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ПЕРЕДМОВА

В українській науці останніх десятиліть вагоме місце посідає діяль-
ність молодих учених, які завдяки своєму ентузіазмові та працелюбнос-
ті отримують значні наукові досягнення. 

Запропонований збірник наукових статей «Актуальні питання гу-
манітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вче-
них Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка» виданий з ініціативи Ради молодих учених університету, яка 
підсумовує наукові результати своєї діяльності виданням серійних збір-
ників. 

У представленому науковому збірнику вміщено публікації молодих 
учених Дрогобича, Львова та Києва у галузі гуманітарних наук. Видання 
складається з чотирьох розділів. У першому розділі «Історія» дослідни-
ки аналізують проблеми, пов’язані з історією України в різні історичні 
періоди, основна увага науковців зосереджується довкола таких важли-
вих питань, як місцеве краєзнавство, історія визвольного руху, історія 
Церкви тощо. Другий розділ «Мистецтвознавство» охоплює широкий 
спектр проблем теорії та історії мистецтва. Значна кількість досліджень 
зосереджена довкола баяно-акордеонного мистецтва, є також публікації, 
які висвітлюють питання становлення і розвитку музичного мистецтва 
в Україні, досліджуються музичні жанри та вивчається внесок окремих 
діячів у розвиток національної культури. Розділ «Педагогіка» охоплює 
важливі аспекти навчально-виховного процесу не лише в Україні, а й за 
її межами. Молоді вчені торкаються таких проблем, як підготовка соці-
ального педагога до організації роботи з сім’єю, психолого-педагогічні 
умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учи-
теля, педагогічні умови формування готовності до праці у вихованців 
дитячих будинків тощо. У четвертому розділі «Філологія» зібрано стат-
ті з мовознавства та літературознавства. Літературознавчі дослідження 
відзначаються розмаїттям наукових зацікавлень молодих вчених, адже 
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опубліковано статті як з української, так і з зарубіжної літератур. Отже, 
збірник є інтердисциплінарним виданням, оскільки містить публікації з 
різних галузей гуманітарних наук. 

Збірник наукових статей «Актуальні питання гуманітарних наук : 
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка» є свідчен-
ням того, що молоде покоління науковців, хоч і різниться філософськи-
ми та світоглядними поставами, стратегіями методологічних підходів і, 
зрештою, сферою наукових зацікавлень, все ж робить важливі кроки в 
науці і має що сказати шановному читачеві.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 
доктор педагогічних наук, професор  Пантюк Микола Павлович
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ІСТОРІЯ

УДК 821. 161.2.09(092)“18” 
Володимир ГАЛИК,

м. Дрогобич

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІ, ЖУРНАЛІСТИ 
ТА СВЯЩЕНИКИ – КОРЕСПОНДЕНТИ 

ІВАНА ФРАНКА З ДРОГОБИЧА

На основі кореспонденції І. Франка з цілою низкою літературознавців, жур-
налістів та священиків у статті простежено особливості співпраці україн-
ського дослідника з його сучасниками. Епістолярна спадщина складає цінність 
з огляду на специфіку громадсько-політичної та наукової діяльності І. Франка.

Ключові слова: Іван Франко, Дрогобич, листи, кореспонденти, епістолярна 
спадщина, літературознавці, журналісти, священики.

Halyk V. Literary critics, journalists and priests – correspondent Ivan Franko 
from Drohobych

The article is based on correspondence from the mailbox Drohobych to Ivan Franko of 
scholars, newspapermans and priests traced features of relations and cooperation between 
them. Found that the content of the investigated epistolary there are many interesting 
research as biographies and social-political and scientifi c activities of Ivan Franko.

Key words: Ivan Franko, Drohobych, letters, correspondents, epistolary heritage, 
literary critics, journalists, priests.

Постановка проблеми. Важливе місце у вивченні наукової, сус-
пільно-політичної та культурно-освітньої роботи Івана Франка посідає 
епістолярна спадщина до нього, позаяк листи від окремих дописувачів 
прислуговуються для дослідження особливостей творчості й діяльності 
вченого, доповнюють його біографічні матеріали. З огляду на це варто 
звернути увагу на дрогобицькі кореспонденції до Івана Франка від лі-
тературознавців, журналістів та священиків, які проживали чи працю-
вали у Дрогобичі. Ці листи є малознаними, знаходяться у фонді Івана 
Франка відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі – І. Л.). Вперше їх опубліковано та 
прокоментовано автором даної публікації [1]. 

