дослідницької 
позиції з метою виділення в педагогічному об’єкті 
педагогічної системи як об’єкта пізнання); мето-
дологічний (формування методологічної про-
грами як інваріативного алгоритму – процедури 
системного дослідження педагогічного об’єкта); 
визначення методики системного дослідження як 
сукупності спеціальних методів, прийомів і засо-
бів задля вивчення педагогічного об’єкта; праксе-
ологічний (формування методології практичного 
дослідження з метою цілісного перетворення 
реального цілісного педагогічного об’єкта).

Серед методологічних підходів до здійснення 
наукового пошуку виділено порівняльний, сис-

темний, структурно-функціональний, аксіологіч-
ний, компетентнісний, культурологічний підходи. 
Зокрема, порівняльний підхід дав можливість 
здійснити аналіз підвищення кваліфікації вчите-
лів природничо-математичних предметів у після-
дипломній освіті України й Польщі загалом і кож-
ної країни зокрема, з’ясувати спільні та відмінні 
риси, здійснити їхнє зіставлення та порівняння 
з метою виокремлення напрямів використання 
досвіду Польщі щодо професійного вдоскона-
лення вчителів. Порівняльний аналіз проводився 
для визначення критеріїв порівняння систем 
підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у післядипломній освіті 
України та Республіки Польща.

У наукових педагогічних джерелах зазнача-
ється, що системний підхід використовується з 
метою формування усвідомленої методологіч-
ної позиції дослідника, яка ґрунтується на роз-
гляді об’єктів вивчення у вигляді систем (Кли-
менюк, 2005; Сурмін, 2003). Так, застосування 
системного підходу як методологічного напряму 
вивчення складних явищ педагогічної галузі спри-
яло визначенню підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів як цілісної 
педагогічної системи. Завдяки залученню систем-
ного підходу до вивчення процесу підвищення 
кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті забезпечено 

Таблиця 1
Критерії порівняння та їхні показники

Критерії Показники

нормативно-
цільовий

– спрямованість цілей і завдань на підвищення ефективності освітньої діяльності;
– наявність державної програми модернізації системи підвищення кваліфікації вчителів, 
програм інноваційного розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів;

структурно-
інституціональний

– рівень структурної комплементарності систем, що вибудовується на чіткій ієрархії та 
включає загальнонаціональний, регіональний, локальний рівні управління;
– включення відповідних суб’єктів, об’єктів, процесів, явищ до реалізації підвищення 
кваліфікації вчителів;
– можливість поетапно розгорнути освітній процес, встановити зв’язки між суб’єктами й 
об’єктами підвищення кваліфікації;
– показники якості інституціональної структури, які показують якість приватних і дер-
жавних інститутів.

змістово-
процесуальний

– рівень інформаційного складника освітнього процесу та закладів післядипломної педа-
гогічної освіти, що характеризує рівень його інформаційного насичення;
– повноцінність науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації вчителів;
– наявність інформаційного середовища;
– повнота забезпеченості науково-методичною літературою, періодичними та фаховими 
виданнями вітчизняних і зарубіжних видань;
– вільний доступ до мережі Інтернет.

прогностично-
розвивальний

– тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математич-
них предметів у післядипломній освіті;
– врахування основних чинників впливу соціальних, економічних, дидактичних, організа-
ційно-педагогічних, демографічних та інших чинників, які впливають на функціонування і 
розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів як загалом, так і на рівні її компонентів.
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відкритість і зворотний зв’язок відповідно до кон-
кретної мети – розвитку досліджуваного педаго-
гічного явища.

Використання структурно-функціонального 
підходу дозволило розглядати системи підви-
щення кваліфікації вчителів природничо-матема-
тичних предметів у післядипломній освіті Укра-
їни та Польщі як структурно-функціональне ціле, 
в якому кожний елемент (підсистема, компонент) 
має певне функціональне призначення, що має 
узгоджуватися із загальними цілями систем зага-
лом. Це дало можливість описати системи під-
вищення кваліфікації природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті обох країн як 
багатовимірні утворення з ієрархічною структу-
рою, які мають багаторівневий характер (загаль-
нонаціональний, регіональний, муніципальний, 
локальний рівні).

Аксіологічний підхід не тільки проголошує 
людину як найвищу цінність суспільства й само-
ціль суспільного розвитку, але й дає змогу вивчати 
явища, зокрема педагогічні, з погляду закладе-
них у них можливостей для задоволення потреб 
людини (Бойчук, 2009). Аксіологічний підхід у 
дослідженні дав змогу порівняти властивості сис-
тем підвищення вчителів як явища в освітньому 
просторі, дослідити якість освітніх послуг у 
сфері професійного вдосконалення вчителів, здат-
ність задовольнити потреби окремої особистості, 
визначити ідеї та спонукання, що висуваються до 
неї суспільством у вигляді норми та ідеалу. Педа-
гогічні цінності розглядаємо як форму суспільної 
свідомості та норми, які регулюють підвищення 
кваліфікації вчителів і виступають ідеальним відо-
браженням професійного ідеалу, що реалізується 
в освітньому процесі у післядипломній освіті.

Компетентнісний підхід до розв’язання освіт-
ніх проблем передбачає оптимальне врахування 
інтересів учителів, усвідомлення важливості 
їхньої ролі у творенні сучасного суспільства й 
освітньої системи (Олійник, Даниленко, 2003: 25). 
Реалізація компетентнісного підходу у дослі-
дженні дозволила проаналізувати структуру ком-

петентностей вчителя природничо-математичних 
предметів, систему їх оцінювання як результатів 
підвищення кваліфікації українських і польських 
вчителів і здійснити порівняльний аналіз цих осо-
бистісних характеристик. Досліджено компетент-
нісний формат програм підвищення кваліфікації 
вчителів природничо-математичних предметів у 
післядипломній освіті в Україні.

Культурологічний підхід забезпечує спрямо-
ваність на розуміння освітніх традицій за умов 
інших культур, цінностей, менталітету (Локшина, 
2011: 7). Використання культурологічного підходу 
до дослідження системи підвищення кваліфікації 
вчителів природничо-математичних предметів 
у післядипломній освіті визначено процесами 
гуманізації та гуманітаризації в освіті, сутність 
яких «полягає у вихованні людини культурної та 
моральної, налаштованої на збереження та відтво-
рення світових і вітчизняних культурних ціннос-
тей» (Муртазієв, 2014). Це дозволило проаналі-
зувати проблеми розвитку післядипломної освіти 
вчителів природничо-математичних предметів у 
культурологічному контексті та сприяло розгляду 
вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчи-
телів як такої, що стимулює розвиток національ-
ної культури України та сприяє інтеграції країни 
до європейської культури.

Висновки. Отже, концепція нашої роботи 
ґрунтується на пріоритетності системного аналізу 
у порівняльному дослідженні систем підвищення 
кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті України та 
Польщі. Використання порівняльного, систем-
ного, структурно-функціонального, аксіологіч-
ного, компетентнісного, культурологічного під-
ходів сприяє розгляду обраної проблеми з різних 
позицій цілісності й об’єктивності. Пропонуємо 
характеризувати системи підвищення кваліфіка-
ції вчителів природничо-математичних предме-
тів у післядипломній освіті України та Польщі 
за такими критеріями, як: нормативно-цільовий, 
структурно-інституціональний, змістово-проце-
суальний, прогностично-розвивальний.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАДОВОЛЕНОСТІ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УМОВАМИ ПРАЦІ  

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Роботу присвячено аналізу стану задоволеності науково-педагогічних працівників умовами праці й результа-
том освітнього процесу для подальшого з’ясування їхньої готовності до адаптивних змін середовища. Відсте-
ження показників задоволеності викладачів умовами праці здійснено на основі застосування загальнонаукових 
та емпіричних методів пізнання: комплексного вивчення умов праці, їх аналізу, опитування, спостереження, про-
ведення аналогії. Виокремлено й проаналізовано компоненти безпечного освітнього середовища: матеріальні та 
нематеріальні символи захищеності науково-педагогічного працівника на роботі. Аналіз відповідей викладачів 
на анкети показав, що реальний результат навчання і ступінь задоволення їхніх освітніх і професійних потреб 
частково відповідає очікуванням, однак потребує вдосконалення за такими напрямами: матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу; соціальна захищеність і статус науково-педагогічних працівників; підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників за інноваційними програмами; створення безпечного освітнього 
середовища; доступність інформації та можливість прийняття управлінських рішень, психологічна безпека. 
Установлено середній рівень суб’єктивного благополуччя науково-педагогічних працівників. З’ясована необ-
хідність і проаналізована готовність науково-педагогічних працівників до створення адаптивного освітнього 
середовища, що має підвищити рівень задоволеності працею та рівень підготовки магістрів-управлінців. Резуль-
тати опитування будуть корисними керівникам закладів вищої освіти для здійснення моніторингу й подальшого 
покращення роботи з педагогічним колективом, умов праці та організації освітнього процесу згідно з ринко-
вими перетвореннями. Налагодження корпоративної культури, довіри, командної роботи в закладі вищої осві-
ти, забезпечення покращення умов праці науково-педагогічних працівників значно вплине на їхню мотивацію до 
інноваційних змін, підвищить освітні результати й практику підготовки магістрів управління закладом освіти.

Ключові слова: зміни, ринок, умови, магістратура, викладач, праця, задоволеність, адаптація.
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CURRENT STATE OF ACADEMIC STAFF SATISFACTION  
WITH WORKING ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF TRAINING MASTERS 

OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT

The paper is devoted to the analysis of the state of academic staff satisfaction with working environment and the result 
of the educational process for further clarification of their readiness for adaptive changes in the environment. Monitoring 
of indicators of teachers' satisfaction with working environment has been carried out on the basis of application of general 
scientific and empirical cognition methods: comprehensive study of working conditions, their analysis, interviewing, 
observing, and drawing an analogy. The components of a safe educational environment have been singled out and 
analyzed: tangible and intangible signs of protection of academic staff at work. The analysis of teachers' responses to 
the questionnaires showed that the real learning outcome and satisfaction of their educational and professional needs 
partially meets expectations, but needs improvement in the following areas: logistical support of the educational process; 
social protection and status of academic staff; advanced training of academic staff under innovative programs; creating 
a safe educational environment; availability of information and discretion in managerial decision-making, psychological 
security. The average level of subjective well-being of academic staff has been established. The paper has identified the 
need of academic staff and has analyzed their readiness for creating an adaptive educational environment, which should 
increase the extent of job satisfaction and the level of training of masters in management. The results of the survey will 
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be useful for the heads of higher education institutions to monitor and further improve the work with the teaching staff, 
working environment and organization of the educational process according to market transformations. Establishment 
of corporate culture, trust, teamwork in higher education institution, ensuring better working conditions of academic 
staff will significantly affect their motivation for innovative changes, increase educational outcomes and the practice of 
training masters of educational institution management.

Key words: changes, market, conditions, master’s course, teacher, job, satisfaction, adaptation.

Постановка проблеми. Актуальним завдан-
ням вищої освіти України є забезпечення її кон-
курентоспроможності на ринку освітніх послуг 
(Про вищу освіту, 2014). Ринкові відносини сьо-
годні визначають поведінку нових постачальників 
освітніх послуг і змінюють місію закладів вищої 
освіти (ЗВО). Нині акцент робиться на вмінні 
вчитися й працювати віддалено, установлювати 
ефективні зв’язки з іншими людьми, залучати 
ресурси, ідентифікувати та вирішувати проблеми, 
опановувати нові знання самому й надавати допо-
могу в опануванні знань іншим – допомога в 
проектуванні, моделюванні та реалізації життє-
вої траєкторії в хаотичному, складному, мінли-
вому світі (Сас, 2018: 116). Відповідь закладів 
на вимоги ринку полягає в змістовій адаптації, а 
саме: у збільшенні автономності; створенні інно-
ваційного персонального освітнього простору; 
підвищенні професіоналізму та кваліфікаційного 
рівня викладачів. Велика відповідальність в адап-
тивних процесах ЗВО покладається на викладача. 
Від ступеня задоволеності науково-педагогічних 
працівників (далі – НПП) умовами праці, матері-
ально-технічним забезпеченням, психологічною 
безпекою залежить ефективність освітньої діяль-
ності у ЗВО. Тому керівникам ЗВО вкрай важливо 
дотримуватися прозорих і справедливих процедур 
кадрового забезпечення, визнавати й підвищувати 
значущість викладання, мотивувати викладачів на 
вдосконалення освітньої та наукової діяльності, 
забезпечити відчуття їхньої безпеки в нестабіль-
ному освітньому просторі.

Аналіз досліджень засвідчує, що стан задово-
леності НПП умовами праці вивчала І. Аннєнкова 
шляхом моніторингу задоволеності професійною 
діяльністю науково-педагогічних працівників 
ЗВО на основі розробленої факторно-критері-
альної моделі. Це дало змогу автору відстежити 
динаміку показників задоволеності персоналу й 
на основі отриманих результатів ухвалити управ-
лінські рішення, що сприяють підвищенню рівня 
якості професійної діяльності викладачів (Аннєн-
кова, 2017). Дослідниця визначила й обґрунтувала 
такі параметри моделі, як «задоволеність діяль-
ністю», що охоплює чинники управління діяль-
ністю ЗВО, умов праці, роботи підрозділів ЗВО, 
психологічного клімату, доступності інформації, 
організації освітнього процесу; параметр «задо-

воленість професією», що визначено за такими 
показниками, як професійні здобутки й умови 
підвищення кваліфікації (Аннєнкова, 2017: 134). 
Ми погоджуємося з автором у тому, що чин-
ник «задоволеність умовами праці» має крите-
рії: матеріально-технічне забезпечення робочого 
місця; оплата праці; визнання заслуг і досягнень 
науково-педагогічних працівників; охорона та 
безпека праці; система мотивації професійної 
діяльності. Чинник «задоволеність організацією 
навчального процесу» містить такі критерії: роз-
поділ навчального навантаження; розклад занять; 
методичне забезпечення; стан навчальних аудито-
рій (Аннєнкова, 2017: 135).

Група дослідників: Г. Дзяк, Т. Перцева, 
Л. Науменко, Г. Горбунова, С. Захаров, Г. Канюка, 
Н. Ліхолетова – займалася виявленням готовності 
викладачів виконувати складні функції за освіт-
нім, організуючим, виховним, дослідницьким та 
іншими напрямами для подальшого формування 
позитивних змін у вдосконаленні їхньої праці 
(Дзяк та інші, 2016). Автори вивчали думки НПП 
щодо умов і змісту праці, психологічного клімату 
в колективах кафедр, стилю й методів керівництва 
на різних рівнях управління, їхнього ставлення до 
нових форм контролю знань студентів. Також у 
дослідженні порушувалися питання проблем ЗВО 
в освітній сфері, інформаційного та матеріально-
технічного забезпечення, можливості оптимізації 
навчально-методичної роботи й рейтингової сис-
теми оцінювання роботи викладачів тощо. Ціка-
вим є той факт, що керівництвом ЗВО проведено 
аналіз відповідей, ураховано висвітлені виклада-
чами проблеми та вдосконалено умови праці. Це, 
на нашу думку, показник дотримання корпора-
тивної культури й поваги до запитів НПП з боку 
керівництва.

На особливу увагу заслуговує робота О. Лазорко, 
де розглянуто психологічний конструкт задо-
воленості працею як особистого ресурсу профе-
сійної безпеки особистості викладача. Автором 
приділено увагу поняттю «професійна безпека» 
та запропоновано структурно-ієрархічну модель 
професійної безпеки особистості. Дослідник 
зазначає, що задоволеність працею становить 
зміст особистісно-професійної безпеки людини та 
продукує домінуючий психологічний стан, який 
забезпечує захист її професійних інтересів. Ми 
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розділяємо думку автора, що задоволеність пра-
цею можна вважати інтегральною ознакою про-
яву професійної безпеки особистості викладача 
(Лазорко, 2015).

Продовжуючи наукові розвідки з дослідження 
задоволеності НПП умовами праці у ЗВО, ми 
звернулися до зарубіжного досвіду. Литовськими 
дослідниками Р. Алондеріене та М. Майаускаіте 
(Alonderiene, Majauskaite, 2016) проведено емпі-
ричне дослідження щодо впливу стилю управ-
ління керівника закладу освіти на задоволеність 
роботою науково-педагогічного складу. Авторами 
доведено, що підвищити рівень задоволеності 
роботою НПП можна за рахунок визнання керів-
никами важливої ролі співробітників в управлін-
ських процесах і надання їм можливості демон-
струвати певні лідерські якості. Зазначено, що в 
разі надмірного контролю діяльності НПП задо-
воленість роботою знижується.

Групою дослідників з Португалії: М. де 
Л. Мачадо-Таyлор, В. М. Соарес, Р. Брітес, Й. Брі-
тес Ферреіра, М. Фархангмехр, О. М. Роча Гоувеіа 
та М. Петерсон (Machado-Taylor, Soares, Brites, 
Brites Ferreira, Farhangmehr, Rocha Gouveia & 
Peterson, 2016) – проведено загальнонаціональне 
дослідження задоволеності й мотивації НПП. 
Дослідники наголошують, що задоволений і вмо-
тивований склад НПП може створити національну 
й міжнародну репутацію для себе та свої уста-
нови. Крім того, продуктивність НПП впливає на 
результативність підготовки студентів. У цьому 
контексті вивчення задоволеності НПП умовами 
праці та їхньої мотивації до виконання професій-
ної діяльності стає важливим у період численних 
змін у вищій освіті.

Цікаві результати для дослідження знайдено в 
роботі П. А. Церці та Д. Думлудаг (Cerci, Dumludag, 
2019). Авторами простежено вплив факторів, що 
стосуються роботи (мобінг, безпека праці й опіку-
вання роботою); факторів, пов’язаних із науковою 
діяльністю (публікації, час на дослідження, тиск); 
відносного впливу доходу (соціальне порівняння, 
оцінка доходу) на задоволення життям і загальне 
задоволення роботою молодих викладачів, які 
працюють у провідних університетах Туреч-
чини. Так, авторами підтверджено, що задоволе-
ність життям і загальна задоволеність роботою 
сильно корелюються з мобінгом, часом на дослі-
дження, формальним і неформальним тиском і 
суб’єктивною безпекою праці тощо.

Отже, проведений аналіз наукових публікацій 
свідчить про занепокоєність вітчизняних і зару-
біжних дослідників щодо виявлення зв’язків, 
причин, факторів незадоволеності НПП ЗВО умо-

вами праці. Проте серед численних досліджень не 
охоплено питання задоволеності НПП працею та 
результатом освітнього процесу в магістратурі в 
умовах економічних змін.

Мета статті – здійснити аналіз стану задо-
воленості НПП магістратури умовами праці й 
результатом освітнього процесу з подальшим 
з’ясуванням їхньої готовності до адаптивних змін 
середовища.

Виклад основного матеріалу. Інструментом 
ефективного менеджменту в ринкових умовах є 
корпоративна культура, яку розглядають як сис-
тему формальних і неформальних правил і норм 
діяльності, звичаїв і традицій закладу освіти, 
індивідуальних і групових інтересів, особли-
востей поведінки співробітників освітньої орга-
нізації, стилю керівництва, показників задово-
леності НПП умовами праці, рівнем взаємного 
співробітництва та сумісності працівників між 
собою й із організацією. Досліджуючи сучасний 
стан підготовки магістрів управління закладом 
освіти, варто звернути увагу на кадровий склад, 
що працює з магістрантами-управлінцями, і від-
стежити його рівень задоволеності працею шля-
хом анкетування. Для проведення опитування 
НПП розроблено 2 анкети: 1 – «Результативність 
освітнього процесу в магістратурі», 2 – «Рівень 
задоволеності умовами праці», що розіслані в 
ЗВО України, де здійснюється підготовка магі-
стрів управління навчальним закладом (далі – 
УНЗ). Опитування працівників ЗВО проводилося 
анонімно, тому висвітлені результати подано в 
загальному вигляді. 