Аналіз досліджень. Порушувана нами проблема фрагментарно пере-
бувала під увагою ряду дослідників-франкознавців. Зокрема, в центрі їх 
зацікавлень окремо взяті загальні проблеми, без спеціальних акцентів на 
епістолярну спадщину від дрогобицьких літературознавців, журналістів 
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та священиків до Івана Франка. Взаємозв’язки І. Франка з вищезгаданими 
кореспондентами простежуються у наукових та науково-популярних на-
рисах Г. Дем’яна [21], Р. Пастуха [27; 28; 29], З. Гузара [20] та у численній 
франкознавчих працях Р. Горака та Я. Гнатіва [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17]. З огляду на це, ставимо собі за мету більш повно, на матері-
алах маловідомої й опущеної дослідниками-франкознавцями епістолярії 
від літературознавців, журналістів та священиків з Дрогобича до Івана 
Франка прослідкувати особливості взаємин та співробітництва між ними.

Виклад основного матеріалу. Розкриття порушеної проблеми роз-
почнемо із листа Івана Чапелського до Івана Франка. Саме він свого 
часу навчався із І. Франком у Дрогобицькій гімназії. Кореспондент був 
сином добрівлянського пароха о. Антона Чапельського (1816–1885 рр.), 
який священикував у селі Добрівляни з 1851 р. по 1885 р., де і помер 
[46, 611]. Іван Чапельський народився у 1848 р. У 1874 р. висвятився на 
священика, згодом священикував у Старому Самборі (1876–1877 рр.), 
потім у селі Старий Кропивник (1877–1885 рр.) та селі Попелі (1885–
1886 рр.), що на Дрогобиччині [46, 612]. Попри свою священичу діяль-
ність, І. Чапельський був активним галицьким громадським діячем і пе-
дагогом, головою Руського, згодом Українського педагогічного товари-
ства (1887–1891 рр. і 1902–1910 рр.), співредактором газет «Господарь и 
промышленникъ» та «Учитель» [6, 53–54]. 

Гостюючи в батька І. Чапельського на добрівлянській парафії, 
І. Франко зблизився з його родиною, деякими молодими добрівлян-
ськими хлопцями і господарями радикальних поглядів, громадськими 
діячами. Тоді ж, учений познайомився і з молодшою від нього на шість 
років вродливою інтелігентною донькою Антона Чапельського – Ната-
лією Чапельською, у заміжжі Яворською (19 серпня 1862 р. – 29 червня 
1923 р.) і закохався в неї. Та кохання не мало взаємності, і долі І. Франка 
й Н. Чапельської невдовзі розійшлися [29; 33, 46;]. 

У своєму листі від 16 липня 1884 р. І. Чапельський повідомляє 
І. Франка про організацію літературного вечора в Дрогобичі, за який 
відповідав К. Охримович. Щодо Івана Франка, який також мав брати 
участь у ньому, то виникли певні проблеми. Дрогобицький староста не 
дозволяв Івану Франку проголошувати свою бесіду на ньому, оскільки 
він не був ознайомлений зі змістом статті. Тому К. Охримович повинен 
ближчим часом сам представити виступ І. Франка, щоб той переконався 
у його безпечності. Якщо після цієї процедури староста дасть дозвіл на 
виступ І. Франка, то І. Чапельський особисто мав повідомити про це 
вченого телеграмою наступним чином: «Єсли зателеграфую – «Ні» – то 
буде значити, що не позволив – і в той час старайтесь о позволеня в[же] 
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аж в Намісництві, що єст коротша дорога – тут чім мусите просити 
щоби Намісництво завідомило  Дрогобицьке Староство; і як зателегра-
фую «Так» – то знак, що Староство позволило» [39, 49–50]. Зауважимо, 
що про організацію цього вечора писав і сам К. Охримович до І. Франка 
23 липня 1884 р., з якого видно, що вчений все ж таки спізнився з своє-
часним поданням свого відчиту, тому не мав дозволу від дрогобицького 
староства і мусив вирішувати цю проблему з Намісництвом [26, 223]. 

Від 6 серпня 1885 р. І. Франко як редактор «Зорі», отримав листа від 
поетеси з Дрогобича – Олени Грицай. Перша відома її публікація – вірш 
«На могилі мужа» у часописі «Зоря» у 1885 р. У 1887 р. виступила у 
жіночому альманасі «Перший вінок». У 1888 р. відгукнулася на смерть 
Ю. Федьковича віршем «Весною» в часописі «Буковина». Друкувала ві-
рші для дітей у журналі «Дзвіночок». У 1968 р. її кілька творів передру-
ковано в антології «Тридцять українських поетес» [25, 134]. О. Грицай 
пише: «Пересилаючи Почтенной Редакци[ї], сво[ї] стихи зь минувшого 
м[і]сяця упрашаю щоби из основнійшиі, пом[і]стити у своєй часописи, 
изволила» [18, 241]. Разом із листом вона відправила текст листів для 
друку: «Где ж ви?», «Де птичка», «Вь з[і]льнику» [18, 242–245].

Невдовзі вченому написав записку на своїй візитній картці Адолф 
Інлендер. Вона надійшла до І. Франка з Дрогобича і з нею було наді-
слано якісь зошити [22, 359–360]. А. Інлендер був братом скромного 
залізничного урядника, бібліофіла Людовіка Інлендера, який був спів-
робітником «Pracy». Саме він з І. Франком перетворили редакційний 
комітет «Pracy» на легальне прикриття для соціалістичного комітету як 
керівного органу соціалістичного руху в Галичині, якого насправді не 
існувало. Як найбільш підготовлений І. Франко разом з Л. Іелендером 
були головними ідеологами цього комітету і впродовж 1879–1880 рр. 
разом викладали політекономію у робітничих гуртках самоосвіти [19, 
193]. Щодо Адольфа Інлендера, то він працював кореспондентом при 
редакції «Kurjera Lwowskogo», пізніше «Dziennika Polskiego» (смер-
тельного ворога «Kurjera Lwowskogo»), де доставляв кореспонденцію 
та телеграми з Відня. Переїжджаючи до Відня, запропонував І. Франку 
зайняти його місце кореспондента «Kurjera Lwowskogo» [38, 464]. 

«Протягом 1884-1885 рр. у Дрогобичі виходила польська «Gazeta 
Naddniestrzańska» за редакцією Едмунта Леона Солецького [36, 724]. 
«Gazeta Naddniestrzańska» оголосила себе голосом соціал-національної 
опозиції. В ній подавали офіційну інформацію про події в місті та райо-
ні. ЇЇ друкували в Львові у друкарні Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка. Переважно вона виходила польською, інколи окремі матеріали 
друкувалися українською мовою [24, 133]. 



8

Цікавою була особа видавця і редактора газети Едмунда Леона 
Солецького, який за фахом був інженером-архітектором та будівни-
чим, публіцистом. Також він відомий не лише як редактор «Gazety 
Naddniestrzańskiej», але й як один з перших перекладачів Т. Г. Шевчен-
ка польською мовою. Товариш і однодумець І. Франка Е-Л. Солецький 
гаряче обстоював права простого люду, виступав за нормалізацію між-
національних стосунків у Галичині. Ці світоглядні орієнтації видавця, 
позначилися на змісті більшості публікацій газети. Це своєю чергою 
привертало до неї співробітників багатьох знаних представників демо-
кратичного руху в Галичині кінця XIX ст. У 1884 р. з редакцією газети 
співпрацював молодий польський соціаліст, друг Івана Франка Іґнацій  
Дашинський [25, 111–112; 34, 80–89], згодом – один з лідерів Польської 
соціал-демократичної партії Галичини. 