Аналіз відповідей НПП на анкету 1 свідчить 
про оптимальний рівень організації освітнього 
процесу в їхніх закладах освіти. У наявності 
якісні стандарти професійної підготовки сту-
дентів. Науково-методичне забезпечення освіт-
нього процесу на оптимальному рівні майже в 
усіх досліджуваних закладах. Однак при деталь-
ному аналізі відповідей респондентів нами вияв-
лено, що 28% викладачів не задоволені процесом 
підготовки магістрів УНЗ. Реальний результат 
навчання та ступінь задоволення освітніх і про-
фесійних потреб учасників освітнього процесу 
теж на низькому рівні й не відповідає їхнім очі-
куванням. Лише 47,5% викладачів зазначили, що 
процес підготовки магістрів відповідає їхнім очі-
куванням, проте, на нашу думку, це не означає, 
що НПП задоволені саме реальним результатом 
навчання. 

Важливим критерієм успішної підготовки 
магістрів УНЗ ми вважаємо матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу в ЗВО. За отри-
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маними даними досить невелика частка працівни-
ків (26%) уважає, що матеріально-технічне забез-
печення в їхньому закладі освіти знаходиться на 
оптимальному рівні. 21,7% визначили критичний 
рівень забезпеченості. 52,3% викладачів зазна-
чили, що матеріально-технічне забезпечення від-
повідає їхнім очікуванням. Проте можемо при-
пустити, що ці 52,3% викладачів задовольняються 
тим, що мають, наприклад, звичайну дошку з 
крейдою, замість інтерактивної, проведення тра-
диційної лекції без використання дидактичного 
мультимедійного комплексу, електронних бібліо-
тек, відсутністю комп’ютерів для індивідуальної, 
групової роботи магістрантів на занятті тощо.

Не варто ігнорувати ступінь захищеності 
НПП у ЗВО. Так, 40%, а це, на нашу думку, уже 
велика частка опитуваних, зазначили, що соціаль-
ний захист, адаптація, збереження та зміцнення 
здоров’я НПП залишаються на критичному рівні. 
Такий показник свідчить про необхідність про-
ведення робіт щодо підвищення захищеності й 
соціального статусу науково-педагогічних пра-
цівників, а також створення безпечного освіт-
нього середовища не тільки для магістрантів, а й 
для викладачів. Безпечне освітнє середовище для 
НПП можна умовно розділити на два напрями: 
матеріальні символи захищеності – гідна заро-
бітна плата, пільги, премії, оснащення робочого 

місця й умови організації праці, можливість підви-
щення кваліфікації, система харчування, медичне 
обслуговування, охорона праці та її безпека тощо; 
нематеріальні символи захищеності – ставлення 
з боку керівництва, можливість участі в прийнятті 
управлінських рішень, визнання заслуг та успіхів, 
цінності, політика закладу, стосунки в колективі й 
робоча обстановка, доступність інформації. 

Проведене опитування НПП, які працюють із 
магістрантами УНЗ (анкета 2 – мікс матеріаль-
них/нематеріальних символів захисту), дало нам 
змогу проаналізувати рівень їхньої задоволеності 
умовами праці (див. таблицю 1). Державні гаран-
тії, що проявляються в наданні НПП можливості 
отримувати ті чи інші матеріальні та нематері-
альні блага, забезпечують більшу стабільність 
їхнього становища, заохочують до інновацій і вдо-
сконалення освітнього процесу. Соціальна захи-
щеність НПП є підтримкою в їхній специфічній 
професійній діяльності, має також певною мірою 
компенсувати науково-педагогічному працівнику 
ті матеріальні втрати, які зумовлені економіч-
ними, правовими й соціальними обмеженнями. 
Відчуття захищеності дає змогу не тільки компен-
сувати обмеження, а й втримати професіоналів у 
закладі освіти (Петрик, 2014). 

Проте, за результатами опитування, ми бачимо, 
що 40% викладачів, які працюють із магістран-

Таблиця 1
Рівень задоволеності НПП умовами праці

№ з/п Критерії задоволеності
Відповіді респондентів:

Повністю 
задоволені

Частково 
задоволені

Не 
задоволені

Матеріальні критерії задоволеності
1 Охорона праці та її безпека 55% 45% -
2 Можливість отримання пільг 15% 45% 40%
3 Система харчування, медичного й іншого обслуговування 20% 30% 50%
4 Умови організації праці й оснащення місць 50% 45% 5%
5 Умови оплати праці (гідна заробітна плата, пільги, премії) 25% 75% -

6 Діяльність керівництва (щодо матеріального забезпечення 
керівника) 35% 55% 10%

7 Можливість підвищення кваліфікації 55% 40% 5%
Усього 36,4% 47,9% 15,7%

Нематеріальні критерії задоволеності
1 Цінності, місія, бачення, політика і стратегія 25% 60% 15%
2 Принципи, цілі, завдання й політика 35% 60% 5%
3 Ставлення з боку керівництва 60% 25% 15%
4 Визнання заслуг, успіхів і досягнень 20% 70% 10%

5 Можливість участі викладачів і співробітників у прийнятті 
управлінських рішень 10% 80% 10%

6 Доступність інформації 30% 60% 10%
7 Стосунки в колективі й робоча обстановка 50% 40% 10%

Усього 32,9% 56,4% 10,7%
Усього (по Україні) 34,7% 52,1% 13,2%
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тами, не задоволені такою соціальною захище-
ністю, а 45% опитуваних задоволені частково. 
Лише 15% респондентів залишаються задоволе-
ними наявною ситуацією. 

Системою правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів і засобів, що 
спрямовані на збереження здоров’я, життя і пра-
цездатності НПП в процесі трудової діяльності 
(охорона праці), більша частка респондентів задо-
волені повністю або частково. Утім в разі уточ-
нення ми спостерігаємо зовсім інші відповіді. 
Так, система харчування, медичного й іншого 
обслуговування, охорона праці та її безпека також 
належать соціальному захисту працівника освіти. 
З огляду на відповіді викладачів, 50% не задово-
лені сферою обслуговування (харчування, медич-
ний сервіс тощо) та 30% частково задоволені. 
Такий сервіс влаштовує лише 20% опитуваних. 
Отже, подібна ситуація зовсім не мотивує НПП до 
нових звершень та інноваційних змін, а залишає 
їх у стані нестабільності, де вони вимушені зао-
щаджувати свої професійні ресурси або шукати 
зручні для них умови праці – інше місце роботи.

Важливим елементом організації праці в 
закладі вищої освіти є організація робочих місць 
з метою створення на кожному з них необхідних 
умов для високопродуктивної й високоякісної 
інтелектуальної праці за якомога менших фізич-
них зусиль і мінімального нервового напруження 
НПП. Умовами організації праці та оснащенням 
місць повністю задоволено 50% респондентів, 
38% викладачів задоволені частково, лише 5% 
опитуваних визначили незадоволення умовами, 
у яких вони працюють. Звісно, організація робо-
чого місця залежить від фінансування закладу й 
господарської політики керівництва. 

Умови оплати праці мають бути стимулюю-
чими й мати систему винагороди для НПП. Дер-
жава постійно реформує оплату праці освітянам, 
утім, за результатами опитування, ми бачимо, що 
задоволених оплатою праці лише 25% виклада-
чів. Це може означати, що з магістрантами мають 
працювати НПП зі званням доцента або профе-
сора, з великим досвідом роботи. Це обумовлює 
надбавки за звання і стаж роботи, що значно під-
вищують заробітну плату викладачів. Більшість 
опитуваних – 75% – частково задоволена оплатою 
своєї праці. Цей факт гальмує мотивацію НПП 
постійно (не один раз за п’ять років) змінювати 
освітнє середовище магістратури, підвищувати 
власну кваліфікацію, відвідувати тренінги, семі-
нари, курси, опановувати сучасні методи роботи 
з магістрантами, адже всі ці заходи потребують 

додаткового фінансового вкладення. Отримуючи 
зарплату, що не відповідає реальним прожитковим 
вимогам, викладач просто не може собі дозволити 
додаткові витрати.

Суттєво впливає на продуктивну роботу НПП 
діяльність керівництва. Керівник закладу вищої 
освіти безпосередньо формує колектив, що зда-
тен ефективно здійснювати й розвивати освітню 
діяльність у ЗВО. Від керівника закладу залежить 
налаштування особливої структури відносин між 
членами педагогічного колективу, опосередкова-
ного змістом спільної педагогічної діяльності, її 
цінностями, принципами, цілями, завданнями. 
Розуміння колективу – основа ефективного керів-
ництва. Так, опитування показало, що повністю 
задоволені діяльністю та політикою управління 
в досліджуваних ЗВО 35% респондентів, част-
ково задоволені – 55% опитуваних, лише 10% – 
повністю не задоволені діяльністю керівництва. 
На нашу думку, такі показники мають мотивувати 
керівників закладів освіти провести моніторинг 
напрямів власної діяльності. Необхідно відсте-
жити, що не влаштовує співробітників, бо якщо 
респонденти обрали середній показник (частково 
задоволені), а їх більшість, то це означає, що вже 
наявний деякий дискомфорт у взаєминах із керів-
ництвом, що гальмує ефективну роботу викла-
дачів з магістрантами. Ігнорування нестабільної 
ситуації в закладі буде тільки нарощувати незадо-
волення НПП і тим самим порушувати позитивне 
ставлення до керівника й загалом подальшої 
роботи в цьому закладі освіти. Керівники ЗВО, 
самі того не усвідомлюючи, можуть створювати 
в колективі певну атмосферу, яка може перешко-
джати або сприяти його розвитку. Тому необхід-
ний пильний аналіз ситуації, а потім її планомірна 
зміна (Мартинець, 2018: 129).

Конкурентною перевагою серед інших ЗВО є 
висококваліфіковані працівники закладу. Заклад 
вищої освіти зацікавлений у систематичному під-
вищенні кваліфікації працівників освіти, що дає 
змогу вдосконалити їхні можливості й оволодіти 
перспективним педагогічним досвідом. Сьогодні 
заклади освіти прагнуть здійснювати не про-
сто традиційну підготовку співробітників, а їх 
навчання й розвиток, що відповідають потребам 
закладу. НПП можуть підвищувати кваліфіка-
цію за такими формами, як інституційна, очна, 
денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева, 
дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо; 
за такими видами: навчання за програмою під-
вищення кваліфікації, у т. ч. участь у семінарах, 
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-кла-
сах тощо. Підвищення кваліфікації здійснюється 
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за рахунок коштів, передбачених у кошторисах 
закладів освіти, здійснюється фінансування під-
вищення кваліфікації в обсязі, установленому 
законодавством, і відповідно до плану підви-
щення кваліфікації (Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, 2019). Наше опитування показало, 
що такими умовами підвищення кваліфікації 
задоволено 55% опитуваних, частково задоволено 
40%, а не задоволено такою можливістю підви-
щувати кваліфікацію лише 5% респондентів. Це 
означає, що право НПП на професійний розвиток 
реалізується неповною мірою. На нашу думку, 
доцільніше було б розширити доступ НПП до 
ринку якісних освітніх послуг з підвищення ква-
ліфікації та надати їм більшої свободи у виборі 
напряму й місця професійного вдосконалення. 
Особливої допомоги викладач потребує у фінан-
суванні обраної ним освітньої послуги. 

Заклад освіти підвищує свою ефективність 
завдяки працівникам, які розуміють місію закладу, 
принципи, цілі розвитку, стратегію та політику. 
У результаті підвищується причетність НПП до 
реалізації завдань закладу, зростає мотивація, а 
співробітники різних відділів докладають зусилля 
для досягнення спільних цілей. Так, серед викла-
дачів, які працюють із магістрантами УНЗ, 25% 
розуміють, розділяють і діють у межах політики 
закладу, 60% респондентів частково задоволені 
місією закладу, 15% опитуваних не задоволені 
принциповими позиціями та баченням закладу. 
Невеликий відсоток супротивників, так само як і 
працівники, що дотримуються нейтральної пози-
ції, заважають керівництву ЗВО досягати постав-
лених цілей, гальмують розвиток закладу та 
виштовхують його із конкурентної боротьби. Цін-
ності, місія, бачення, політика і стратегія закладу 
освіти мають відповідати або збігатися із ціннос-
тями, принципами та цілями НПП, тоді відбува-
ється злиття ідей, включається креативне колек-
тивне мислення, здійснюється якісна педагогічна 
діяльність. Щоб НПП намагалися виконувати яко-
мога краще свою роботу, необхідно активізувати 
свідоме ставлення до неї, запевнити, що викладач 
є членом команди, що від його праці залежить кін-
цевий результат роботи всього колективу.

Важливу роль у задоволенні роботою відіграє 
ставлення керівництва до НПП та його профе-
сійної діяльності. Так, 60% опитуваних повністю 
задоволенні ставленням до них з боку керівни-
цтва, 25% – частково задоволені, 15% респонден-
тів не задоволені наявною ситуацією на роботі, 
піддавалися трудовій експлуатації або психоло-
гічному тиску з боку керівників щодо їхнього про-

фесіоналізму й компетентності. Керівники мають 
поважати людську гідність, цінувати професіона-
лізм і забезпечувати психологічну безпеку пра-
цівників на робочому місці. Одним із найпотуж-
ніших засобів прояву поваги до співробітників і 
стимулювання до творчої, активної праці є визна-
ння їхніх заслуг, успіхів і досягнень. Результати 
опитування нам показали, що лише 20% опиту-
ваних НПП задоволені таким видом заохочення, 
проте 70% частково задоволені, 10% або зовсім не 
отримували позитивної оцінки своїх дій, або не 
задоволені такою системою стимулювання. Такі 
показники свідчать про те, що керівники нехту-
ють наданням зворотного зв’язку НПП за їхніми 
результатами праці або що є в наявності організа-
ційні бар’єри, які заважають налагодженню куль-
тури спілкування та зумовлюють нарощування 
непорозуміння між керівниками й підлеглими.

Формуванням атмосфери взаєморозуміння та 
взаємної підтримки в системі «керівник-НПП» 
є дотримання балансу інтересів НПП під час 
надання їм можливості брати участь у прийнятті 
управлінських рішень. 80% опитуваних НПП 
частково задоволені наданою можливістю брати 
участь в управлінських рішеннях, 10% респон-
дентів зовсім не отримують шансу колегіального 
прийняття управлінського рішення, 10% опиту-
ваних НПП повністю задовольняє наявна ситуа-
ція заохочення ініціативи. Це демонструє відда-
леність або навмисну відстороненість НПП від 
реальних управлінських процесів, що свідчить 
про відсутність командної роботи.

Здійснення ефективної педагогічної діяльності 
передбачає задоволення інформаційно-комуні-
каційних потреб усіх учасників освітнього про-
цесу. Інформаційне забезпечення стає основним 
виробничим ресурсом для НПП, яких цікавить 
інформація щодо змін у розкладі занять, наукових 
видань вишу, вимог до оформлення публікацій, 
проведення конференцій, новин та анонсів різ-
номанітних заходів ЗВО тощо. Нами з’ясовано, 
що 10% НПП не задоволені доступністю інфор-
мації в закладі (наприклад, у деяких ЗВО досі 
має місце розроблення розкладу занять у папе-
ровому вигляді, що призводить до незручностей 
як викладачів, так і студентів). 60% респондентів 
частково задоволені каналами комунікації у ЗВО. 
30% опитуваних повністю задоволені поши-
ренням інформації в закладі. Натепер інформа-
ційно-інноваційні технології стимулюють до 
безперервного вдосконалення інформаційної 
інфраструктури ЗВО, і ми можемо сподіватися на 
подальше збільшення НПП, задоволених доступ-
ністю інформації.
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Професійній діяльності НПП присвячу-
ють значну частину свого життя, тому важливо 
почуватися серед колег комфортно й упевнено, 
адже сфера міжособистісних взаємин пов’язана 
з реалізацією потреби в спілкуванні та само-
ствердженні особистості в рамках педагогічного 
колективу, мірою задоволення своєю професій-
ною діяльністю, формальним і неформальним 
статусом. Напружені взаємини між колегами 
можуть негативно відбиватися на роботі окре-
мого відділу, кафедри, факультету, навіть усього 
ЗВО й у результаті погіршувати якість підготовки 
магістрів, слугувати негативним прикладом для 
майбутніх управлінців. За нашим опитуванням, 
стосунки в колективі та робоча обстановка вла-
штовують 50% опитуваних НПП, 40% – задово-
лені частково своїми взаєминами з колективом, 
10% опитуваних відверто зазначають, що вони не 
задоволені сформованою морально-психологіч-
ною атмосферою між членами колективу. Отри-
мані відповіді засвідчують, що більшість викла-
дачів працюють у досить сприятливих взаєминах 
із колективом, що позитивно впливає на резуль-
тати їхньої праці.

Висновки. Отже, проведений нами аналіз 
стану задоволеності НПП, що здійснюють підго-
товку магістрів УНЗ, роботою в сучасних умовах 
ринкових перетворень дає можливість зробити 

такі висновки. Сучасна ринкова економіка суттєво 
впливає на розвиток ЗВО, стан забезпечення НПП 
умовами праці, а також на систему підготовки 
магістрів УНЗ. На основі проведеного дослі-
дження ми припускаємо, що результативність під-
готовки магістрів УНЗ значно підвищиться, якщо 
приділити особливу увагу комфортизації умов 
праці кадрового складу, який працює із магістран-
тами-управлінцями. 

Наше опитування засвідчило, що не всі дії для 
покращення роботи з НПП мають високі резуль-
тати. За визначенням викладачів, досі на недо-
статньому рівні залишаються: матеріально-тех-
нічне забезпечення освітнього процесу; соціальна 
захищеність і статус НПП; підвищення кваліфіка-
ції НПП за інноваційними програмами; створення 
безпечного освітнього середовища; доступність 
інформації та можливість прийняття управлін-
ських рішень, психологічна безпека. Відчуття 
захищеності НПП в умовах ЗВО є однією з базо-
вих потреб, проте аналіз анкет показує середній 
рівень суб’єктивного благополуччя. У зв’язку з 
цим виникає необхідність у перегляді освітнього 
середовища, яке має бути адаптоване до специ-
фіки роботи з магістрантами, мати гнучку струк-
туру як для НПП, так і для самого студента магі-
стратури та формувати їхню готовність до роботи 
в умовах ринку.
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ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Стаття присвячена аналізу інформації про стратегії викладання англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Метою статті є дослідження та розкриття формування граматичних навичок у сту-
дентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов. Спочатку розглядається коротка історія 
викладання граматики, в т. ч. перехід від детального до неявного підходів. Потім описується сучасний підхід, 
так званий акцент на формі, та досліджуються причини та науково обґрунтовані докази для залучення уваги 
студентів до мовної структури. Припускається, що замість створення граматико-коректуючих вправ, викорис-
товуючи деконтекстуалізовані речення зі студентських робіт, вчителі повинні створювати короткі тексти, 
які містять у собі загальні типи помилок, зроблених студентами в письмовій формі. Пропонуються приклади 
навчальних заходів, що можуть сприяти підвищенню рівня інформованості учнів щодо граматики. Наприкінці 
пропонуються напрями майбутніх досліджень у розвитку підходу акцентування на формі. Після формування 
напряму «акцент на формі» дебати серед викладачів і дослідників зазнали фундаментальних змін. Тематичне 
дослідження показало, що студенти з високим рівнем знання мови більше зосереджуються на лексиці, ніж на 
інших формах, тож пропонуємо викладачам приділяти більше часу на граматику та вимову. Відзначено, що 
студенти явно не вивчали порівняльних структур на будь-якому етапі завдання, але вони повинні були викорис-
товувати порівняльні форми для його виконання. Після цього викладач пояснював матеріал про порівняння, а 
студенти виправляли неправильно складені речення, виконували інші вправи на складання речень і читали істо-
рії, які містили порівняльні форми. Акцентування на комунікативному вивченні мови іноді призводить до явного 
детального навчання граматики, що відіграє обмежену роль в освіті студентів. Щоб допомогти учням поліпши-
ти їхню граматичну точність, інструктори повинні впровадити чіткий акцент на формі в контексті значущої 
навчальної діяльності та завдань, які дають учням широкі можливості для практики.