У цьому часописі за 1884 р. поміщена стаття Е-Л. Солецького, у якій 
він прихильно ставився до українського культурного руху та дальшого 
розвитку польсько-українського зближення [48, 2]. Зауважимо, що вона 
не оминула пильність Івана Франка, оскільки він у своїй статті «Gazeta 
Naddniestrzańska» о колонізації Русі» підкреслив, що ця газета являє собою 
зразок того, якою повинна бути преса у провінції. За його словами, часопис 
обстоює інтереси народу, що призвели до ненависті шляхти до неї. І. Фран-
ко відзначив демократизм газети, братерське ставлення її до українців, ін-
телігенції та культури. Також, у своїй статті схвально відгукнувся І. Франко 
і про діяльність редактора, у якого здоровий і об’єктивний погляд на «наші 
справи», зауваживши: «Вповні одобряючи ті тверді і розумні слова Солець-
кого, ми можемо тільки висловити побажання, щоб вони серед польської 
суспільності не були тою одною ластівкою, котра, як звісно, не робить ще 
весни» [35, 2]. Позитивною була на ці слова І. Франка і реакція редактора 
газети, який відгукнувся поезією «До Івана Ф. у Львові». У поданих трьох 
строфах він наводить таку думку (переклад з польської): «Щебетала ти до 
нас, ластівко з Русі, що одна ластівка з Польщі ще не робить весни. Коли 
має надійти до нас радісний день (приходу весни), ластівок повинно бути 
щоразу більше. Ти щебетала добре, голос твій не втрачений. Ми (зі сво-
го боку) кличемо більше ластівок. Але ти (ластівко з Русі) прилетіла в час 
справжньої біди, яка існує тепер між польським і руським щебетанням. По-
вертайся же у свої рідні краї, де на тебе твої подруги чекають. Це вони ві-
щують прихід весни, а не крик й галас» [47, 6].

Про тісну співпрацю І. Франка з редактором газети свідчить і 
отримана ним листівка від 19 листопада 1886р. від редакції «Gazeta 
Naddniestrzańska», зміст якої був наступним: «Проспекту до Вашого 
часопису «Поступ» я не отримав досі, а хотів би в № 24 докладніше 
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про нього написати, а заразом дати відповідь на підлу нотатку хронікера 
«Самоврядування» про Вас і програму поступу. Прошу, отже, прислати 
мені проспект зворотною поштою і повідомити, коли вийде 1-ий № та 
чи бажаною була б кореспонденція звідти до того № і якого змісту» [45, 
603–604]. Саме 15 листопада 1886 р. Іван Франко знову взявся за під-
готовку видання журналу «Поступ», який було через кілька днів над-
руковано. 2 грудня 1886 р. проспект «Поступу» конфіскувала львівська 
прокураторія, а видання журналу заборонено [37, 556]. Отже, Едмунт 
Солецький так і не отримав жаданого проспекту «Поступу» І. Фран-
ка, про що дізнаємося з листівки до вченого від 5 січня 1887 р., де ав-
тор пише: « Що там з «Поступом»? Ані проспекту, ані 1-го номера я не 
отримав» [32, 645–646].

Звернемо увагу на те, що Е-Л. Солецький був власником великої до-
машньої бібліотеки, а його книжки позначалися спеціальною печаткою. 
Цими книгами часто послуговувався І. Франко, коли протягом 1881-
1883 рр. перебував у Нагуєвичах. Часто Е-Л. Солецького переслідувала 
австрійська влада, яка проводила ревізії в його будинку і неодноразово 
конфіскувала статті, у яких йшла мова про жахливу експлуатацію ро-
бітників на бориславських нафтових родовищах [24, 133]. Такі постійні 
обшуки та інкриміновані кримінальні справи проти редактора призвели 
до підриву здоров’я редактора та арешті-решт у 1896 р. до смерті.

На цю вельми прикру подію І. Франко помістив некролог у газеті 
«Kurjer Lwowski», де повідомляє про смерть Едмунда-Леона Солець-
кого, називаючи його міським будівничим. Згадуючи про нього, як ко-
лишнього редактора часопису «Gazeta Naddniestrzańska» – «однієї з най-
кращих газет провінціальних у нашому краю» – вчений зазначає, що 
покійний приклав багато зусиль і терпіння та лишив після себе  смуток 
та прихильні спогади не лише серед знайомих із кола інтелігенції, а й з 
боку селян [50, 4]. 

Активним дописувачем до І. Франка був Юліан Яворський – укра-
їнський літературознавець, етнограф, публіцист «москвофільського» 
напряму, видавець журналу «Живое слово». Народився 1873 р. у бойків-
ському селі Більче (нині – Львівська область). Шкільну освіту отримав 
в дрогобицькій, самбірській та львівських гімназіях. Вищу освіту спо-
чатку намагався отримати в Львівському університеті, звідки був від-
рахований за участь у політичній демонстрації проти намісника Гали-
чини графа Казиміра Бадені, потім у Віденському університеті, звідки 
також був відрахований за організацію демонстрації проти політики уні-
атського митрополита, кардинала Сільвестра Сембратовича, побитого 
тухлими яйцями на головному вокзалі у Відні. Але все ж таки закінчив 
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Чернівецький університет, після чого захистив докторську дисертацію 
зі славістики під керівництвом проф. В. Ягича [4, 61]. 

Після цього Ю. Яворський виступав як публіцист на сторінках ру-
софільских видань Галичини та як літературний критик. Через тиск з 
боку австрійської влади у 1904 році емігрував в Російську імперію, де 
мешкав в Києві. Під час Першої світової війни виступив прихильни-
ком входження Галичини, Буковини та Закарпатя до складу Російської 
імперії, ставши одним з засновником так званого «Карпаторуського ви-
звольного комітету». Водночас займав пост доцента в Київському уні-
верситеті, продовжуючи свої дослідження в галузі слов’янознавства. 
Після встановлення радянської влади був запрошений новим урядом на 
посаду голови кафедри слов’янознавства Воронежського університету, 
але відмовився через несприйняття більшовицької диктатури. Спочат-
ку повернувся до Львова, де продовжував працювати в русофільских 
закладах, видав збірку віршів російською мовою. В 1925 році отримав 
запрошення до Слов’янського інституту в Празі, де і працював до самої 
смерті (помер у 1937 р.) [4, 61; 30, 108–112; 31, 107–113, 49, 432–433].

Потрібно звернути увагу на те, що Ю. Яворський довгі роки пра-
цював над збором та обробкою фольклору своєї рідної Галичини. Ще 
до еміграції в Росію він видав декілька невеличких етнографічних роз-
відок, у яких розглядав, переважно, російські культурні зв’язки з Гали-
чиною. Але основна маса зібраного етнографічного матеріалу побачила 
світ у 1915 році у Києві як «Памятники галицко-русской народной сло-
весности: Легенды. Сказки. Рассказы. Анекдоты». Це був лише перший 
том, але в передмові читача попереджували, що через «складні обстави-
ни» невідомо, коли вийде другий. Він взагалі не вийшов. Що сталося з 
зібраним Ю. Яворським матеріалом – невідомо. Всі матеріали, які уві-
йшли в цей збірник, відображають особливості народної мови міста чи 
села, в якому вони були записані [2, 45–49]. 

Можливо, у 1892 та у 1897 роках Ю. Яворський перебував у селі До-
брогостів на Дрогобиччині, де займався етнографічною роботою, звідки 
і писав листи І. Франку та відправляв їх з Дрогобича. Із листа від 15 
січня 1892 р. Ю. Яворський пише: «Не знаю, можливо дивним для Вас 
буде моє прохання, адже я завзятий москвофіл, і звертаюся до Вас як до 
завзятого українофіла листом, не дивлячись на те, що в нас у богом по-
кровительній Рутенії ці два поняття представлені на двох протилежних 
полюсах» [41, 467]. Як ми бачимо, що співпраця Юліана Яворського з 
Іваном Франком полягала у тому, що він намагався «перекинути міс-
ток» між ворожими таборами Галичини – «москвофільским» та «укра-
їнофільским». Він зазначає, що «встановлення Китайської стіни між 
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москво- і українофілами… не є прийнятним оскільки вони обидві течії 
є радикалами, а особливо в цю хвилину, коли я знаходжусь під впливом 
свіжо прочитаних мною Ваших творів, й коли я просто захоплений чу-
довими, незрівняними Вашими працями: Boa constrictor, На дні, Борис-
лав та ін., які є перлинами всієї нашої галицько-української літератури» 
[41, 468–469]. Кінцевою ж метою листа було прохання Ю. Яворського 
перекладати твори І. Франка російською мовою з подальшим їх друком 
у петроградському журналі «Север» та львівському «Бесіда», з якими 
він співпрацював [41, 470].