Ключові слова: формування граматичних навичок, стратегії викладання, комунікативний підхід, підхід 
акцентування на формі, явний (детальний) підхід, неявний (прихований) підхід.
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TRAINING GRAMMAR SKILLS IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES

The article deals with the analysis of information about English language teaching strategies for students of higher 
educational institutions. The article intends to study and reveal training grammar skills in students of higher educational 
institutions in learning foreign languages. The author first examines a brief history of grammar teaching, including 
the transition – detailed to implicit approaches. It is followed by a description of a modern approach, the so-called 
emphasis on form, as well as exploration of the reasons and scientifically proven evidence for drawing students’ attention 
to language structure, while remaining focused mainly on meaning. It is suggested that instead of creating grammar-
correcting exercises using decontextualized sentences – student work, teachers should create short texts that contain 
common types of mistakes made by students in writing. Examples of learning activities that can help improve students’ 
grammar knowledge are offered. At the end, the author offers the directions of future research in the development of the 
form-centered approach. The debate among teachers and researchers has undergone fundamental changes upon shifting 
the emphasis towards the form. The case study found that students with a high level of language proficiency tended to 
focus more on vocabulary than on other forms. Thus, the author suggested that teachers devote more time to drawing 
students’ attention to grammar and pronunciation. It was noted that students clearly did not study comparative structures 
at any stage of the assignment, but they had to use comparative forms to complete it. After that, the teacher explained 
the material about comparisons, and students corrected incorrectly composed sentences, performed other exercises for 
composing sentences, and read stories that contained frequent cases of comparative forms. Recently, the emphasis on 
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communicative language learning sometimes leads to explicit detailed grammar teaching, which plays a limited role in 
student education, and to help students improve their grammar accuracy, instructors need to place a clear emphasis on 
form in the context of meaningful learning activities and assignments that provide ample opportunities for practice.

Key words: training grammatical skills, teaching strategies, communicative approach, form-centered approach, 
explicit (detailed) approach, implicit (hidden) approach.

Постановка проблеми. Багато студентів, які 
вивчають англійську мову, надають великого зна-
чення граматиці. Помітивши зв’язок між грама-
тичною точністю й ефективною комунікацією, 
вони пов’язують відмінне знання граматики з 
можливостями успішного працевлаштування і 
просування по службі, досягнення цілей у сфері 
освіти, а також суспільного визнання носіями 
мови. Викладачі англійської мови сперечаються 
про те, як, якою мірою і навіть чи потрібно вчити 
граматику. Дійсно, в популярному нині комуніка-
тивному підході до вивчення мови друга мова роз-
глядається насамперед як «інструмент для спілку-
вання, а не як об’єкт для аналізу» (Ellis, 2001: 12). 
Тим не менше, більшість досліджень нині підтри-
мують деяку увагу до граматики в межах змістов-
ного, інтерактивного навчального контексту.

Аналіз досліджень. Напрацювання для роз-
криття цього питання були представлені у роботах 
таких учених, як Д.Н. Жилкіна, В.С. Коростильов, 
А.А. Леонтьєв, В.Л. Прокоф’єва та ін. Важливо 
враховувати здобутки зарубіжних науковців, 
тож на особливу увагу заслуговують P.J. Camhi, 
R. Ellis, T.S. Farrell, C. Gascoigne, E. Hinkel, 
V.I. Ikpia, S. Loewen, J.M. Norris, C. Paraskevas, 
A. Poole, H. Winitz.

Мета статті – дослідити та розкрити форму-
вання граматичних навичок у студентів вищих 
навчальних закладів у процесі вивчення інозем-
них мов.

Виклад основного матеріалу. Суперечка про 
місце граматики в навчанні відіграє домінуючу 
роль в історії навчання мови. Протягом більшої 
частини минулого століття суперечки оберталися 
навколо питання про те, чи допомагає навчання 
граматики отримати знання другої мови. Багато 
відповідей на це питання можуть бути розміщені 
уздовж континууму з крайнощами на обох кінцях 
(Gascoigne, 2002). На одному кінці дуже явні під-
ходи до граматики навчання, а на іншому – неявні 
підходи, які уникають згадки про форму.

Хінкель (Hinkel, 2002) подає короткі істо-
рії навчання граматики у викладанні мов. Спи-
сок історичних підходів до навчання граматики 
довгий, хоча певні підходи відзначені за їхнім 
впливом. Один із найбільш ранніх із них, під-
хід граматики перекладу, характеризується як 
механічне запам’ятовування правил і відсутність 

справжньої комунікативної діяльності. На рубежі 
ХХ ст. лінгвістичний структурний опис мов світу 
у поєднанні з біхевіористичною психологією дав 
розвиток прямому методу, прихильники якого 
вважають, що студенти повинні вивчати другу 
мову таким самим чином, як і першу; граматика 
має бути засвоєна за допомогою усної практики, 
вправ і повторення, а не через запам’ятовування і 
написання чітких правил. Тим не менш, вивчення 
мови, як і раніше, підпорядковувалося всім струк-
турним принципам. Аудіолінгвалізм був ще одним 
структурним методом, який розділяв неявну орі-
єнтацію на граматику. До 1960 р. набув попу-
лярності когнітивний підхід до викладання. За 
теорією Хомського про універсальну граматику 
з акцентом на синтаксис, когнітивні підходи є зсу-
вом назад до більш явного викладання граматики. 
Тим не менш, у 1970-х рр. із появою гуманістич-
них підходів маятник хитнувся знову в бік при-
хованого підходу до викладання мови, зокрема 
комунікативного. Ці підходи підкреслили зміс-
тову взаємодію та вірогідність у навчальній діяль-
ності та вважали, що спілкування має бути метою 
навчання. Граматика не викладалася детально, а 
прихильники вважали, що точність буде досяг-
нута із природним плином часу.

Сучасні змістовні дослідження описаних вище 
підходів призвели до консенсусу, що винятковий 
акцент на крайності утруднює оволодіння студен-
тами англійською мовою. Недоліки традиційної 
орієнтації на структуру мови описані вченими 
(Green, Hecht, 1992), недоліки чіткого комуніка-
тивного підходу також зазначені (Norris, Ortega, 
2000). Дійсно, досвідчені викладачі мови вже 
давно визнали переваги розумного використання 
корекції помилок чи повторення у класі (Poole, 
2005). Елліс (Ellis, 2001) припустив, що передові 
знання усної та письмової мови, необхідні для 
досягнення академічної та професійної мети сту-
дентів, можуть потребувати детального навчання, 
орієнтованого на форму. Крім того, дослідження 
на практиці та ставлення вчителів і студентів 
(Ikpia, 2003) припускають, що обидві групи при-
хильні до деяких елементів детального вивчення 
граматики в аудиторії. Ці та інші висновки заклали 
основу для підходу акцент на формі.

Вивчення мови з використанням підходу 
акцент на формі. Елліс (Ellis, 2001) визначає під-
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хід акцент на формі як «будь-яку заплановану 
чи спонтанну навчальну діяльність, призначену 
спонукати студентів звернути увагу на мовну 
форму». Така увага до форми повинна мати місце 
впродовж змістовного, комунікативного контек-
сту, що робить його розширенням комунікатив-
ного навчання мови, а не відхилення від нього.

Викладачі заохочують студентів зосередитися 
на формі декількома способами. Акцент на формі 
може бути спланованим і направленим на зазда-
легідь обрані структури, або спонтанним, який 
виникає в будь-який момент комунікативної діяль-
ності. Викладачі можуть розробити завдання, щоб 
заохотити студентів звернути увагу на форму у 
поданому матеріалі (наприклад, прийменники 
місця, такі як в, на, під), або ж навчати цих форм 
явно і надати можливості для практики. Акцент 
на формі може бути зворотним, що включає явні 
поправки мови студента; надання нової форми 
сказаному (повторюючи те, що студент вже ска-
зав, але по-іншому); уточнення запитів та інших 
видів зворотного зв’язку. Акцент на формі най-
частіше є ініціативою вчителя, але також ініцію-
ється студентами за допомогою питань і прохань 
про роз’яснення (Poole, 2005).

Хоча аналіз засвоєння другої мови не дає оста-
точної відповіді на багато важливих питань щодо 
орієнтованого на форму навчання, дослідження 
надали докази того, що акцент на форму корелює 
із кращим засвоєнням нової граматики та лек-
сики. Було також виявлено, що студенти, залу-
чені до комунікативної, акцентованої на формі 
діяльності, поліпшили свої граматичні навички 
та застосування нових форм (Ellis, 2001). Левен 
(Loewen, 2002) виявив, що короткі епізоди кори-
гувального зворотного зв’язку пов’язані з більш 
високими показниками правильності за подаль-
ших застосувань. Деякі емпіричні дослідження 
показали, що різні акцентовані на формі методи 
призвели до більш точного використання цільо-
вих структур. Синтез висновків великої кількості 
досліджень потреб тих, хто вивчає англійську 
мову, припускає, що вони засвоюють матеріал 
краще за методами, які об’єднують інтерактивний 
підхід із детальним навчанням (Winitz, 1996).

Викладачі повинні зважати на розвиток готов-
ності учнів при вирішенні питання щодо доціль-
ності застосування акцентованого на формі під-
ходу в цьому контексті. Оскільки студенти з 
низьким рівнем грамотності часто докладають 
значних зусиль, щоб зрозуміти форму рідною 
мовою, не рекомендується навчати їх граматики 
другою мовою, поки вони не досягнуть кращих 
успіхів у грамотності. Також припускається, що 

акцент на формі не слід застосовувати зі студен-
тами початкового рівня вивчення мови. Натомість 
учнів потрібно заохочувати звертатися до форми 
тільки після того, як вони засвоїли базові струк-
тури та словниковий запас і розвинули основні 
навички спілкування. Тим не менше, було також 
виявлено, що навіть тоді, коли учні недостатньо 
готові вивчати форму, інтенсивне використання 
акцентування на формі може допомогти їм у 
вивченні інших структур, пов’язаних з акценту-
ванням на формі (Spada, Lightbown, 1999). Напри-
клад, учням, які можуть бути не готові повною 
мірою до засвоєння порівняльних структур в 
англійській мові (наприклад, That cat is smaller 
than this cat; That book is more interesting than this 
book), все ще можуть почати використовувати й 
озвучувати порівняльний суфікс -еr і порівняльне 
слово more плюс прикметник. Навпаки, успішніші 
учні з науковими цілями можуть отримати вигоду 
з більш явного підходу, особливо при вивченні 
складних структур і концепцій.

Викладач повинен також розглянути потреби й 
інтереси учнів у визначенні найкращого способу 
привернути їхню увагу до форми та практики її 
використання у значимому контексті. Наприклад, 
для студентів спеціальності «Біологія» серед-
нього рівня знання іноземної мови усна відпо-
відь наприкінці заняття (наприклад, «I examined 
the butterflies, then I described them») може бути 
використана для фокусування студентами уваги 
на формуванні минулого часу. Підхід акцент на 
формі може виявитися важчим для використання, 
коли вчителі зобов’язані суворо дотримуватися 
затверджених програм або коли групи студентів 
занадто великі, щоб достатньо використовувати 
індивідуальний зворотний зв’язок (Poole, 2005).

Навчальні заходи. Кілька стратегій інтеграції 
форми та змісту в навчанні були представлені в 
літературі. Фактично прихований-явний конти-
нуум зберігається в тілі методів, що використо-
вуються для привертання уваги учнів до форми. 
Один із найбільш прихованих методів, т. зв. потік 
вхідної інформації (the input flood), представляє 
студентам текст, який містить багато прикладів 
цільової форми, в надії, що студенти будуть звер-
тати на них увагу. У техніці, відомій як виділення 
вхідної інформації input enhancement, форми виді-
ляються різними кольорами, шрифтами, підкрес-
леннями або іншими сигналами, спрямованими 
на підвищення інформованості студентів про 
структуру. Фотос (Fotos, 2002) описує приховані 
структури на основі завдань, у яких студенти 
порівнюють два міста. Пара студентів розпові-
дали один одному про особливості знайомих міст 
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і занотовували інформацію. Наступне завдання – 
записати речення, в яких порівнюються міста від-
повідно до описаних особливостей (наприклад, 
«New York is bigger than Washington, DC»). Сту-
денти явно не вивчали порівняльних структур 
на будь-якому етапі завдання, але вони повинні 
були використовувати порівняльні форми для 
його виконання. Після цього викладач пояснював 
матеріал про порівняння, а студенти виправляли 
неправильно складені речення, виконували інші 
вправи на складання речень і читали історії, які 
містили порівняльні форми.

Явні методи включають у себе завдання на 
підвищення розуміння, в ході яких учням про-
понується визначення правил граматики із пред-
ставлених ознак і цілеспрямовані комунікативні 
задачі (Ellis, 2001), розроблені, щоб опрацювати 
формування цільової форми в контексті вико-
нання комунікативної задачі. Остання задача 
сконструйована таким чином, що цільова функція 
має важливе значення для виконання завдання. 
Наприклад, завдання може потребувати одного 
студента, щоб надати іншому докладні інструк-
ції зі створення пташки орігамі. Перший студент, 
швидше за все, відчує необхідність використову-
вати прислівники, такі як first, now, then, і next, 
щоб сказати іншому студенту про послідовність 
кроків завдання. Стратегії корекції помилок є ще 
одним способом явно зосередитися на формі в 
межах початково орієнтованого на зміст завдання, 
цим вони допомагають учням помітити різницю 
між їхнім формулюванням і цільовим. Серед цих 
стратегій метод стежки в саду (the garden path 
technique) вводить граматичні правила, а потім 
наводить учням ситуації, в яких вони можуть 
робити висновки, таким чином визначаючи і зва-
жаючи на правильні форми [5]. Ось приклад вико-
ристання методу «стежки в саду»:

Teacher: Here is a sentence using these words: 
think and problem. I thought about the problem. Now 
you make one using these words: talk and problem.

Learner: We talked about the problem.
Teacher: Good. Argue and result.
Learner: We argued about the result.
Teacher: Good. Discuss and advantages.
Learner: We discussed about the advantages.
Teacher: No. With discuss we do not use about.
У наведеному вище прикладі помилки студента 

виправлені, тим самим стає відомо про винятки із 
граматичних правил. Припускається, що замість 
створення граматико-коректуючих вправ, вико-
ристовуючи деконтекстуалізовані речення зі сту-
дентських робіт, вчителі повинні створювати 
короткі тексти, які містять у собі загальні типи 

помилок, зроблених студентами в письмовій 
формі. Студенти можуть працювати разом, щоб 
редагувати більш автентичні тексти, що допо-
може їм навчитися виправляти свою роботу більш 
успішно (Farrell, Lim, 2005).

Хоча багато досліджень засвоєння другої мови 
здебільшого було спрямовано на підвищення обі-
знаності та вправи на увагу, як описано вище, 
існують також вправи з формування граматики, 
акцентовані на формі. Хінкель обговорює і дає 
приклади описаних далі методів. Спільний діа-
лог – розмови, в яких студенти працюють разом, 
щоб обговорити та використовувати нові форми, 
будуючи речення. Інший метод, пролепсис, – це 
навчальна розмова між вчителем і учнем. Викла-
дач навчає студента через процес написання або 
мовлення англійською, можливо, включаючи 
використання нової форми. У наступному при-
кладі пролептичної розмови вчитель (T) розмов-
ляє зі студентом (S) низького середнього рівня, 
який записує опис важливої події в минулому.

(S writes “My baby was angry.”)
T: Oh, she was angry. And then?
S: I pick her up, but she cry.
T: I see. Why don’t you write it down?
S: I can say it, but I don’t write.
T: Just try it. Write what you know.
(S writes “She cry.”)
T: Good. Ok, cry when? Now?
S: No, she cried.
T: Yes. Go ahead and write it. I’ll help.
(S writes “She cryed.”)
T: Right. But remember what happens to the “y”?
(S erases “cryed” and writes “cried.”)
T: Right. What happened then?
У розмові вище вчитель і учень займаються 

історією. Учитель спрямовує студента зосеред-
итися також на формуванні минулого часу, а не 
просто наказує використовувати в минулому часі 
форму cry, також не говорить прямо, як пишеться 
ця форма. Іншими словами, вчитель не лише 
визначає параметри завдання для студентів, а 
й заохочує їх підійти до відповіді самостійно 
(Hinkel, 2002).

Підхід мовного досвіду – це метод, за якого сту-
денти диктують викладачеві англійською мовою 
те, що вони хотіли б сказати. Викладач записує 
повідомлення студентів у правильній граматич-
ній формі англійською і представляє їх студентам. 
Наприклад, студент може сказати або написати: 
«I late the work for the bad traffic». Викладач запи-
сує речення «I was late for work because traffic was 
bad». Із виправленим текстом у руках студенти 
мають можливість порівняти те, що вони ска-
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зали чи написали, із правильною формою пові-
домлення, які вони хотіли б передати, ставлять 
питання і вчаться.

Висновки. Після формування напряму «акцент 
на формі» дебати серед викладачів і дослідників 
зазнали фундаментальних змін. Питання більше 
не полягало в тому, чи допомагає явне детальне 
викладання граматики отримати знання англій-
ської мови, а, швидше, як цей підхід може бути 
найкращим чином реалізований. Ряд цікавих 
питань і досі не вирішений. Деякі питання сто-
суються часового регулювання. Коли можна вво-
дити цей підхід у програму? Чи повинен підхід, 
акцентований на форму, передувати інтерактив-
ним заходам, чи навпаки? Як характеристики сту-
дента, такі як рівень освіти, цілі та рівень грамот-
ності й усні знання впливають на їхню готовність 
і здатність брати участь у впровадженні цього під-
ходу? Хоча ці питання, як і раніше, вказують на 
необхідність подальшого вивчення, у своїх емпі-
ричних дослідженнях Параскевас (Paraskevas, 
1993) припускає, що форми, на яких потрібно 
зосередитися, не повинні бути впорядковані за 
складністю для вивчення і не повинні збігатися з 
рівнем знань учнів.