В наступному листі від 20 березня 1892 р. Ю. Яворський пише Івану 
Франку, що отримав від редакції «Бесіди» відповідь на свою пропози-
цію щодо вмісту на її сторінках російських перекладів творів І. Франка, 
зміст якого цитує: «Переклад творів Франка на російську мову і їх пу-
блікація у «Бесіді» не мають жодної логіки. Хто з Галичан захоче про-
читати цей плід розуму з неросійським складом думки зможе це зробити 
в оригіналі …» [42, 539–540]. Він не міг погодитися з такою думкою ре-
дакції, оскільки вважав, що «читачі  «Бесіди» чи «Новового Галичани-
на» знають життя нашого народу або поверхнево (із особистого поміж 
ними перебування) або мабуть – із салонових чи лірично-ідеалістичних 
розповідей Гер. Аноніма, Бодака Музики, Ор. Авчіховського чи навіть 
самого Мончаловського…, до Ваших оповідань вони за своїм скупим 
баченням та сліпою партійною ненавистю – бояться навіть доторкнути-
ся [42, 540–541]». Тому з бадьорістю Ю. Яворський запевняє І. Франка, 
що гурток української не засліпленої молоді протягом певного часу по-
чне видання незалежного від жодних авторитетів журналу і буде мати 
за честь, якщо вчений удостоїть їх своїм співробітництвом. Закінчуючи 
лист, Ю. Яворський наголошує, що для «закордонного друку, а саме для 
Петроградського журналу «Север» – я підготовлюю «Boa constrictor», і 
маю велику надію, що не розчаруюсь у своїх сподіваннях так як з «Бе-
сідою» [42, 542].

Через п’ять років І. Франко знову одержує два листи від Ю. Явор-
ського з села Доброгостова поштової скриньки Дрогобича. Перший лист 
від 7 лютого 1897 р. прийшов до І. Франка разом із статтею, яка була 
поміщена в австрійському журналі «Народні новини». Також Ю. Явор-
ський пише: «Тепер я написав іншу подібну статтю про громові блис-
кавки, і хотів би її відіслати до журналу «Киевская Старина». Але так, як 
авторитет до українських редакцій дуже дошкульний, то я прошу Вас, 
Вельмишановний Іван Якович, зробити мені послугу і прислати на мене 
рекомендаційну карту у редакцію  «Киевской Старины». Ви там в авто-
ритетності» [43, 489–490]. Завершуючи лист, автор просить Івана Фран-
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ка прислати йому поштою шостий випуск «Житія і слова» за 1896 рік, 
а також його «Наймичку – Шевченка» і повість про Варлаама: «Прошу 
Вас прислати мені ці дві книги, а також повідомте мене, скільки я по-
винен Вам за них заплатити… На даний час я перебуваю в селі і буду 
тут десь біля двох тижнів. Тому будьте такі добрі переадресувати все це 
для мене сюди» [43, 491–492]. З наступного листа від 8 березня 1897 р. 
дізнаємося, що І. Франко не надав великого значенн попередньому про-
ханню Ю. Яворського [44, 345], мабуть, через те, що саме в цей час брав 
участь у виборах до австрійського парламенту, де зазнав поразки – по 
окрузі Перемишль – Мостиська – Рудки – Самбір – Дрогобич – Під-
буж [40, 20]. Про велику занятість вченого знав і сам Ю. Яворський, 
оскільки у листі писав: «Ви, мабуть до того зайняті виборами, що не 
можете й хвилини вільного часу знайти для чого небудь іншого. Будучи 
захоплений автономією – повинен поки що відмовитися від задоволення 
отримати Вашу відповідь» [44, 346]. 

Ще одним дописувачем з Дрогобича до І. Франка був священик Кміт 
Полієвкт, який до 1907 р. був членом Наукового товариства ім. Т. Г. 
Шевченка. У своєму листі від 8 березня 1904 р. К. Полієвкт пропонує І. 
Франку внести певні незначні корективи у статут НТШ [23, 129].

Від 1 жовтня 1904 р. Іван Франко через редакцію «Літературно-на-
укового вісника» отримав лист від невідомого автора (підписана крип-
тонімом В. В.), зміст якої наступний: «Чи можемо спод[і]вати ся статиї 
о котору ми просили, в Zeit’і? Дрогобичани що дня мене о то допитують 
ся» [3, 2–3]. Тут мова йде про громадсько-політичний та науково-мис-
тецький тижневик «Die Zeit» (видавався у Відні в 1894-1904 рр.), в яко-
му друкувалися твори Івана Франка. Можливо, автор листа був редакто-
ром якогось періодичного видання, який хотів зробити передрук однієї 
зі статей вченого, які були вміщені в цьому журналі.