Інші питання стосуються того, на яких формах 
слід акцентувати увагу і якою мірою, а також які 
форми піддаються вивченню за цим підходом, 
а які – ні. Тематичне дослідження показало, що 
студенти з високим рівнем знання мови зазвичай 
більше зосереджуються на лексиці, ніж на інших 
формах, тож пропонуємо викладачам приділяти 

більше часу на граматику та вимову. Аналогічні 
результати спонукали Пула (Poole, 2005) припус-
тити, що підхід, орієнтований на форму, був більш 
корисним для розвитку лексики, ніж граматики. 
Тоді може виникнути питання, як вчителі можуть 
сприяти студентам частіше зосередитися на гра-
матичних формах.

Який оптимальний баланс між акцентуванням 
на формі та зосередженням уваги на змісті? Ціл-
ком можливо, що запланований, а не спонтанний 
акцент на формі демонструє учням, що вчитель 
більше зацікавлений формою, ніж змістом. Елліс 
(Ellis, 2001) показує, що інтенсивне, заплановане 
акцентування на формі може зайняти багато часу, 
тож увага зосереджується на меншій кількості 
структур, тоді як спонтанне фокусування дозволяє 
розглянути різні мовні форми в міру необхідності.

Відповіді на ці питання обіцяють надати нові 
навчальні напрями для вчителів і приділення 
уваги як змістові, так і формі мови.

Акцентування на комунікативному вивченні 
мови іноді призводить до явного детального 
навчання граматики, що відіграє обмежену роль 
в освіті студентів. Тим не менш, дослідження 
оволодіння другою мовою і зосередження уваги 
на формі у вивченні підтримує підходи, подібні 
до описаних у цій статті. Щоб допомогти учням 
поліпшити їхню граматичну точність, інструк-
тори повинні впровадити чіткий акцент на формі 
в контексті значущої навчальної діяльності та на 
завданнях, які дають учням широкі можливості 
для практики.
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ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ  
У ХІРУРГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ:  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ

Представлено навчальні матеріали та подано стислі методичні коментарі щодо їхньої реалізації під час 
вивчення теми «Професійна комунікація лікаря з пацієнтом у хірургічному відділенні» з української мови як іно-
земної. Визначено зміст та окреслено види робіт, які дозволяють одночасно із засвоєнням лексико-терміно-
логічного мінімуму і морфолого-синтаксичних особливостей теми реалізовувати найнеобхідніші комунікативні 
потреби іншомовного студента у професійній сфері, зокрема на прикладі комунікації лікаря у хірургічному відді-
ленні. Запропоновано систему вправ і завдань, на основі яких доцільно здійснювати формування фахового усного 
й писемного спілкування майбутніх лікарів. Підкреслено, що зміст завдань співвідноситься з етапами проведення 
практичного заняття. Виділено тренувальні вправи та завдання, спрямовані на актуалізацію вивченого раніше 
і закріплення нового матеріалу; окремо представлено текст із фаху, в якому практично реалізуються системні 
семантичні та лексико-граматичні зв’язки, притаманні українській мові; розроблено вправи, спрямовані на його 
детальне опрацювання; як окрему комунікативну складову частину виділено діалогічне мовлення; репрезенто-
вано інтерактивні завдання тощо. Розглянуто низку синонімічних морфолого-синтаксичних конструкцій, що 
виражають суб’єктно-об’єктні відношення формами активного і пасивного стану дієслів і використовуються в 
науковому мовленні, а також антонімічні й синонімічні терміносполучення, які репрезентують лексичний рівень 
професійної комунікації. Підкреслено, що українська синонімія є засобом збагачення фахового мовлення, водночас 
синоніми можуть ускладнювати його сприйняття й розуміння іноземними студентами. Доведено, що головними 
мовними засобами для ефективного засвоєння теми виступають лексико-граматичні вправи та завдання, тек-
сти й діалоги, насичені фаховою термінологією та стандартизованими мовленнєвими конструкціями медичної 
галузі, що реалізуються в науковому і розмовному стилях. Зазначено, що навчальний матеріал, призначений для 
формування та розвитку різних видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання та письма), спри-
ятиме формуванню навичок професійної комунікації майбутніх лікарів у хірургічному відділенні та допоможе 
вдосконалити методичне забезпечення навчальної дисципліни.

Ключові слова: професійна комунікація, навчально-методичні матеріали, система вправ і завдань, лексико-
граматичний матеріал, синонімія, антонімія.
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PROFESSIONAL COMMUNICATION OF A DOCTOR WITH A PATIENT  
IN THE SURGICAL DEPARTMENT:  

EDUCATIONAL AND METHODICAL MATERIALS ON THE TOPIC

It has been presented the training materials and brief teaching comments on their implementation while studying the 
topic “Professional communication of a doctor with a patient in the surgical department” at the classes of Ukrainian as a 
foreign language. It has also been determined the content and types of activities, which allow to meet the most necessary 
communicative needs of a foreign language student in the professional sphere simultaneously with mastering the lexical-
terminological minimum and morphological-syntactic features of the topic, in particular on the example of doctor’s 
communication in the surgical department. It has been proposed the system of exercises and tasks which are the basis for 
carrying out formation of professional oral and written communication of future doctors. It is emphasized that the content 
of tasks corresponds to the stages of practical training. Training tasks and exercises are aimed at updating previously 
studied and consolidating new material; the text on the specialty is presented separately, where the systemic semantic 
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and lexical-grammatical connections inherent in the Ukrainian language are practically actualized; it is developed the 
exercises aimed at its detailed elaboration; dialogic speech is singled out as a separate communicative component; 
interactive tasks, etc. are represented. A number of synonymous morphological-syntactic constructions are considered, 
which express subject-object relations in the forms of active and passive verbs and are used in scientific speech, as well as 
antonymous and synonymous terms that represent the lexical level of professional communication. It is emphasized that 
Ukrainian synonymy is a means of enriching professional speech, however, synonyms can complicate its perception and 
understanding by foreign students. It is proved that the main language tools for effective mastering of the topic are lexical 
and grammatical exercises and tasks, texts and dialogues, full of professional terminology and standardized speech 
constructions of the medical sphere, implemented in scientific and colloquial styles. It is noted that the training material, 
designed for the formation and development of various types of speech activities (listening, speaking, reading and writing), 
will promote the formation of skills of professional communication for future doctors in the surgical department and help 
to improve the teaching discipline.

Key words: professional communication, educational and teaching materials, system of exercises and tasks, lexical 
and grammatical material, synonymy, antonymy.

Постановка проблеми. Професійна орієнта-
ція майбутніх лікарів, як відомо, здійснюється 
не лише у процесі засвоєння спеціальних, а й 
під час вивчення гуманітарних, зокрема лінг-
вістичних (української та латинської мов) дис-
циплін. Мета навчання української мови як іно-
земної – досягнення іншомовної комунікативної 
компетентності, спрямованої на використання 
мови у повсякденному побутовому спілкуванні 
та професійній діяльності під час клінічної прак-
тики, комунікації з пацієнтами та колегами тощо. 
Отже, формування вмінь і навичок професійного 
спілкування залишається актуальним завданням 
викладача.

Аналіз досліджень. Методична база для 
навчання української мови як іноземної – це насам-
перед типова програма навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» для іноземних сту-
дентів вищих навчальних закладів МОЗ України, 
підручники, посібники, інші науково-методичні 
здобутки, де кваліфікуються поняття професійної 
комунікації іноземних студентів-медиків і фахової 
компетенції. Це роботи У. Соловій, Т. Сергієнко, 
Г. Іванишин, Г. Хирівської, Ж. Рагріної, І. Леве-
нок, М. Цуркан та ін.

Важливу роль у процесі викладання україн-
ської мови як іноземної відіграють навчально-
методичні матеріали, зокрема усні й письмові 
вправи та практичні завдання, які формують нави-
чки професійного спілкування майбутніх лікарів. 
Погоджуємося із М. Цуркан у тому, що порядок 
подачі вправ у навчальних матеріалах повинен 
бути чітко продуманим, логічно впорядкованим 
по вертикалі як структура і по горизонталі як 
система, елементи якої взаємодіють через повто-
рення лексичних одиниць, лексико-граматичних і 
синтаксичних структур і передбачають градацію 
ступеня самостійності студента від нульового до 
повного (Цуркан, 2019: 53).

Нові вимоги на сучасному етапі висуваються 
до текстів: насамперед вони мають бути профе-

сійно орієнтованими, оскільки такі тексти моти-
вують іноземних студентів швидше опанувати 
мову (Левенок, 2018: 119).

Під час навчання української мови як інозем-
ної важливим є діалогічне мовлення. Тут також 
потрібне спрямування у майбутній фах. Про необ-
хідність моделювання професійного діалогу через 
організацію комунікативної взаємодії у профе-
сійно орієнтованому освітньому середовищі шля-
хом створення для майбутніх іноземних спеціаліс-
тів-медиків проблемних ситуацій із професійної 
діяльності й лікарської практики, вирішення яких 
вимагає професійних знань і практичних навичок 
спілкування, говорить (Рагріна, 2017).

З огляду на сказане вважаємо доцільним поді-
литися набутим методичним досвідом, адже відо-
бражені у статті матеріали допоможуть викла-
дачам медичних вищих закладів освіти під час 
навчання української мови чужоземних студентів 
і сприятимуть удосконаленню методичного забез-
печення навчальної дисципліни.

Мета статті – представити розроблену автором 
систему вправ і завдань для формування фахового 
спілкування майбутніх лікарів у процесі вивчення 
теми «Професійна комунікація лікаря з пацієнтом 
у хірургічному відділенні» з української мови як 
іноземної.

Виклад основного матеріалу. Тема «Про-
фесійна комунікація лікаря з пацієнтом у хірур-
гічному відділенні» покликана надати майбут-
нім лікарям відомості про певні аспекти їхньої 
професійної діяльності, зокрема про сутність 
хірургічної допомоги та види оперативних 
втручань, а також наповнити спілкування кон-
кретними мовними засобами, головні з яких – 
лексико-граматичні ресурси, що реалізуються 
за допомогою вправ і завдань, текстів і діало-
гів, насичених фаховою термінологією та стан-
дартизованими мовленнєвими конструкціями 
медичної галузі, використовуваними в науко-
вому і розмовному стилях.
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Ми проводимо практичне заняття таким чином.
На його початку після повторення лексичного 

мінімуму студенти засвоюють синонімічні кон-
струкції, які виражають суб’єктно-об’єктні від-
ношення формами активного і пасивного стану 
дієслів, зокрема такі: Хірург (хірургічна бригада) 
виконує / робить термінову операцію. – Опера-
ція виконується / робиться хірургом (хірургіч-
ною бригадою). Лікар використовує скальпель. – 
Скальпель використовується лікарем.

Подібні конструкції властиві науковому мов-
ленню, перші з них (активні форми) поширені в 
усному спілкуванні, інші (пасивний стан дієслів) 
притаманні письмовим жанрам.

Такого типу синтаксичні синоніми представ-
лені й у тексті для читання. Термінологічну лек-
сику теми включено у вправу для закріплення 
вивченого і збагачення мовлення іноземного 
студента. Пам’ятаючи, що «писемне мовлення 
є ґрунтом для усного мовлення» (Mойсеєнко, 
Сизова 2015: 200), формулюємо дотекстове 
завдання таким чином: Трансформуйте речення. 
Пишіть за зразком.

1. Хірург виконує невідкладну операцію. 
2. Хірург робить надріз. 3. Кардіолог вивчає анам-
нез. 4. Лікар використовує скальпель. 5. Пацієнт 
приймає ліки. 6. Лікар надає хірургічну допо-
могу. 7. Хірург використовує затискач. 8. Медсе-
стра готує операційне поле. 9. Студент вивчає 
загальну хірургію. 10. Анестезіолог вводить зне-
болення перед операцією. 11. Фармацевтична 
компанія виробляє ліки. 12. Хірург використовує 
ендоскоп. 13. Хірург-флеболог уводить катетер 
у судину. 14. Чергова хірургічна бригада виконує 
операцію.

Ця та наступна вправи готують студентів до 
сприйняття нового матеріалу, водночас тут повто-
рюються уже відомі медичні терміни. Знайти 
асоціативні зв’язки та виключити зайве – мета 
завдання 2.

1. Медична допомога, хірургічна допо-
мога, дружня допомога, оперативна допомога. 
2. Хірург, терапевт, отоларинголог, гінеколог, 
продавець. 3. Медицина, лінгвістика, поліклініка, 
педагогіка, стоматологія. 4. Хірург-флеболог, 
студент-іноземець, хірург-стоматолог, хірург-
онколог. 5. Робити операцію, проводити опера-
цію, здійснювати операцію, планувати опера-
цію. 6. Хірургічна операція, хірургічне втручання, 
хірургічне лікування, хірургічна палата. 7. Плас-
тичний хірург, високий хірург, лазерний хірург, 
дитячий хірург. 8. Хворіти, читати, лікувати, 
оперувати, кашляти. 9. Хірургічний затискач, 
хірургічний костюм, хірургічні ножиці, хірур-

гічний пінцет. 10. Хворий – здоровий, високий – 
сумний, холодний – гарячий. 11. Лікар – пацієнт, 
викладач – студент, лікарня – будинок.

Активізувавши відоме і засвоївши нове, сту-
денти-третьокурсники слухають, а потім чита-
ють текст, що включає розглянутий граматичний 
(синтаксичні конструкції) та лексичний (фахову 
термінологію з галузі хірургії) матеріал. Загалом 
роботу з текстом вважаємо чи не найважливі-
шою ланкою серед завдань, які опрацьовуються 
на занятті, оскільки в ньому практично реалізу-
ються всі системні лексико-граматичні зв’язки, 
притаманні українській мові. Важливо й те, що 
читання фахових текстів сприяє формуванню 
навичок усного і писемного мовлення як складо-
вої частини комунікативної компетентності іно-
земних студентів.

У хірургічному відділенні пацієнтам надається 
невідкладна (екстренна) та планова хірургічна 
допомога. Операція – це виконання спеціальних 
механічних дій на органах або тканинах хворого 
з метою лікування або діагностики. Існують різні 
види хірургічних операцій.

Екстрена операція виконується негайно або 
через кілька годин після прийняття хворого 
у стаціонар (внутрішня кровотеча, асфіксія, 
гострий апендицит, перитоніт, защемлення 
грижі тощо).

Термінову операцію роблять найближчим 
часом (через 24–48 годин) після прийняття хво-
рого у стаціонар або встановлення діагнозу 
захворювання (гострий панкреатит, холецис-
тит, кишкова непрохідність тощо).

Планова операція виконується лише після 
передопераційної підготовки й обстеження хво-
рого при хронічних захворюваннях (хронічний 
калькульозний холецистит, ускладнена виразкова 
хвороба тощо).

Діагностична операція виконується для вста-
новлення або уточнення діагнозу (біопсія, ендос-
копічні дослідження).

Типова операція відбувається за чітко роз-
робленою схемою, кожний етап її виконують 
послідовно, до завершення хірургічного втру-
чання (апендектомія, холецистектомія, резек-
ція шлунка). Атипова операція виконується 
непередбачувано, залежно від характеру пато-
логічного процесу і топографо-анатомічних 
умов певної ділянки організму (при вогнепаль-
них пораненнях, травмах, флегмонах, абсцесах 
тощо).

Знеболювання, яке дає можливість лікареві 
здійснити хірургічну допомогу, називається анес-
тезією.
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Закінчивши слухання й читання тексту, аналі-
зуємо його. Отже, пропонуємо такі післятекстові 
завдання: сформулюйте запитання й відповіді до 
окремих речень або абзаців; працюйте з малюн-
ками; назвіть різні види операцій і охарактери-
зуйте їх за допомогою ключових фраз, наприклад: 
«виконується негайно або через кілька годин після 
прийняття хворого у стаціонар», «таку опера-
цію роблять найближчим часом після прийняття 
хворого у стаціонар або встановлення діагнозу»; 
«виконується для встановлення або уточнення 
діагнозу» тощо. Таким чином поповнюється лек-
сичний запас, як активний, так і пасивний.

Водночас опрацьовуємо окремі лексико-тер-
мінологічні парадигми (антонімію, синонімію), 
реалізовані в тексті. Звертаємо увагу на те, що 
синонімічні терміносполуки не лише збагачу-
ють професійне мовлення, але й ускладнюють 
його сприйняття й розуміння, тому ідентифікація 
подібних словосполучень є важливою частиною 
засвоєння нового матеріалу. Завдання 3 формулю-
ємо так: До поданих слів і словосполучень добе-
ріть із довідки а) синоніми; б) антоніми.

А. 1. Хірургічне втручання – …; 2. невідкладна 
операція – …; 3. защемлена грижа – …; 4. ати-
пова операція – …; 5. стандартна операція – …; 
6. внутрішньосудинна операція – …; 7. резекція 
шлунка – …; 8. реплантація пальців кисті – …; 
9. пластика судин – …; 10. видалення конкре-
ментів із холедоха – …; 11. здійснити хірургічну 
допомогу – …; 12. оперувати – …; 13. наркоз – …; 
14. абсцес – …; 15. апендектомія – …

Довідка. Хірургічна операція (операція); ендо-
васкулярна операція; нестандартна операція; анес-
тезія (знеболювання); защемлена кила; видалення 
апендикса; екстрена (негайна) операція; типова 
операція; хірургічне приживлення пальців; ангі-
опластика; робити (виконувати) операцію; нарив; 
видалення каменів з жовчних протоків; видалення 
частини шлунка; надати хірургічну допомогу.

Б. 1. Гострий панкреатит – …; 2. защемлена 
грижа – …; 3. ускладнена виразкова хвороба – …; 
4. типова операція – …; 5. хворий – …; 6. поліп-
шення стану хворого – …; 7. внутрішня крово-
теча – …; 8. реплантація органа – …; 9. екстрена 
операція – …; 10. невеликий розріз – …; 11. про-
хідність судин – …; 12. завершення хірургічного 
втручання – …; 13. передопераційний період – …; 
14. прийняття хворого – ….

Довідка. Хронічний панкреатит; післяопера-
ційний період; початок хірургічного втручання; 
виписування хворого; незащемлена грижа; непро-
хідність судин; атипова операція; погіршення 
стану хворого; неускладнена виразкова хвороба; 

зовнішня кровотеча; здоровий; планова операція; 
великий розріз; ампутація органа.

Крім добору синонімів і антонімів, можна 
запропонувати скласти з ними речення або утво-
рити міні-діалоги, наприклад, за таким зразком:

– Як ще можна назвати хірургічне втру-
чання?

– Хірургічна операція.
– Апендектомія – це видалення каменів із 

жовчних протоків?
– Ні, це видалення апендикса.
Наприкінці заняття студенти виконують творче 

завдання: прочитавши репліки пацієнта із симп-
томами гострого апендициту, вони мають допо-
внити діалог репліками лікаря.

Пацієнт: Добрий день, лікарю!
Лікар: Добрий день! …
Пацієнт: Мене звати Арян Чаудхарі.
Лікар: …
Пацієнт: Мені 19 років.
Лікар: …
Пацієнт: Моя адреса: вулиця Живова, 3, кім-

ната № 132. Номер телефону 063 997 73 32.
Лікар: …
Пацієнт: Так, я навчаюся в Тернопільському 

національному медичному університеті.
Лікар: …
Пацієнт: У мене болить живіт.
Лікар:…
Пацієнт: Заболів ще зранку.
Лікар:…
Пацієнт: Зранку біль був слабкий, а зараз 

болить дуже сильно.
Лікар: …
Пацієнт: Ось тут, внизу живота справа.
Лікар: …
Пацієнт: Так, мене нудить.
Лікар: …
Пацієнт: Було блювання.
Лікар: …
Пацієнт: Так, маю діарею.
Лікар: …
Пацієнт: Так, була 37,7°.
Лікар: …
Робота відбувається в малих групах, після чого 

діалог озвучують пари студентів, часто з елемен-
тами акторської майстерності. Виконання цього 
завдання узагальнює вивчене протягом заняття.

Висновки. Наведені матеріали, творчо опра-
цьовані й доповнені викладачем і засвоєні іно-
земними студентами, сприятимуть формуванню 
знань, умінь і навичок професійної комунікації та 
їхньої реалізації з пацієнтами під час практичної 
діяльності майбутніх лікарів-хірургів.
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ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА (ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ І ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ)

У статті розглядаються питання застосування герменевтичного і феноменологічного підходів у фаховій під-
готовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. Музична освіта вимагає сьогодні від здобувачів вищої осві-
ти здатності до: швидкого адаптування в мінливих життєвих ситуаціях, самостійного набування необхідних 
знань, вмілого застосовування їх на практиці; самостійного генерування нових ідей і творчого мислення; вміння 
правильно працювати з музичною інформацією; здібності бути комунікабельними, уміти творчо працювати у 
групах, успішно виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; самостійної роботи над розвитком професійності, 
інтелекту, загального культурного рівня.

Герменевтичний підхід у музичній педагогіці визначається такими положеннями: активізацією творчо-
пошукової діяльності, самостійності та самовираження, формуванням розумової діяльності; умінням вчитися, 
створювати і здобувати знання; психічним розвитком особистості, в якому особливо виділяється вдосконалення 
рефлексії; рішенням найважливішого завдання музичної педагогіки – навчити чути музику, а отже, її розуміти.

Мета герменевтичного підходу – інтенсифікація процесу саморозвитку і самореалізації студента-музикан-
та, активізація музичної діяльності, яка не обмежується рамками занять. Це вимагає розробки нових способів 
навчання, що відрізняються за якістю та способами організації навчальної діяльності.

Мета феноменологічного підходу у вивченні наукового мислення полягала у формуванні чіткого розуміння 
феноменів свідомого життя людини. Феноменологічне вчення Е. Гуссерля зіграло важливу роль не тільки у філо-
софії, а й у музиці через інтерпретацію. Феноменологічний підхід до інтерпретації музичних творів актуальний 
та ефективний, оскільки дозволяє: вирішувати проблеми, пов’язані з розумінням змісту музикального твору; 
наблизитися до сенсу через феномени сприйняття; пізнати відчуття і почуття, що народжуються у свідомос-
ті на основі музичних переживань.

Ключові слова: герменевтичний і феноменологічний підходи, фахова підготовка, інтерпретація, музична 
освіта.
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PROFESSIONAL PREPARATION OF THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART 
(HERMENEUTIC AND PHENOMENOLOGICAL APPROACHES)

The article is considered the question the application of hermeneutic and phenomenological approaches in the 
professional training of future teachers of music art. Music education today requires higher education students the ability 
to: quickly adapt to changing life situations, independent acquisition of necessary knowledge, their skillful application 
in practice; independent generation of new ideas and creative thinking; ability to work properly with music information; 
ability to be sociable, to be able to work creatively in groups, to successfully get out of any conflict situations; independent 
work on the development of professionalism, intelligence, general cultural level.

The organization of the process of training future teachers of music art requires new approaches, which can be defined 
as hermeneutic and phenomenological.

The hermeneutic approach in music pedagogy is determined by the following provisions: activation of creative search 
activity, independence and self-expression, formation of mental activity; ability to learn, create and acquire knowledge; 
mental development of personality, in which the improvement of reflection is especially emphasized; the solution of the 
most important task of music pedagogy is to teach to hear music, and therefore to understand it.
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The purpose of the hermeneutic approach is intensification of the process of self-development and self-realization of 
a student-musician, the activation of musical activity, which is not limited to the framework of classes. This requires the 
development of new ways of learning that differ in quality and ways of organizing educational activities.

The purpose of the phenomenological approach in the study of scientific thinking was to form a clear understanding 
of the phenomenon of conscious human life. E. Husserl’s phenomenological teaching played an important role not only 
in philosophy, but also in music through interpretation. The phenomenological approach to the interpretation of musical 
works is relevant and effective, as it allows: to solve problems related to understanding the content of a musical work; 
approach the sense through the phenomenon of perception; to know the feelings and emotions that are born in the mind 
on the basis of musical experiences.

Key words: hermeneutic and phenomenological approaches, professional training, interpretation, music education.

Постановка проблеми. Останнім часом від-
бувається модернізація системи вищої освіти, що 
стосується і музичної освіти. Організація процесу 
підготовки майбутніх вчителів музичного мис-
тецтва потребує нових підходів, які можуть бути 
визначені як герменевтичний і феноменологічний.

Тенденції розвитку сучасної музичної освіти 
та вимоги, що пред’являються сьогодні до здобу-
вачів вищої освіти як ресурсу благополуччя і про-
цвітання суспільства, вимагає від молодих людей 
здатності:

– швидко адаптуватися до мінливих життєвих 
ситуацій, самостійно набувати необхідні знання, 
вміло застосовувати їх на практиці;

– самостійно генерувати нові ідеї, творчо 
мислити;

– вміти правильно працювати з музичною 
інформацією (збирати необхідні факти, аналізу-
вати їх, зіставляти з аналогічними або альтерна-
тивними варіантами вирішення, застосовувати 
отримані висновки для вирішення нових проблем);

– бути комунікабельними, уміти творчо пра-
цювати у групах, успішно виходити з будь-яких 
конфліктних ситуацій;

– самостійно працювати над розвитком про-
фесійності, інтелекту, загального культурного 
рівня (Пискунова, 2007).

Аналіз досліджень. Наукові дослідження 
останніх років із питань фахової підготовки роз-
робляють різноманітні підходи до вирішення про-
блем професійного становлення здобувачів вищої 
освіти. У науковій літературі дедалі частіше роз-
глядаються герменевтичний і феноменологічний 
підходи, які несуть у собі ідеї вирішення фахової 
підготовки особистості (Орлов, 2003: 26).

Герменевтичний підхід спонукає до самостій-
ного мислення здобувачів вищої освіти, сприяє 
художній рефлексії, інтенсифікує художню свідо-
мість. Науковець Г. Падалка вважає, що в системі 
мистецького навчання цей підхід є однією з форм 
активізації особистісного смислу спілкування з мис-
тецтвом (Михаськова, 2020: 78; Падалка, 2011: 264).

Феноменологічний підхід передбачає оволо-
діння механізмами самопізнання у свідомості. На 

думку В. Орлова, свідомість здійснює стратегію і 
тактику діяльності на основі рефлексії як процесу 
самопізнання внутрішніх властивостей і здійснює 
розвиток самосвідомості (Орлов, 2003: 20).

Метою статті є розгляд застосування герменев-
тичного і феноменологічного підходів у фаховій під-
готовці майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Герменевтика – 
вчення про встановлення справжнього змісту твору 
і точного розуміння змісту. Герменевтичний підхід 
у педагогіці є досить новим, і педагогіці нового 
часу співзвучні такі ідеї герменевтики: замість 
раціонального пізнання прояв творчої інтуїції, 
вживання у психологію іншого «Я»; визнання піз-
навальної ролі діалогу в осягненні людини та дій-
сності; визнання великих творчих і евристичних 
можливостей мистецтва; ідея циклічного характеру 
розуміння як руху від загального до приватного і 
від приватного до загального (Закирова, 2006: 28).

Як визначає Музичний енциклопедичний 
словник, музична герменевтика – вчення про тлу-
мачення змісту музичного твору. Як галузь музи-
кознавства поширилася з початку XX ст. (термін 
введений у 1902 р. Г. Кречмару) (Музыкальный 
энциклопедический словарь, 1990). Герменевтич-
ний підхід задіяний у різних сферах педагогіки. 
Музична педагогіка не є винятком, це важливо 
для рефлексії та розкриття змісту в музичних тво-
рах. Герменевтичний підхід, будучи заснованим 
на принципах розуміння й інтерпретації, повинен 
бути врахований у процесі навчання викладачами, 
котрі прагнуть до творчої музичної діяльності. 
Тому необхідно говорити про зміну розуміння 
викладачем своєї ролі в освітній діяльності зага-
лом і на заняттях зокрема: на зміну трансляції 
інформації приходить організація діяльності здо-
бувачів вищої школи через самостійність, вміння 
давати власну інтерпретацію музичному твору. 
Ми також наголошуємо на необхідності готов-
ності викладача вищих закладів освіти до вико-
нання нових функцій – бути педагогом-тьютором, 
педагогом-консультантом (Мокиенко, 2011).

Мета герменевтичного підходу – інтенсифі-
кація процесу саморозвитку і самореалізації сту-
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дента-музиканта, активізація музичної діяльності, 
яка не обмежується рамками занять. Це вимагає 
розробки нових способів навчання, що відрізня-
ються за якістю, способами організації навчаль-
ної діяльності (Мокиенко, 2011).

На думку С. Давидової, герменевтичний під-
хід у музичній педагогіці визначається такими 
положеннями:

1. активізацією творчо-пошукової діяльності, 
самостійності та самовираження, формуванням 
«розумних емоцій» і розумової діяльності (роз-
виток ідей Л. Виготського про «єдність афекту 
та інтелекту», Б. Асаф’єва про присутність інте-
лектуального початку в музичному сприйнятті, 
Д. Кабалевського про встановлення – «не тільки 
слухати і чути музику, а й міркувати про неї»);

2. умінням вчитися, створювати і здобувати 
знання;

3. психічним розвитком особистості, в якому 
особливо виділяється вдосконалення рефлексії;

4. рішенням найважливішого завдання музич-
ної педагогіки – навчити чути музику, а це означає 
її розуміти (Давидова, 2011).

Розглянемо наступний методологічний під-
хід – феноменологічний.

Німецький філософ Е. Гуссерль вважається 
засновником феноменологічного напряму, який 
представив нову форму дослідження у призмі 
співвідношень інтерпретації людиною значення 
із предметними референтами його змісту, сенсів 
і структур пережитого, механізмів сприйняття і 
свідомості, які призводять до сприйняття, осмис-
лення досвіду (Гуссерль, 2008: 34).

На думку Г. Звенигородської, феноменологіч-
ний підхід може бути представлений у педаго-
гіці на методологічному рівні як пояснювальний 
принцип, що допомагає уявити даність людини як 
систему, навіть якщо вона еклектична, оскільки 
еклектизм виходить із самої людської природи.

Це така установка для викладача, яка допускає 
нескінченність пізнаваного і дозволяє кожному 
учаснику освітнього процесу мати можливість 
починати з початку, що зумовлює адекватність 
індивідуальної природи людини його змісту, мето-
дам, формі освіти. Головна функція феноменоло-
гічного підходу зумовлена ідеями саморозвитку, 
збереження цілісності людини в освітньому про-
цесі (Звенигородская, 2002: 17).

Феноменологія – це насамперед наука про 
свідомість, про те, як об’єкти зовнішнього світу 
(включаючи людину) являються нашій свідо-
мості. Музика народжується у свідомості. Фено-
менологічне вчення Е. Гуссерля зіграло важливу 
роль у філософії та інтерпретації музики. Новим 
способом її розгляду став не теоретичний, а фено-
менологічний аналіз, направлений не на музич-
ний твір, а на музичне мислення, що констатує 
художній смисл (Ушакова, 2019).

Феноменологічний підхід до інтерпретації 
музичних творів на часі ефективний, оскільки 
дозволяє:

– вирішувати питання, пов’язані з розумін-
ням змісту музичного твору;

– наблизитися до сенсу через феномени 
сприйняття;

– пізнати відчуття і почуття, що народжу-
ються у свідомості на основі музичних пережи-
вань (Ушакова, 2019: 168).

Висновки. Отже, поєднання герменевтичного 
і феноменологічного підходів у музичній освіті 
допомагає особливим чином організувати учасни-
ків навчального процесу. Герменевтичний підхід 
спрямований не тільки на передачу знань, а й на 
розвиток здатності до творчості в особистій жит-
тєдіяльності кожного студента, на формування 
світогляду. Феноменологічний виявляє елементи 
музичного пізнання, розуміння свідомості та 
музично-змістового стану.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ  
МІЖ ПОЧАТКОВОЮ ТА БАЗОВОЮ СЕРЕДНЬОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ

У статті проаналізовано питання реалізації наступності у навчанні математики між початковою та базо-
вою середньою ланками освіти. Відзначено, що ця проблема в теорії та практиці навчання залишається акту-
альною та потребує подальшого дослідження та вирішення, особливо нині, коли в Україні відбувається процес 
реформування шкільної освіти. Метою статті є розкриття напрямів реалізації наступності у навчанні мате-
матики між початковою й основною ланками освіти.

Новою українською школою висуваються нові освітні завдання, в основу яких покладено компетентнісний і 
діяльнісний підходи. Зрозуміло, що ефективність формування в учнів математичної компетентності залежить 
від неперервності, цілісності, системності та наступності під час навчання математики. Це, у свою чергу, спо-
нукає фахівців шукати шляхи забезпечення наступності в навчанні математики через зв’язок та узгодженість 
мети, змісту в початковій та основній школі; відповідність методів і прийомів навчання в початковій школі 
віковим особливостям підлітків; узгодженість критеріїв оцінювання на різних етапах освіти, які межують один 
з одним: дошкільна освіта – початкова школа – основна школа.

Виявлено, що для більшості випускників початкової школи при переході у 5 клас основної школи характерні 
зниження успішності, порушення поведінки, емоційна нестабільність, підвищена втомлюваність. З’ясовані при-
чини цих труднощів, а саме: значна відмінність у методах навчання; збільшення кількості навчальних предметів; 
збільшення тижневого навантаження й обсягу домашніх завдань; посилення вимог значно більшої кількості 
вчителів-предметників, котрі не завжди враховують вікові особливості учнів.

Було визначено напрями реалізації наступності навчання математики між початковою й основною школа-
ми, а саме навчально-змістовий та організаційно-методичний. Серед важливих чинників навчально-змістового 
напряму реалізації наступності між початковою і базовою середньою ланками освіти виділено такі: послідов-
ність і систематичність викладу навчального матеріалу, поступове зростання його складності; зв’язок та узго-
дженість змістових ліній і вимог до математичної підготовки учнів, сформульовані у програмах із математики 
для початкової школи та 5 класів; узгодженість обсягу навчального матеріалу в початковій та основній школі.

Організаційно-методичний напрям реалізації наступності в навчанні математики між початковою й осно-
вною школами зумовлений професійною діяльністю вчителів початкової школи та вчителя математики 5 класів 
і реалізується через: погодження методів і форм навчання, що відповідають віковим особливостям учнів на пев-
ному етапі навчання, забезпечують достатню підготовку дітей до сприйняття математичних правил, законів, 
адаптацію дітей до дедуктивного методу викладу в основній школі; забезпечення взаємодії нових знань учнів із 
раніше засвоєними та на цій основі досягнення учнями більш високого рівня підготовки; встановлення тісного 
зв’язку в роботі з учнями між учителями початкової школи та вчителем математики 5 класів.

Ключові слова: наступність «початкова школа – основна школа», навчання математики, напрями реалізації, 
навчально-змістовий напрям, організаційно-методичний напрям.
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IMPLEMENTATION OF CONTINUITY IN TEACHING MATHEMATICS  
BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY STAGES OF EDUCATION

The article analyzes the issues of the implementation of continuity in teaching mathematics between the primary 
and basic secondary levels of education. It is noted that this problem remains relevant in the theory and practice of 
teaching and requires further research and solutions, especially at the present time, when the process of reforming school 
education is taking place in Ukraine. The purpose of the article is to reveal the ways of the implementation of continuity 
in teaching mathematics between the primary and basic levels of education.

The new Ukrainian school puts forward new educational tasks based on competence-based and activity-based 
approaches. It is clear that the effectiveness of the formation of students’ mathematical competence depends on the 
durability, integrity, consistency and continuity in teaching mathematics. This stimulates specialists to search the ways to 
ensure continuity in teaching mathematics drawing the connection and consistency of goals and content in primary and 
secondary schools; correspondence of methods and techniques of teaching in primary school to the age characteristics 
of adolescents; consistency of assessment criteria at different stages of education, bordering on each other: preschool 
education – primary school – basic school.

It was found that for the majority of primary school graduates, when they move to grade 5 of basic school, they are 
characterized by a decline in academic performance, behavioral disorders, emotional instability, and increased fatigue. 
The reasons for these difficulties have been clarified, namely: a significant difference in teaching methods; an increase 
in the number of subjects; an increase in weekly workload and scope of homework; tightening the requirements of a 
significantly larger number of subject teachers who do not always take into account the age characteristics of students.

As a result of the study, the directions of the implementation of the continuity of teaching mathematics between 
primary and secondary schools were determined, namely, content and educational, and methodological. Among the 
important factors of the educational-content direction of the implementation of continuity between the primary and basic 
secondary levels of education, the following ones are highlighted: the sequence and systematic presentation of educational 
material, the gradual increase in its complexity; communication and consistency of content lines and requirements for the 
mathematical preparation of students, formulated in mathematics programs for primary school and 5th grade; consistency 
of the scope of educational material in primary and secondary schools.

The organizational and methodological direction of the implementation of continuity in teaching mathematics 
between primary and secondary schools, due to the professional activities of primary school teachers and a 5th grade 
mathematics teacher, is implemented through: coordination of methods and forms of teaching that correspond to the age 
characteristics of students at a certain stage of learning and provide sufficient preparation of children for the perception 
of mathematical rules and laws, as well as adaptation of children to the deductive method of presentation in basic school; 
ensuring the interaction of students’ new knowledge with the previously acquired and, on this basis, the achievement 
of a higher level of students’ training; establishing a close connection between primary school teachers and 5th grade 
mathematics teachers while working with 5th grade students.

Key words: continuity “primary school – basic school”, teaching mathematics, directions of implementation, 
educational and content direction, organizational and methodological direction.
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Постановка проблеми. Виклики часу та 
невирішені проблеми сучасної системи освіти 
зумовили реформаційні процеси. Реформування 
системи освіти України вимагає розв’язання комп-
лексних соціально-педагогічних завдань, одним із 
яких є забезпечення наступності між суміжними 
ланками освіти: дошкільною, початковою та 
середньою. Відповідно до чинного законодавства 
та нормативно-правових документів саме наступ-
ність є однією з обов’язкових умов здійснення 
неперервності здобуття освіти, яка певною мірою 
має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узго-
дженість мети, змісту, методів, форм навчання й 
виховання з урахуванням вікових особливостей 
дітей на суміжних щаблях освіти (Закон України 
«Про освіту», 2017).

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що 
більшість публікацій присвячені вирішенню про-
блеми наступності між дошкільною та початко-
вою ланками освіти, водночас залишається недо-
статньо вивченою проблема наступності між 
початковою й основною школами.

Перехід учнів із початкової в базову середню 
школу – одна з найбільш педагогічно складних 
проблем, а період адаптації у 5 класі – один із 
найважчих періодів шкільного навчання. Нині у 
школах України лише 28% п’ятикласників збері-
гають таку саму високу успішність навчання, як 
і після закінчення початкової школи. Моніторин-
гові дослідження навчальних досягнень учнів 4 
і 5 класів із математики за останні роки виявили 
ряд проблем, зокрема відсутність наступності 
викладання математики між початковою й осно-
вною школою. Як засвідчує практика, молодий 
учитель математики загалом не готовий до вирі-
шення проблем адаптації випускника початкової 
школи до умов навчання у 5 класі. Стає зрозуміло, 
що забезпечення цілісної системи математич-
ної освіти, якість математичної підготовки для 
подальшої освіти залежить від неперервності, 
цілісності, системності та наступності у навчанні 
математики.