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що із поштової скриньки 
Дрогобича, Іван Франко отримав чимало кореспонденцій від місцевих 
й приїжджих літературознавців, журналістів та священиків. Його ко-
респондентами були греко-католицький священик Іван Чапельський, 
поетеса Олена Грицай, журналіст «Gazety Naddniestrzańskiej» Адольф 
Інлендер, редактор «Gazety Naddniestrzańskiej» Едмунт Солецький, лі-
тературознавець Юліан Яворський, священик Кміт Полієвкт і один не-
відомий автор. В цілому, зміст дослідженої епістолярії є немало цікавим 
для дослідників як і біографії, так і громадсько-політичної та наукової 
діяльності Івана Франка.
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УДК 94(477.83)
Микола ГАЛІВ,

м. Дрогобич

ШКІЛЬНИЦТВО СЕЛА ЛУЖОК ДОЛІШНІЙ 
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

У статті проаналізовано розвиток шкільної освіти с. Лужок Долішній 
протягом ХІХ – початку ХХ ст., зокрема визначено основні етапи розвитку 
шкільництва в селі окресленого періоду, охарактеризовано особистісний склад 
педагогічних кадрів, окреслено чисельність та фреквенцію учнівського контин-
генту, досліджено зміст навчально-виховного процесу в школі, розкрито рівень 
матеріального забезпечення освітнього осередку.

Ключові слова: школа, вчителі, учні, навчання, Лужок Долішній (ХІХ – поч. 
ХХ ст.) 

Haliv M. The schooling of village Luzhok Dolishnyi (XIX – early XX century). 
The article examines the development of school of village Luzhok Dolishnyi  during 
the XIX – early XX century, including the main stages of schooling in the village above 
mentioned period, characterized by personal staff of teachers, outlines the number 
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and visiting student contingent, the content of the educational process at school was 
studied, the level of material support educational center was solved.

Key words: school, teachers, students, teaching, Luzhok Dolishnyi (XIX – beg. 
XX century)

Постановка проблеми. Історія національної освіти, як і історія на-
роду в цілому, крім загальної, завжди має ще й краєзнавчу площину 
досліджень. З огляду на актуалізацію історично-краєзнавчої проблема-
тики, в сучасній історичній науці вагомого значення набуває вивчення 
одного з найважливіших аспектів життя людини та громади – системи 
освіти, яка репрезентувалася передовсім місцевим освітнім осередком, 
школою. Такі напрацювання на історично-краєзнавчому, мікроісторич-
ному рівні дають змогу з’ясувати деталі історичного процесу, більш 
прискіпливо й акумульовано розглянути трансформаційні процеси в 
освіті. У цьому контексті цікавою видається, зокрема, історія шкільни-
цтва села Лужок Долішній на Дрогобиччині.

Аналіз досліджень. Цілісного опублікованого дослідження історії 
Лужецької школи наразі немає. Однак історіографічною основою нашої 
роботи стали праці учених ХІХ – поч. ХХ ст. М. Лозинського [7], Ф. Свис-
туна [13], І. Филипчака [18], І. Франка [19; 20], Г. Шмідта [48] тощо, де 
висвітлено загальні тенденції розвитку народного шкільництва, його 
мережу, реформування, матеріальне становище. Польські освітні діячі і 
дослідники Б. Барановський [32], М. Барановський [33], Т. Ф’ютовський 
[35] значну увагу присвячували власне польському вчительству, позитив-
но оцінюючи значне зростання його чисельності. Нужденне становище 
галицького вчительства яскраво описав З. Маєр [38], навівши безліч при-
кладів безправ’я та вбогості сільських дидаскалів. Українські радянські 
педагоги Л. Баїк та Б. Мітюров [1], характеризували «імперіалістичну» 
політику австрійського уряду щодо народного шкільництва, підкрес-
лювали погане матеріальне забезпечення педагогів. Сучасні українські 
і польські дослідники (В. Благий [2], Ф. Жеменюк [41], Р. Пельчар [39; 
40], Р. Петрів [11], В. Стинська [15], Б. Ступарик [16; 17], Л. Шологон 
[30] та ін.), вивчали кількісні та якісні показники галицького початкового 
шкільництва учителів, аналізували політику віденської влади та Краєвої 
шкільної ради щодо його розвитку, з’ясовували проблему підготовки пе-
дагогічних кадрів, модернізації змісту навчально-виховного процесу та 
ін. Певне значення для нас мають і краєзнавчі публікації М. Галіва [3], 
Б. Добрянського [4], В. Лаби [6], П. Сов’яка [14], В. Ханаса [21], де ви-
світлено окремі факти із життя шкільництва сіл Дрогобиччини. 