Отже, проблема наступності між початковою 
та базовою середньою ланками освіти саме зараз, 
коли впроваджуються підходи Нової української 
школи, є актуальною та потребує пильної уваги з 
боку науковців і педагогів-практиків.

Аналіз досліджень. Проблема наступності у 
навчанні через низку чинників є досить склад-
ною як для вивчення, так і для розробки загаль-
ної концепції. Її складність полягає у відсутності 
єдиних підходів. Так, коло наукових досліджень, 
пов’язаних із розв’язанням цієї проблеми, досі 
лишається недостатньо висвітленим як у вітчизня-

ній, так і в зарубіжній педагогіці (Савченко, 2000). 
Здійснений аналіз психолого-педагогічної літера-
тури свідчить про те, що залежно від наукових 
поглядів учених наступність у навчанні розгля-
дається з різних позицій. Одні дослідники вважа-
ють, що наступність – це закономірність розвитку 
педагогічного процесу (І. Ігнатенко, Н. Олейник, 
Д. Ситнікова та ін.), інші трактують її як загально-
дидактичний принцип (О. Андріянчик, С. Годник, 
Ю. Кустов, О. Кухта, М. Махмутов, З. Михай-
лов, О. Мороз, О. Савченко, В. Черкасов та ін.), 
деякі схиляються до думки, що наступність – це 
методологічний принцип (О. Киверялг, З. Михай-
лов, В. Ревтовіч, Я. Умборг та ін.). Так, І. Ігна-
тенко розглядає наступність як загальнодидак-
тичну закономірність, яка виявляється в єдності 
навчально-виховного процесу та полягає не лише 
в дотриманні логіки навчального процесу, а й у 
такому використанні знань, умінь і навичок учнів, 
завдяки якому створювалися б нові зв’язки, з ура-
хуванням якісних змін, що відбуваються в особис-
тості учня (Ігнатенко, 1963).

С. Гончаренко тлумачить наступність у 
навчанні як послідовність і системність у розмі-
щенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодже-
ність ступенів та етапів навчально-виховного 
процесу. Здійснюється при переході від одного 
уроку до наступного, від одного року навчання до 
наступного (Гончаренко, 1997: 227).

М. Львов розуміє наступність у системі 
освіти як «погляд знизу вгору», як встановлення 
взаємозв’язку між суміжними ланками освіти з 
метою послідовного розв’язання завдань навчання 
й виховання (Львов, 1989: 16).

Важливі аспекти проблеми наступності у 
навчанні між початковою та базовою середньою 
ланками освіти відображені в дослідженнях 
Л. Артемової, А. Богуш, З. Борисової, О. Кононко, 
Н. Кудикіної, В. Ликової, З. Плохій, О. Проскури, 
О. Савченко та ін.

Проблема забезпечення наступності на різних 
етапах навчання математики вивчається науков-
цями та методистами, зокрема: між дошкільною та 
початковою ланками освіти (Є. Тихеєва, А. Усова); 
між початковою та базовою середньою освітою 
(С. Лук’янова, М. Волчаста, О. Дубинчук, Н. Сал-
тановська, С. Скворцова); між базовою середньою 
та профільною середньою освітою (Г. Гордійчук, 
Р. Гуревич). Окремі аспекти порушеної проблеми 
висвітлено в дослідженнях, присвячених проблемі 
наступності в системі неперервної математичної 
освіти (М. Дідовик, І. Реутова, Л. Тютюн).

Водночас питання забезпечення наступності 
між початковою і базовою середньою школами у 
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психолого-педагогічній науці досліджено недо-
статньо.

Мета статті – розкрити напрями реалізації 
наступності навчання математики між початко-
вою та базовою середньою школою.

Виклад основного матеріалу. Теоретичний 
огляд наукової літератури з проблеми наступ-
ності у навчанні дає підставу стверджувати, 
що більшість науковців розглядають наступ-
ність як загальнодидактичний принцип. Вважа-
ємо найбільш влучним визначення наступності 
у навчанні О. Савченко, котра стверджує, що 
наступність є одним із принципів освіти, який 
передбачає зв’язок та узгодженість мети, змісту, 
організаційно-методичного забезпечення етапів 
освіти, що межують один з одним (дошкілля – 
початкова – основна школа) (Савченко, 1999: 48). 
Наступність забезпечує органічне, природне про-
довження розвитку, виховання та навчання, запо-
чаткованих у дошкільному віці, створює умови 
для успішного переходу молодшого школяра в 
основну школу. Наявність внутрішнього зв’язку у 
змісті навчально-виховної роботи, методах педа-
гогічного керівництва, формах організації діяль-
ності в дитячому садку, у молодших і середніх 
класах школи забезпечує цілісність процесу роз-
витку, навчання й виховання дитини.

Отже, під наступністю у навчанні математики 
між початковою та базовою середньою школами 
будемо розуміти зв’язок, узгодженість і перспек-
тивність усіх компонентів системи (цілей, мето-
дів, засобів, форм організації навчання) на кож-
ному ступені освіти.

Перехід учнів із початкової школи в базову 
середню школу – одна з найбільш складних педа-
гогічних проблем. Часто наслідки бувають нега-
тивними: для більшості випускників початкової 
школи в цей час характерні зниження успішності, 
порушення поведінки, емоційна нестабільність, 
підвищена втомлюваність. Моніторингові дослі-
дження навчальних досягнень учнів 4 і 5 класів із 
математики у сучасних школах України за останні 
роки показали, що лише третина п’ятикласників 
зберігають таку саму високу успішність навчання, 
яку вони мали після закінчення початкової школи. 
Помітним стає зменшення кількості учнів серед-
ньої ланки, котрі мали достатній рівень знань, 
учнів із високим рівнем іноді немає взагалі, 
натомість зростає кількість дітей із початковим 
(низьким) рівнем знань. Зрозуміло, що це зумов-
лено широким колом чинників, зокрема: зміною 
соціальної обстановки; зміною ролі учня; збіль-
шенням навчального навантаження; зміною 
режиму дня; різницею систем і форм навчання; 

нестиковкою програм початкової й основної 
школи; відмінністю вимог із боку вчителів-
предметників; зміною стилю спілкування вчите-
лів із дітьми. Спостереження за учнями, спілку-
вання з ними в цей період свідчить про те, що 
вони дуже розгублені, не можуть зрозуміти, як 
будувати взаємини з учителями-предметниками, 
які вимоги обов’язкові для виконання – до шко-
ляра вперше висувається багато вимог із боку 
багатьох людей. На п’ятикласника обрушується 
потік інформації з незрозумілими для нього сло-
вами, термінами тощо.

Тому однією з передумов успішної адаптації 
до подальшого навчання дитини у базовій серед-
ній школі є забезпечення наступності у навчанні 
між початковою й основною ланками шкіль-
ної освіти. Як зазначає В. Давидов, це має бути 
зв’язок якісно різних стадій навчання, різних як 
за змістом, так і за способами його подання дітям. 
Інакше кажучи, із приходом до основної школи 
дитина має виразно відчути новизну та своєрід-
ність тих понять, які вона тепер опановує, їхню 
відмінність від досвіду початкової школи (Ризва-
нюк, 2014: 288).

Аналіз наукових публікацій і власний багато-
річний досвід дозволяють виділити три групи 
недоліків реалізації наступності у навчанні мате-
матики між початковою й основною школами, а 
саме: організаційно-психологічні, загальнодидак-
тичні та спеціально-математичні.

Перша група пов’язана з відмінністю в орга-
нізації навчання в початковій та основній школі: 
збільшенням навчального навантаження, приско-
ренням інтенсивності, внутрішнього темпу уроку 
в основній школі, невмінням учителя математики 
враховувати вікові та індивідуальні особливості 
дітей; недостатньою наповненістю уроку навчаль-
ним матеріалом і невиправдано повільним темпом 
уроку в початковій школі, перенесенням осно-
вної складності засвоєння матеріалу на домашню 
роботу, нестійкістю уваги, слабо розвиненою 
оперативною. пам’яттю у багатьох дітей, звич-
кою учнів початкової школи отримувати оцінки за 
будь-яку незначну відповідь.

Загальнодидактичні проблеми в реаліза-
ції наступності між початковою й основною 
школами пов’язані з висуненням нових вимог 
до учня, іншим рівнем викладання матеріалу, 
стрибкоподібним переходом до нових порівняно 
з початковою школою методів навчання; розши-
ренням обсягу навчальної інформації в основній 
школі; одноманітністю методів і форм навчання, 
збідненою математичною мовою вчителя почат-
кової школи, уникненням ним наукових термінів 
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і понять; недостатньою швидкістю письма молод-
ших школярів, значними проблемами в розумінні 
учнями тексту, відсутністю в учнів уміння працю-
вати з додатковою літературою.

Спеціально-математичні проблеми реалізації 
наступності між початковою й основною школами 
полягають у недостатньо сформованих уміннях 
випускників початкової школи виконувати усні 
та письмові обчислення, розв’язувати сюжетні 
задачі, недостатньо засвоєних знаннях правил 
порядку виконання арифметичних дій; нерозви-
нутому математичному мовленні та недостат-
ньому володінні математичною термінологією.

У вирішенні вищеозначених проблем важливе 
значення має наступність у навчанні, зокрема 
математики. Нами виділено два основні напрями 
забезпечення наступності у навчанні математики 
в роботі початкової й основної школи, а саме: 
навчально-змістовий та організаційно-методич-
ний напрями.

Розглянемо це докладніше. Так, перший 
напрям потребує узгодження змісту та вимог 
навчальних програм із математики початкової й 
основної школи. Це передбачає:

– забезпечення взаємозв’язку у змісті 
навчальних програм;

– дотримання послідовності, системності 
та доступності викладу навчального матеріалу, 
поступового зростання його складності;

– встановлення зв’язків між новими та раніше 
набутими знаннями як елементами цілісної сис-
теми, забезпечення їх подальшого розвитку й 
осмислення на новому, вищому рівні;

– узгодженість обсягу навчального матері-
алу та домашніх завдань у початковій і основній 
школі;

– погодження вимог до математичної підго-
товки учнів, сформульованих у програмах почат-
кової та основної школи (Волчаста, 2003: 9).

Другий напрям полягає у забезпеченні вза-
ємодії професійної діяльності вчителя початкової 
школи та вчителя математики. Це, у свою чергу, 
вимагає:

– узгодити використання методів і форм орга-
нізації навчання, що відповідають віковим осо-
бливостям учнів на певному етапі навчання;

– виробити спільні підходи до тлумачення 
математичного понятійного апарату;

– визначити єдині вимоги до рівня матема-
тичної підготовки випускника початкової школи.

Отже, для забезпечення наступності у навчанні 
математики вчителю математики 5 класів і вчите-
лям 4 класів необхідно налагодити узгодженість 
у роботі. Так, для вчителів 4 класів важливо: зни-

зити надмірну опіку над дітьми; поступово уріз-
номанітнювати й ускладнювати форми, методи 
та прийоми роботи з учнями, збільшувати обсяг 
різнорівневої самостійної роботи з математики; 
обмежити надмірне використання яскравих нао-
чних посібників; викладати матеріал на виперед-
ження, проводити більше тренувальних вправ з 
аналізом; вчити учнів логічно міркувати, дово-
дити власну думку, робити висновки й узагаль-
нення; організовувати пошукову діяльність учнів; 
об’єктивно оцінювати відповіді учнів; виявляти 
прогалини у знаннях, встановлювати причини, 
планувати індивідуальну роботу, здійснювати 
диференційний підхід.

Учитель математики 5 класів має: бути обізна-
ним у методиці навчання математики у 4 класі; 
відвідувати уроки математики у 4 класах упро-
довж ІІ семестру, особливо уроки повторення й 
узагальнення програмного матеріалу; познайоми-
тися зі змістом самостійних і контрольних робіт і 
їхніми результатами; взяти на облік дітей зі зни-
женою здатністю до навчання, поцікавитися їхнім 
станом здоров’я та фізичним розвитком.

З огляду на вищезазначене учителі почат-
кових класів повинні враховувати перспективи 
навчання своїх учнів у 5–6 класах, вони мають 
знати не лише основні напрями розгортання 
матеріалу, а й ураховувати межі його розви-
тку, тобто завершеність певної ідеї й очікувані 
результати. У свою чергу, учителю математики 
5 класу потрібно ознайомитися з навчальними 
програмами та підручниками з математики для 
початкової школи, методикою роботи з дітьми 
конкретного вчителя початкових класів, від якого 
клас переходить в основну школу. Корисними у 
цьому аспекті будуть взаємовідвідування уроків 
математики між вчителями початкової та серед-
ньої ланки світи. Така злагоджена взаємодія вчи-
телів початкової школи та вчителя математики 
5 класів сприятиме забезпеченню наступності 
у навчанні математики та, як наслідок, більш 
швидкому і легкому перебігу адаптації учнів до 
навчання в основній школі.

Висновки. З’ясовано, що наступність є однією 
з обов’язкових умов для здійснення неперервності 
процесу здобуття математичної освіти, яка певною 
мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та 
узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання 
математики з урахуванням вікових особливостей 
дітей на суміжних ступенях освіти.

Встановлено, що для успішної реалізації 
наступності у навчанні математики між початко-
вою й основною ланками освіти важливо здій-
снювати роботу за двома важливими напрямами: 
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навчально-змістовим та організаційно-методич-
ним. Навчально-методичний напрям реалізації 
наступності забезпечує узгодженість у змісті та 
вимогах навальних програм із математики почат-

кової й основної школи. Організаційно-методич-
ний напрям реалізації наступності спрямовує 
взаємодію професійної діяльності вчителів почат-
кової школи та вчителя математики.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ  
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА  

ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У статті охарактеризовано сутність основних понять управлінської компетентності керівника закладу 
професійної освіти з психолого-педагогічного погляду. Визначено, що управлінська компетентність керівни-
ка закладу професійної освіти розглядається як комплексна характеристика управлінця-професіонала, яка 
охоплює знання, уміння, психологічні характеристики, певні особистісні якості й визначає здатність керівни-
ка вирішувати професійні проблеми й типові професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях про-
фесійної управлінської діяльності з використанням знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей і 
схильностей. Зроблена спроба привернути увагу до складових компонентів структури управлінської компе-
тентності керівника закладу професійної освіти й важливості їх впливу на підвищення й удосконалення про-
фесіоналізму керівників сучасних освітніх закладів з метою покращення якості управлінського та виховного 
процесу. Розглянуто загальні складові компоненти структури основних понять управлінської компетентності 
керівника в психолого-педагогічній літературі, а також виокремлено сукупність компонентів управлінської 
компетентності керівника закладу професійної освіти, до яких зараховано мотиваційний (сукупність моти-
вів, адекватних цілям і завданням управління); управлінський (сукупність знань, умінь і навичок практичного 
вирішення управлінських завдань; використання новітніх технологій в управлінні процесом удосконалення про-
фесійної майстерності педагогічних працівників); економічний (знання основ фінансово-господарської діяль-
ності закладу професійної освіти); науковий (уміння організовувати підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників з актуальних проблем їхньої діяльності; розуміння шляхів модернізації діяльності освітнього закладу; 
апробація авторських методик, технологій, готовність до поширення українських і зарубіжних педагогіч-
них нововведень); педагогічний (сукупність здібностей передбачати, оцінювати власну діяльність, вибирати 
стратегію поведінки виходячи з адекватної оцінки себе й конкретної ситуації); психологічний (знання вікової 
та гендерної психології, знання конфліктології, знання менеджменту), правовий (знання освітніх норматив-
но-правових документів, норми правових стосунків), особистісний (якості інтелектуальні, психологічні, про-
фесійні, соціальні). Визначено, що володіння сукупністю цих компонентів допоможе досягти керівнику закладу 
професійної освіти досить високого рівня своєї компетентності й професійності, що, у свою чергу, вплине на 
якість підготовки фахівців освітнього закладу.

Ключові слова: професійна компетентність, керівник закладу професійної освіти, управління, структура 
управлінської компетентності.
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THE ESSENCE AND STRUCTURE OF THE BASIC CONCEPTS  
OF MANAGEMENT COMPETENCE OF THE HEAD OF THE INSTITUTION  

OF PROFESSIONAL EDUCATION

The articles describe the essence of the basic concepts of managerial competence of heads of professional education 
institutions from a psychological and pedagogical point of view. It is determined that the managerial competence of the 
head of a professional education institution is considered as a complex characteristic of a professional administrator, which 
covers knowledge, content, psychological characteristics, personal qualities and determines the ability of management 
to solve professional problems and typical professional tasks. knowledge, professional and life experience, values and 
inclinations. An attempt is made to draw attention to the components of the structure of managerial competence of the 
head of professional education and the importance of their impact on improving and enhancing the professionalism of 
heads of modern educational institutions in order to improve the quality of management and educational process. The 
general components of the structure of the basic concepts of managerial competence of the head in the psychological 
and pedagogical literature are considered, and also the set of components of managerial competence of the head of the 
professional education institution is singled out, which includes motivational (set of motives adequate to management 
goals and objectives); managerial (a set of knowledge, skills and abilities of practical solution of managerial tasks; 
use of the newest technologies in management of process of improvement of professional skill of pedagogical workers); 
economic (knowledge of the basics of financial and economic activities of professional education); scientific (ability to 
organize professional development of teachers on current issues of their activities; understanding of ways to modernize 
the activities of educational institutions; testing of author's methods, technologies, readiness to disseminate Ukrainian 
and foreign pedagogical innovations); pedagogical (set of abilities to anticipate, evaluate their own activities, choose a 
strategy of behavior based on adequate assessment of themselves and the specific situation); psychological (knowledge of 
age and gender psychology, knowledge of conflict studies, knowledge of management), legal (knowledge of educational 
legal documents, norms of legal relations), personal (intellectual, psychological, professional, social qualities). It is 
determined that the possession of a set of these components will help the head of the professional education institution 
to achieve a fairly high level of competence and professionalism, which, in turn, will affect the quality of training of 
specialists of the educational institution.

Key words: professional competence, head of professional education institution, management, structure of managerial 
competence.

Постановка проблеми. Розвиток і застосу-
вання компетентнісного підходу для вдоскона-
лення системи управління в освітній сфері є вже 

довгий час одним із важливих питань, резуль-
тат якого має бути орієнтований на практичний 
складник управління, а також підсилить роль 
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практично-професійного управлінського досвіду. 
Реалізація такого напряму вимагає формування 
певних компетентностей у керівників освітніх 
закладів, застосування яких забезпечить поступо-
вий перехід у системі управління освіти до ком-
петентнісно-професійних стандартів, що, у свою 
чергу, дасть можливість трансформувати управ-
ління освітніми закладами відповідно до нових 
потреб сучасного суспільства та ринку праці. 
Тому як наукова проблема формування управ-
лінської компетентності керівника професійного 
освітнього закладу потребує чіткого визначення 
його структури й основних складових компонен-
тів, інтеграція яких забезпечує підвищення компе-
тентнісного професіоналізму керівника професій-
ного освітнього закладу. 

Аналіз досліджень. Проблема управлінської 
компетентності керівника закладу професійної 
освіти завжди перебувала в полі зору науковців і 
різних дослідників. Теоретичною основою сучас-
них наукових підходів до розкриття структури, 
сутності складових компонентів управлінської 
компетентності керівника закладу професійної 
освіти розглядалися в дослідженнях М. Арм-
стронга, Н. Бібік, Л. Васильченко, Р. Вдовиченка, 
Г. Селевка, Дж. Равена, С. Редька, М. Чошанова. 
Також основні психолого-педагогічні засади про-
фесійної компетентності керівника освітнього 
закладу розкрили в працях І. Гришина, С. Дем-
ченко, Г. Кравченко, Т. Сорочан, Л. Сушенцева, 
Л. Хоружа, А. Хуторський. Різні аспекти структури 
та основних її компонентів професійної управ-
лінської компетентності керівника освітнього 
закладу є в центрі уваги праць багатьох учених. 
Варто згадати праці М. Голованя, Л. Даниленко, 
Н. Заворотинської, Л. Карамушки, C. Квятков-
ського, В. Мельника, І. Міщенко, А. Пивоварова, 
С. Стойкова, Л. Троєльнікова.

Проте аналіз літератури й наявних досліджень 
з проблематики розвитку управлінської компе-
тентності керівника освітнього закладу засвідчує, 
що сьогодні не існує чіткого та єдиного підходу 
щодо визначення структури й основних склад-
ників управлінської компетентності керівника 
закладу професійної освіти.

Мета статті. Саме тому ми поставили перед 
собою завдання розглянути складові компоненти 
структури основних понять управлінської компе-
тентності керівника та виявити їх вплив на підви-
щення й удосконалення компетентнісного підходу 
до управління професійним освітнім закладом.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні для 
підвищення особистої конкурентоспроможності 
людина має навчатися та послідовно поліпшу-

вати свою професійну кваліфікацію впродовж 
усього життя. Отже, виникає актуальне питання 
про синергію особистої та професійної само-
реалізації. Спеціалісти Світового банку ще в 
середині 90-х років ХХ століття відзначили, що 
в сучасному світі, який швидко змінюється, сис-
тема освіти має формувати таку якість, як профе-
сійний універсалізм, а саме здатність змінювати 
сфери й способи діяльності. Зазначено, що добре 
підготовленому професіоналу мають бути прита-
манні такі характеристики, як уміння працювати 
в команді; уміння приймати самостійні рішення; 
бути ініціативним і здатним до інновацій; мати 
психологічну стійкість; бути готовим до емо-
ційного перевантаження і стресових ситуацій, а 
також уміти виходити з них. Ці характеристики 
узгоджуються з ознаками професійної компетент-
ності, яка розглядається окремими авторами як 
система теоретико-методологічних, нормативних 
положень, спеціально-наукових знань; організа-
ційно-методичних, технологічних умінь, які необ-
хідні особистості для виконання посадово-функ-
ціональних обов’язків; відповідних моральних і 
психологічних якостей (Кравченко, 2011: 230). 

Також звернення уваги науковців на форму-
вання професійної компетентності зумовлено 
переходом світової спільноти до інформацій-
ного суспільства, де пріоритетним уважається не 
просте накопичення знань і предметних умінь і 
навичок, а й формування вміння вчитися, оволо-
діння навичками пошуку інформації, здатності 
до самонавчання впродовж життя, де ці знання 
стають визначальною сферою професійної діяль-
ності людини.

У сучасній науковій психолого-педагогічній 
літературі немає єдності щодо змісту структури 
компетентності керівника закладу професійної 
освіти. Психологічна енциклопедія, розглядаючи 
компетентність, приділяє увагу трьом аспектам, 
таким як ступінь оволодіння необхідними умін-
нями й навичками; юридична відповідність; про-
фесійний досвід спеціаліста в управлінні. Також 
в енциклопедії вказується, що поняття компетент-
ність є досить розтяжним, оскільки не визначає 
точного рівня майстерності, адже цей термін може 
використовуватися для визначення мінімального, 
прийнятного, оптимального або вищого рівня 
кваліфікації. Наголошується, що коли компе-
тентність визначається в професії, то їй складно 
надати чітку характеристику (Психологічна енци-
клопедія, 2003: 645–646).

У словнику професійної освіти С. Гончаренко 
визначає компетентність як «сукупність знань 
і вмінь, необхідних для ефективної професій-
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ної діяльності: вміння аналізувати, передбачати 
наслідки діяльності, використовувати інформа-
цію» (Гончаренко, 2000: 149).

Також питання професійної компетентності 
широко досліджувалося й на міжнародному рівні 
та представлено низкою визначень, а саме: ком-
петентність – більше ніж просто знання й нави-
чки, адже містить здатність виконувати комплекс 
вимог, спираючись на мобілізацію психосоціаль-
них ресурсів (Організація економічного співро-
бітництва та розвитку OECD); загальні здатності, 
що ґрунтуються на знаннях, досвіді, цінностях, 
диспозиції яких людина визначає в межах освіт-
нього досвіду й такі, що забезпечують активне 
застосування навчальних досягнень у нових 
ситуаціях (Європейська комісія); набір зв’язаних 
знань, умінь, навичок, які підсилюють одна одну 
та в комплексі забезпечують очікувану від праців-
ника поведінку (UNESCO) (Про схвалення кон-
цепції…, 2016).

Міжнародний департамент стандартів для 
навчання, досягнень та освіти (IBSTPI) поняття 
професійної компетентності визначає як інтегро-
ваний набір навичок, знань і ставлень, які дають 
можливість ефективно здійснювати професійну 
діяльність (Про затвердження Примірного поло-
ження, 2006: 3). 

Як зазначає британський учений М. Армстронг, 
термін «компетентність» можна розглядати з двох 
перспектив: як поведінку людини, яка сприяє 
створенню в організації високого рівня ефектив-
ності; а також поняття «компетенція» може бути 
використане для опису знань і навичок, які очіку-
ються від працівника для ефективного виконання 
своїх обов’язків (Армстронг, 2017).

В Україні терміни «компетенція» та «ком-
петентність» розглядаються з різних перспек-
тив. Підтвердженням сказаному є думка дослід-
ника С. Демченка, який зазначає, що ці поняття 
використовуються в нас як синоніми, але вио-
кремлюються: компетенція означає сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності), що зада-
ються стосовно певного кола предметів і процесів 
і які необхідні для якісної продуктивної діяль-
ності стосовно них; компетентність – володіння 
людиною відповідною компетенцією, що включає 
її особистісне ставлення до предмета діяльності й 
самої компетенції (Демченко, 2005: 9).

Схожу думку поділяє Р. Вдовиченко, який 
управлінську компетентність також розглядає як 
відпрацьовану досвідом систему знань, умінь, 
навичок, здібностей, професійно-особистісних 
якостей, норм і моделей поведінки, а також як 

психологічний інструмент впливу на особистісно-
професійний розвиток (Вдовиченко, 2007).

У дослідженні розвитку управлінської компе-
тентності кадрового резерву керівника освітнього 
закладу науковець Г. Кравченко визначає фактори, 
які впливають на формування компетентності 
менеджера освіти: уміння поставити себе на місце 
іншого, уміння керувати своїми емоціями, уміння 
мотивувати на результативну роботу і творчий 
розвиток, уміння будувати взаємини, наявність 
відповідних особистісних якостей, уміння бачити 
головне, об’єктивність оцінювання результатив-
ності роботи співпрацівників, уміння планувати 
й передбачати результати своєї роботи, моральне 
обличчя керівника, уміння спілкуватися з людьми, 
уміння створювати сприятливий клімат у колек-
тиві, уміння вчити й учитися, знання теоретичних 
основ управління, знання сучасних технологій 
управління, знання психолого-педагогічних основ 
управління (Кравченко, 2011: 233). 

У контексті роботи вважаємо за доцільне 
навести визначення поняття компетентності 
О. Овчарук, яка розглядає його як спроможність 
кваліфіковано провадити діяльність, виконувати 
завдання або роботу, а також передбачає наявність 
знань, навичок і ставлень, що дає змогу особис-
тості ефективно діяти або виконувати певні функ-
ції, спрямовані на досягнення стандартів у профе-
сійній галузі (Овчарук, 2004: 8).

Зазначимо, що більшість дослідників розгля-
дають управлінську компетентність як оцінну 
категорію, що характеризує людину як суб’єкта 
діяльності, її здатність успішно виконувати свої 
професійно-посадові повноваження. Також якість 
професійного становлення особистості керівника 
закладу професійної освіти визначає напрям щодо 
модернізації освіти, сприяючи приведенню його у 
відповідність до сучасних суспільних вимог. 

Підтвердження нашої думки знаходимо в пра-
цях І. Гришиної, яка, розглядаючи професійну 
компетентність, підкреслює, що проблемою є 
дослідження структурних компонентів особис-
тості загалом, які забезпечують формування про-
фесійної компетентності зокрема, а також їх гене-
тичний зв’язок у різні моменти часу й реальні 
зміни в цих компонентах (як позитивні, так і нега-
тивні) (Гришина, 2004: 14–15).

Науковець Л. Сушенцева виокремлює такі 
компетентності сучасного працівника так: осо-
бистісна компетентність (ініціативність, упев-
неність у собі, здатність до творчості, здатність 
пристосовуватися, готовність до ризику тощо); 
професійна компетентність (знання, уміння й 
досвід, якими має володіти керівник у своїй про-
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фесії); соціальна компетентність (уміння жити і 
працювати в соціумі, комунікабельність, здат-
ність розв’язувати конфлікти, самоорганізовува-
тися) (Сушенцева, 2012: 642). 

Також більшість науковців стверджує, що про-
фесійна компетентність є складним інтегрованим 
утворенням, визначеним сукупністю різних її 
видів. Отже, ключові компетентності необхідні 
для будь-якої професійної діяльності й пов’язані з 
успіхом особистості у швидкозмінюваному світі. 
Базові – відображають специфіку визначеної про-
фесійної діяльності, спеціальні компетентності 
орієнтовані на специфіку конкретної професійної 
діяльності. Найбільш загальною умовою профе-
сійної компетентності є оптимальна відповідність 
між психологічними особливостями фахівця й 
об’єктивними вимогами професії, адже, як зазна-
чають науковці А. Панченко та І. Редько, профе-
сійна компетентність є основою професійної май-
стерності, а сутність майстерності розуміється з 
позиції особистісно-діяльнісного підходу (Пан-
ченко, Редько, 2015: 54). Отже, професіоналізм 
в управлінні розглядається як результат усвідом-
леної цілеспрямованої діяльності, яка передбачає 
певний рівень професійної компетентності керів-
ника. Базові компетентності керівника мають 
становити основу такого інтегрального вміння, 
як системне мислення, здатність працювати в 
команді, уміння вести справи, бути лідером. 
Компетентностей не можна навчитися, тому що 
вони не передаються за допомогою вербальних 
інструкцій. Це можна лише продемонструвати 
особистим прикладом, власною поведінкою або 
дією. Однак для цього необхідно досягти певного 
рівня соціальної та особистісної зрілості.

Отже, управлінська компетентність керів-
ника закладу професійної освіти – це комплексна 
характеристика управлінця-професіонала, яка 
охоплює знання, уміння, психологічні характерис-
тики, певні особистісні якості та визначає здат-
ність керівника вирішувати професійні проблеми 
й типові професійні завдання, що виникають у 
реальних ситуаціях професійної управлінської 
діяльності, з використанням знань, професійного 
й життєвого досвіду, цінностей і схильностей. 
Вона формується поступово під впливом бага-
тьох факторів та особливостей. Тому далі ми роз-
глянемо структуру професійної компетентності 
керівника закладу професійної освіти.

Науковці по-різному підходять до форму-
вання структури управлінської компетентності. 
Так, М. Головань, досліджуючи зміст і струк-
туру компетентності, визначає такі компоненти: 
когнітивний компонент (методологічні знання); 

операційний компонент (діагностичні вміння, 
прогностичні вміння, організаційні вміння, оці-
ночні вміння, інформаційна компетентність); 
особистісний компонент (самоактуалізація, здат-
ність до впливу на інших; моральність, критич-
ність мислення, мотивація досягнення успіху, 
комунікативна культура, креативність, здатність 
до творчої та інноваційної діяльності, науково-
дослідницької роботи). Також науковець виокрем-
лює в структурі професійної компетентності такі 
її складники: управлінську; економічну; наукову; 
педагогічну; правову (Головань, 2013: 68–70). 
Узагальнюючи різні точки зору, В. Мельник про-
понує розглядати професійну компетентність 
керівника у вигляді певної структури з такими 
компонентами, як особистісні якості; педагогічна 
та спеціальна підготовка; організаційна культура 
(Мельник, 2009: 13–14). 

Досліджуючи дидактичні умови формування 
компетентності, І. Міщенко зазначає, що най-
частіше в структурі компетентностей виділяють 
операційно-технічну сферу (знання, навички, 
уміння, професійно-значущі якості); мотива-
ційну сферу (спрямованість, інтерес, потреби); 
практично-діяльнісну сферу (засоби виконання 
діяльності, результативні показники діяльності). 
Дослідник зазначає, що наповнення змістом 
структурних компонентів відбувається варіа-
тивно залежно від професії або виду діяльності. 
Також, крім названих структурних компонентів, 
у деяких дослідженнях виділяють рефлексивну 
сферу (Міщенко, 2004: 7–8). 

Вибудовуючи структуру професійної компе-
тентності керівника освітньої організації, науко-
вець С. Стойкова розглядає її як сукупність ключо-
вих професійних, загальнопрофесійних і фахових 
компетентностей. До складу фахових автор зара-
ховує два види: спеціальні та спеціалізовані ком-
петентності. Спеціальні забезпечують керівника 
необхідним мінімумом для здійснення управлін-
ської діяльності в освітньому закладі, а спеціалі-
зовані є специфічними компетентностями, необ-
хідними для забезпечення діяльності конкретної 
освітньої організації (Стойкова, 2017: 78–79).

У дослідженні сучасного стану менеджменту 
професійної діяльності керівних кадрів Л. Тро-
єльнікова вказує, що складниками професійної 
компетентності управлінця мають бути профе-
сійні якості особистості, які охоплюють управ-
лінські здібності, саму управлінську компетент-
ність та управлінську спрямованість; професійну 
діяльність, що передбачає володіння сучасними 
методами наукового управління й новими техно-
логіями соціально-культурного програмування; 
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самовдосконалення, яке забезпечує створення 
динамічної управлінської ситуації в роботі керів-
ника (Троєльнікова, с. 45–46). Проте, на нашу 
думку, більш розширеною й точною є структура 
професійної компетентності, запропонована 
польським дослідником C. Квятковським, який 
пропонує розглядати професійну компетентність 
як комбінацію чотирьох видів, а саме: понад-
професійні компетентності; загальнопрофесійні 
компетентності; спеціально-професійні компе-
тентності; кваліфікаційні компетентності (Квят-
ковський, 2002: 3). 

Отже, підсумовуючи й синтезуючи складові 
структурні компоненти управлінської компе-
тентності керівника закладу професійної освіти, 
узагальнимо структуру та зараховуємо сюди 
такі складники, що охоплюють функціонально-
пов’язані між собою компоненти: мотиваційний 
(сукупність мотивів, адекватних цілям і завданням 
управління); управлінський (сукупність знань, 
умінь і навичок практичного вирішення управлін-
ських завдань; використання новітніх технологій 
в управлінні процесом удосконалення професій-
ної майстерності педагогічних працівників); еко-
номічний (знання основ фінансово-господарської 
діяльності закладу професійної освіти); науковий 
(уміння організовувати підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників з актуальних проблем 
їхньої діяльності; розуміння шляхів модернізації 
діяльності освітнього закладу; апробація автор-
ських методик, технологій, готовність до поши-
рення українських і зарубіжних педагогічних 
нововведень); педагогічний (сукупність здібнос-
тей передбачати, оцінювати власну діяльність, 
вибирати стратегію поведінки виходячи з адек-

ватної оцінки себе й конкретної ситуації); психо-
логічний (знання вікової та гендерної психології, 
знання конфліктології, знання менеджменту), 
правовий (знання освітніх нормативно-правових 
документів, норми правових стосунків), особис-
тісний (якості інтелектуальні, психологічні, про-
фесійні, соціальні).

Висновки. Як висновок можемо зазначити, що 
компетентність завжди проявляється в діяльності. 
Управлінська компетентність керівника закладу 
професійної освіти проявляється під час вирі-
шення професійних управлінських завдань. Вона 
має бути лиш в органічній єдності із цінностями 
керівника, тобто за умови глибокої особистісної 
зацікавленості в цьому виді діяльності. 

Узагальнюючи результати дослідження, варто 
відзначити, що всі наведені складові компоненти 
управлінської компетентності керівника закладу 
професійної освіти становлять єдине ціле. Проте 
формування й розвиток управлінської компетент-
ності керівника – складний і тривалий процес, 
що вимагає досить зусиль і практики. Зазначені 
структурні компоненти для підвищення професій-
них якостей вимагають неабиякої майстерності в 
керівника закладу професійної освіти. Володіння 
сукупністю цих компонентів допомагає досягти 
керівнику закладу професійної освіти досить 
високого рівня своєї професійної управлінської 
компетентності, що дасть йому широкі можли-
вості високої самореалізації. 

Подальші наукові дослідження плануємо 
спрямувати на виявлення концептів формування 
управлінської компетентності керівника закладу 
професійної освіти в процесі підвищення квалі-
фікації.
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ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  
ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

У статті обґрунтовується значущість уміння майбутніх учителів математики проектувати цілісний 
освітній процес. Проектна діяльність розглядається як цілеспрямована, творча послідовна діяльність учителів 
математики зі створення та реалізації в освітньому процесі педагогічних проектів, що підвищують якість 
загальної математичної освіти. Проектні вміння педагога не є природним новоутворенням, їх необхідно спеці-
ально формувати. Сутнісні характеристики проектних умінь майбутніх учителів математики розкриваються 
у структурній, етапній моделі. Ефективна побудова навчального процесу, спрямованого на формування і розви-
ток проектних умінь при виконанні навчально-методичних проектів із дисципліни «Шкільний курс математики 
та методика його навчання», має ґрунтуватися на послідовному виконанні таких етапів: інформаційно-пошу-
кового, практичного, творчого, етапі аналізу (рефлексії). На кожному з етапів дії студентів деталізовані. При 
виконанні всіх цих етапів створюються педагогічні та методичні умови, які забезпечують організацію діяльнос-
ті студентів у вигляді методичного тренінгу як методу активного навчання, спрямованого на розвиток знань, 
умінь, навичок і соціальних установок. Для організації тренінгу і виконання проекту необхідний, окрім практич-
них занять у ЗВО, експериментальний майданчик, що забезпечує практичну діяльність студентів. Такими май-
данчиками можуть бути базові школи для проведення педагогічних практик.

Для підготовки майбутнього вчителя математики велике значення має вибір змісту і теми методичного 
проекту. Тематика проектів повинна бути різноманітною, важливо враховувати інтереси студентів, їхні мож-
ливості та досвід в різних сферах діяльності. Доцільно пропонувати такі завдання для проекту, вирішуючи які, 
студент не лише отримає нові знання та вміння, а й буде активно залучений у майбутню професійну діяльність. 
У статті наводиться приклад методичного проекту з теми «Урок однієї задачі».

Досвід апробації представлених у статті методичних підходів і умов організації проектної діяльності сту-
дентів при виконанні методичних проектів засвідчив ефективне формування проектних умінь майбутнього вчи-
теля математики.

Ключові слова: проектний метод, навчальний проект, проектне завдання, проектні вміння, фахова підготов-
ка, майбутній учитель математики.
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INVOLVEMENT OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS  
IN PROJECT ACTIVITY DURING THE STUDY OF PROFESSIONAL DISCIPLINES

The article substantiates the importance of the ability of future mathematics teachers to design a holistic educational 
process. Project activity is considered as purposeful, creative consistent activity of mathematics teachers on creation and 
realization in educational process of the pedagogical projects improving quality of the general mathematical education. 
The project skills of a teacher are not a natural concept, they must be specially formed. The essential characteristics of 
the project skills of future mathematics teachers are revealed in a structural, stage model. Effective construction of the 
educational process aimed at the formation and development of project skills in the implementation of educational and 
methodological projects in the discipline “School course of mathematics and methods of its teaching” should be based on 
consistent implementation of the following stages: information retrieval, practical, creative, analysis stage (reflection). 
At each stage, the actions of students are detailed. When performing all these stages, pedagogical and methodological 
conditions are created that ensure the organization of students’ activities in the form of methodological training as a 
method of active learning aimed at the development of knowledge, skills, abilities and social attitudes.

In order to organize the training and implement the project, in addition to practical classes, an experimental platform 
is needed, which provides practical activities for students. Such platforms can be basic schools for pedagogical practices. 
The choice of the content and topic of the methodical project is of great importance for the preparation of the future 
teacher of mathematics. The topics of projects should be diverse, it is important to take into account the interests of 
students, their capabilities and experience in various fields. It is advisable to offer such meaningful tasks for the project, 
solving which the student will not only gain new knowledge and skills, but will be actively involved in future professional 
activities. The article gives an example of a methodical project on the topic “Lesson of one task”.

The experience of approbation of the methodical approaches and conditions of organization of project activity of 
students presented in the article at performance of methodical projects testified to effective formation of project skills of 
the future teacher of mathematics.

Key words: project method, educational project, project task, project skills, professional training, future mathematics 
teacher.

Постановка проблеми. Якісні зміни, що від-
буваються в останні роки у всіх сферах еконо-
міки та суспільного життя, визначають нові тен-
денції до розвитку освітнього процесу. За нових 
умов на перший план виходить особистість учня, 
його здатність до самовизначення і самореалі-
зації, до самостійного прийняття рішень і дове-
дення їх до виконання та рефлексивного аналізу 
власної діяльності. Такі зміни, що відбуваються 
в системі освіти, пред’являють до вчителя нові 
вимоги та ставлять перед педагогічним ЗВО нові 
завдання. Сучасний випускник педагогічного 
вишу повинен бути готовим до роботи не тільки 
у школах, а й у ліцеях, коледжах різного типу та 
профілю, вміти організовувати вивчення матема-
тики за різними програмами та підручниками. 
Для цього йому необхідно мати глибокі матема-
тичні знання, правильне розуміння мети дифе-
ренційованого і профільного навчання, вміння 
організовувати навчальну діяльність учнів від-
повідно до цих цілей.

Одним із актуальних напрямів підвищення 
якості підготовки майбутніх педагогів є забез-
печення інноваційного характеру професійної 
освіти, реалізація компетентнісного підходу, 
взаємозв’язку академічних знань і практичних 
умінь. Забезпечити зв’язок теоретичної підго-
товки студента педагогічного вишу з його май-
бутньою професійною діяльністю дозволяє впро-
вадження в навчальний процес нових сучасних 

технологій навчання, серед яких, на нашу думку, 
слід виділити технології проектного навчання.

Аналіз досліджень. Питання теорії та практики 
проектної діяльності розкрито в роботах видатних 
вчених П.П. Блонського, Дж. Дьюі, І.Г. Єрмакова, 
П.Ф. Каптерева, В.Х. Кілпатріка, Є. Коллінгса, 
С.Т. Шацького та ін. Проблема застосування про-
ектних технологій в освітньому процесі висвіт-
лена в дослідженнях П.Р. Атутова, В.В. Гузєєва, 
Н.В. Матяш, М.Б. Павлової, Дж. Піта, Е.С. Полат, 
В.Д. Симоненко, С.М. Шевцової, Ю.Я. Хотунцева 
та ін. Вдосконаленню та розробці особистісно-орі-
єнтованого, суб’єктно-діяльнісного, контекстного, 
проектного підходів до навчання майбутніх учи-
телів, формуванню їхніх професійних умінь і 
особистісно-значущих якостей присвячені праці 
А.А. Вербицького, І.А. Зимової, В.А. Кан-Каліка, 
Н.Д. Нікандрова, В.В. Ніколіна, В.А. Сластьоніна, 
І.С. Якиманскої та ін.

Нині досить глибоко опрацьована теорія тех-
нології проектного навчання для початкової та 
загальної освіти, накопичений великий практич-
ний досвід її використання в навчальному про-
цесі та позаурочній діяльності. Проте для системи 
вищої освіти та, зокрема, для підготовки майбут-
ніх учителів теоретичні та практичні розробки 
проектної діяльності потребують подальшого 
вивчення і впровадження.

Мета статті – виявлення та розробка методич-
них підходів і умов для успішного формування 
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проектних умінь майбутніх учителів математики 
у процесі методичної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
майбутнього вчителя математики повинна забез-
печувати реалізацію вимог державних стандар-
тів у частині формування навичок організації та 
застосування проектної діяльності в навчальному 
процесі та позаурочній діяльності з учнями. Проте 
слід відзначити, що майбутні вчителі матема-
тики здебільшого не володіють достатнім рівнем 
ефективного використання технології проектного 
навчання, що, на наш погляд, зумовлено недо-
статністю розробки методики її використання у 
процесі методичної підготовки студентів. Зазна-
чена проблема вказує на необхідність залучення 
до навчально-виховного процесу методичних 
(навчально-методичних) проектів.

Під навчально-методичним проектом будемо 
розуміти проект, який розробляється студен-
тами – майбутніми вчителями, зміст якого може 
бути використано для методичного забезпечення 
або методичного супроводу освітнього процесу 
в системі середньої освіти та спрямований на 
досягнення особистісних і предметних результа-
тів навчання школярів. Одним із результатів про-
ектної діяльності майбутніх учителів математики 
має бути формування у них проектних умінь, що 
забезпечують самостійне здобуття та застосу-
вання знань у нових обставинах.

Ефективна побудова навчального процесу, 
спрямованого на формування та розвиток проек-
тних умінь при виконанні навчально-методичних 
проектів із дисципліни «Шкільний курс матема-
тики та методика його навчання», має ґрунтуватися 
на послідовному виконанні таких етапів: інформа-
ційно-пошуковому, практичному, творчому, етапі 
аналізу (рефлексії). Автори дійшли висновку, що 
успішне формування проектних умінь у процесі 
виконання методичних проектів передбачає на 
кожному етапі деталізовані дії студентів.

На інформаційно-пошуковому етапі студенти 
аналізують проблему проекту, поставлені перед 
ними навчальні, методичні, професійні задачі; 
аналізують відомі методики та технології, які 
можуть бути корисними для виконання проекту, 
виявляють особливості їх застосування та реалі-
зації при виконанні проекту; аналізують різні дже-
рела інформації та підбирають матеріал у різних 
формах: текстовій, графічній, аудіо-візуальній, 
мультимедійній та ін. Основний результат інфор-
маційно-пошукового етапу – вибір методичного 
та змістового матеріалу для виконання проекту.

На практичному етапі студенти, використо-
вуючи матеріали попереднього етапу, розро-

бляють методичне та змістове забезпечення для 
супроводу освітнього процесу у школі (для про-
ведення уроків, занять позаурочної діяльності та 
ін.). Результатом виконання цього етапу є вибір 
студентами форми організації діяльності учнів, 
створення технологічних карт і конспектів уро-
ків, розробка та підбір дидактичних матеріалів у 
текстовому, графічному, аудіо-візуальному, циф-
ровому форматах.

Творчий етап спрямований на формування та 
розвиток творчих здібностей студентів безпосе-
редньо у практичній діяльності (у процесі педа-
гогічної практики, на конкурсах педагогічної 
майстерності, олімпіадах та ін.). Цей етап ство-
рює майданчик для реалізації креативних ідей у 
професійній діяльності, дає можливість апробу-
вати нестандартні прийоми та форми проведення 
уроків і роботи з учнями. Важливою складовою 
частиною цього етапу є отримання студентами 
практичного досвіду організації та керівництва 
проектною діяльністю учнів у школі. Основний 
результат творчого етапу – подання й апроба-
ція проектного продукту, що включає розробку і 
проведення уроку (системи уроків або позаклас-
них занять).

Етап аналізу (рефлексії) об’єднує особистий і 
груповий компоненти. Для визначення особистого 
компонента рефлексії розробляються критерії, 
оціночні й опитні листи, що дозволяють отримати 
оцінку проектних умінь, рівня їх сформованості в 
балах. Для визначення групового компонента реф-
лексії організовуються та проводяться відповідні 
заходи (круглий стіл, рольові та ділові ігри та ін.), 
на яких кожен учасник проекту на основі певних 
критеріїв дає оцінку діяльності всіх інших, вказує 
переваги та недоліки, з огляду на які можна більш 
ефективно виконати груповий проект.

При виконанні всіх цих етапів створюються 
педагогічні та методичні умови, що забезпечують 
організацію діяльності студентів у вигляді мето-
дичного тренінгу як методу активного навчання, 
спрямованого на розвиток знань, умінь, нави-
чок і соціальних установок. Методичний про-
ект спрямовано на формування та вироблення 
навичок проектних умінь в організації проек-
тної діяльності, на зміну соціальних установок і 
накопичення досвіду у сфері міжособистісного 
спілкування, підвищення ефективності педаго-
гічної діяльності. У процесі проведення такого 
тренінгу відбувається інтеграція проектної діяль-
ності студентів і викладачів. Найбільшого освіт-
нього ефекту можна досягти за умов моделю-
вання професійної діяльності та за умов, коли 
відбувається перенесення навчального процесу 



371ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Коростiянець Т., Тумбрукакi А. Залучення майбутнiх учителiв математики...

із ЗВО в реальну ситуацію освітнього процесу у 
школі. Для організації тренінгу та виконання про-
екту необхідний, крім практичних занять у виші, 
експериментальний майданчик, що забезпечує 
практичну діяльність студентів. Такими майдан-
чиками можуть бути базові школи для проведення 
педагогічних практик.

Важливими складниками, на нашу думку, 
які визначають ефективність і результативність 
організації тренінгу при виконанні методичних 
проектів, є: достатній рівень знань студентів (із 
математики, методики навчання математики, 
педагогіки, психології), мотивація вивчення 
профільних і психолого-педагогічних дисциплін 
у студентів, практична складова частина про-
екту, наявність новизни в постановці та / або 
розв’язуванні задач.

Виконання методичного проекту студентами 
математичних спеціальностей педагогічного 
вишу сприяє формуванню проектних умінь. На 
наш погляд, найбільш ефективно формуються: 
конструктивні (формулювання навчальної про-
блеми, цілей і завдання проекту), проектувальні 
(уміння проектувати діяльність вчителя у процесі 
організації проектної діяльності учнів), організа-
торські (створення проблемної ситуації, організа-
ція роботи учнів, організація оцінки результатів 
проектної діяльності, в т. ч. проміжних, органі-
зація обробки результатів), комунікативні (орга-
нізація процесу обговорення), діагностичні (оці-
нювати проміжні та кінцеві результати проектної 
діяльності, оцінювати змістовно-організаційні 
сторони захисту учнями результатів проведених 
досліджень).

Для підготовки майбутнього вчителя матема-
тики велике значення має вибір змісту та теми 
методичного проекту. Тематика проектів пови-
нна бути різноманітною. Важливо враховувати 
інтереси студентів, їхні можливості та досвід у 
різних сферах діяльності. Доцільно пропонувати 
такі завдання для проекту, опрацьовуючи які, сту-
дент не тільки отримає нові знання та вміння, а й 
буде активно залучений у майбутню професійну 
діяльність.

Наведемо приклад методичного проекту з 
теми «Урок однієї задачі». Проект був спрямо-
ваний на актуалізацію та систематизацію отри-
маних раніше знань із методики навчання гео-
метрії, формування інтелектуальних якостей 
особистості та розвиток дослідницьких здібнос-
тей учнів і студентів.

Мета проекту – виявлення та реалізація мето-
дичних і змістових аспектів конструювання 
уроку розв’язування однієї задачі з геометрії при 

підготовці до підсумкової атестації за курс осно-
вної школи. Завданнями проекту були: вивчення 
теоретичного аспекту методики проведення 
уроку однієї задачі; підбір задачі, що має кілька 
способів розв’язання та дослідницький потен-
ціал, який дозволяє організувати повторення 
широкого кола питань планіметрії; методична 
розробка уроку «Варіації на тему однієї задачі» 
та його апробація.

На інформаційно-пошуковому етапі студенти 
спільно з викладачем визначили проблему, що 
має особистісно-значущий характер і мотивує 
їх на пошук її розв’язку. Команда студентів була 
розбита на творчі групи «за інтересами» з ура-
хуванням орієнтації на майбутню професійну 
діяльність. Студенти першої групи знайомилися 
зі структурою уроку однієї задачі, вивчали досвід 
проведення цих типів уроків у школі, друга група 
аналізувала вимоги до знань випускника осно-
вної школи та питання методики організації 
підсумкового повторення, третя група збирала 
банк (скарбничку) задач. Важливим моментом 
на цьому етапі було обов’язкове обговорення 
проміжних результатів проведеної роботи всіма 
учасниками творчого колективу. Внаслідок обго-
ворення учасники проекту дійшли висновку, що 
найбільш доречною є тема «Чотирикутники», яка 
синтезує багато тем планіметрії, дозволяє вико-
ристовувати різні методи у процесі розв’язування 
задач і включає ключові опорні задачі, необхідні 
для вирішення більш складних задач. Основний 
результат цього етапу – підбір ключової задачі 
для реалізації проекту.

Задача. Точки М і N – середини сусідніх сто-
рін відповідно BC і CD паралелограма ABCD. 
Довести, що прямі AM і AN ділять діагональ BD 
на три рівні частини.

У ході роботи над цим етапом проекту учас-
ники стикалися з низкою проблем: недостатньою 
сформованістю вміння якісно працювати з літера-
турою, труднощами організації швидкого пошуку 
інформації в Інтернеті, обмеженістю математич-
ного кругозору.

Практичний етап полягав у пошуку розв’язків 
задачі різними методами. Студенти використову-
вали алгебраїчний метод, метод координат, метод 
повороту, векторний і векторно-координатний 
методи, метод додаткових побудов та ін. Була зна-
йдена нестандартна інтерпретація задачі на сітці 
з паралельних прямих, схожою із клітчатим папе-
ром. Всього було знайдено 13 способів розв’язання 
обраної задачі, 9 із яких увійшли до змісту уроку 
однієї задачі (підставою для відбору став рівень 
геометричної підготовки учнів). Це дозволило 
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запланувати повторення 17 елементів змісту, що 
перевіряються в ході підсумкової атестації. Після 
відбору методів почалася робота з оформлення 
проекту й обміркування його реалізації на прак-
тиці. Студенти підібрали практичну задачу для 
створення проблемної ситуації на уроці:

Задача. У школі проходить конкурс на най-
яскравішого повітряного змія. 9-А вирішив зро-
бити змія у формі паралелограма. В учнів закін-
чилася фарба. Останні три фрагмента вони хочуть 
розфарбувати різними кольорами. Фарби якого 
кольору знадобиться більше?

Для реалізації етапу застосування отриманих 
знань «у незнайомій ситуації» були підібрані 
задачі-продовження (задачі різних рівнів склад-
ності, для яких вихідна задача є опорною):

1. У паралелограмі ABCD точки М і N – 
середини сторін BC і CD відповідно. Чи можуть 
промені AM і AN ділити кут BAD на три рівні 
частини?

2. У зірчастому п’ятикутнику ACEBD деякі 
точки перетину сторін ділять сторони навпіл, а 
саме: AQ = QC, BR = RD, CR = RE і DS = SA. 
Доведіть, що точки Т і Р ділять відрізок BE на три 
рівні частини.

Основні труднощі, що виникли в ході роботи 
над цим етапом проекту, полягали в тому, що 
знання студентів із геометрії виявилися «нерухо-
мими» (не було перенесення знань на нову, незна-
йому ситуацію). Багато способів розв’язування 
задач студентам були знайомі, але реалізація в 
конкретній ситуації була для них неочевидною. 
Для подолання таких труднощів було організо-
вано семінар з актуалізації способів розв’язування 
планіметричних задач, що вивчаються в середній і 
вищій школах.

На творчому етапі проходила розробка й апро-
бація уроку, підготовка презентації проекту та його 
оцінювання. На цьому етапі студенти готували 
презентацію до захисту проекту, обирали форму 
доповіді. Одним із важливих етапів у роботі над 
методичним проектом є його апробація на цільо-
вій аудиторії. Цей проект був апробований у ході 
педагогічної практики. Цільовою аудиторією були 
учні 9 класу. Після апробації були внесені деякі 
корективи в розроблений проект.

На етапі рефлексії для визначення особистіс-
ного компонента рефлексії студентам був запро-
понований лист самоконтролю, що містить пере-
лік критеріїв (вміння обґрунтовувати актуальність 

проблеми та теми проекту, вміння формулювати 
цілі, вміти виявляти і доводити практичну значу-
щість та ін.), в якому вони могли оцінити свої про-
ектні вміння в балах. Аналіз листів самоконтролю 
показав успішну сформованість організаційних, 
комунікативних і діагностичних проектних умінь 
студентів. Також були відзначені лише незначні 
зміни показників конструктивних і проектуваль-
них умінь, формування яких вимагає більш три-
валого часу. Організація і проведення круглого 
столу дозволили визначити груповий компонент 
рефлексії, основні результати роботи у групі, 
отримати кожному учаснику зовнішню оцінку 
його діяльності, його внеску в реалізацію проекту, 
ефективність взаємодії у групі та ін.

Апробація методичних проектів студентів у 
період педагогічної практики в базових школах 
показала високу сформованість проектних умінь, 
що підтверджено відгуками вчителів та адміні-
страції шкіл, високими оцінками за практику.

Беручи до уваги позитивний досвід апроба-
ції представлених у статті методичних підходів і 
умов організації проектної діяльності студентів, 
автори мають намір продовжити роботу щодо їх 
впровадження в систему педагогічних практик 
студентів.

Висновки. Таким чином, підготовка студен-
тів до проектної діяльності в ході виконання 
методичних проектів дозволяє підвищити рухли-
вість теоретичних знань із математики та мето-
дики її навчання та реалізовувати їх у конкретній 
педагогічній ситуації, активізувати пізнавальну 
діяльність студентів, формувати позитивне став-
лення до кар’єри вчителя математики, розши-
рити спектр індивідуальних освітніх можливос-
тей студентів.

Формування проектних умінь студентів при 
виконанні методичних проектів на основі сис-
темно-діяльнісного підходу дозволяє уникнути 
пасивності отриманих знань, орієнтують студента 
на безперервну реалізацію практичних навичок. 
Працюючи над проектом, студент бере участь у 
своєрідному «методичному тренінгу» з погляду 
курсу методики навчання та виховання, такого 
важливого для майбутнього вчителя. Дотримання 
логічної послідовності запропонованих у статті 
етапів, реалізація методичних підходів і умов 
виконання проекту сприяє ефективному фор-
муванню проектних умінь майбутнього вчителя 
математики.
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