Мета статті – проаналізувати розвиток шкільництва у с. Лужок До-
лішній протягом ХІХ – початку ХХ ст., що передбачає розв’язання та-
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ких завдань: 1) з’ясувати питання заснування школи в селі; 2) визначити 
основні етапи розвитку шкільництва в селі окресленого періоду; 3) оха-
рактеризувати особистісний склад педагогічних кадрів; 4) окреслити 
чисельність та фреквенцію учнівського контингенту; 5) дослідити зміст 
навчально-виховного процесу в школі; 6) розкрити рівень матеріального 
забезпечення освітнього осередку.

Виклад основного матеріалу. Про дату виникнення організованого 
шкільного навчання в селі Лужку Нижньому точних даних не маємо. 
Зважаючи на загальні історичні обставини розвитку шкільництва в га-
лицькому регіоні, можемо говорити про виникнення постійної школи 
на теренах села лише щодо кінця XVІІІ – початку ХІХ ст. Власне, у 
XVІІІ ст. у галицький селах набувають поширення парафіяльні шко-
ли, де вчителювали місцеві парохи або дяки. Поштовх до поширення 
таких закладів дали постанови Замойського синоду уніатської церкви 
(1720 р.), які зобов’язували єпископів, парохів і деканів дбати про від-
новлення парафіяльних шкіл і слідкувати за тим, щоб «хлопці вихову-
вались на основі віри, … знали напам’ять: «Отче наш», «Богородице 
Діво», «Символ Віри», Заповіді Божі і Церковні, і відповідно до віку 
вивчали весь катехизм, а крім того, вміли читати і писати» [12, 255]. На 
жаль, ми не маємо можливості опрацювати візитаційні описи Лужецької 
церкви ХVIII ст. (вони зберігаються в Перемишльському архіві), які б 
пролили світло на початки шкільництва в селі. 

Ситуація у сфері народної освіти дещо змінилася з приєднанням Га-
личини до Австрійської імперії. 4 грудня 1774 р. австрійський уряд сво-
їм декретом зобов’язав галицьке губернаторство широко запроваджува-
ти народну освіту як у містах, так і в селах і вводив загальнообов’язкове 
навчання (шкільний примус проіснував до 1812 р.) [11, 153–154]. У 
більшості сіл, де було 90 – 100 дітей шкільного віку (6 – 12 років), мали 
утворюватися парафіяльні школи, турбота про які покладалася на міс-
цеву владу і духовенство [5, 22]. Подібна позиція держави і церкви дала 
поштовх поширенню парафіяльного шкільництва. Тож, можливо, не-
безпідставно польський дослідник парафіяльного шкільництва Пере-
мишльської землі Р. Пельчар, посилаючись на В. Кумора, твердить, що 
біля 1780 р. церковні школи діяли майже в кожній парафії [39, 49]. 

Припускаємо, що саме у той час було утворено школу в Лужку До-
лішньому. Згідно зі шкільним шематизмом 1865 р., школу в цьому селі 
було засновано у 1799 році [29, 35]. Однак маємо підстави сумніватися 
в цій даті. Річ у тім, що під час роботи в селі шкільної повітової комісії 
1882 р., яка розглядала земельний спір між місцевими церквою та шко-
лою, було роздобуто з архіву коротку історичну довідку про школу. У ній 
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зазначалося, що 30 листопада 1799 р. місцевий парох о. Кострицький 
виділив на утримання дяка-вчителя ділянку ґрунту, однак школа-дяківка 
тоді так і не постала. Лише наступний парох о. Василь Лещинський, че-
рез декілька років після призначення на парафію в Лужку Долішньому 
(1801 р.) власним коштом заклав школу [22, 43зв.]. Припускаємо, що 
це відбулося після прийняття в імперії Габсбургів шкільного закону під 
назвою «Політична устава шкільна» (11 серпня 1805 р.), відповідно до 
якого в кожній місцевості, де знаходиться парафіяльний священик та 
ведуться метричні книги, має бути парафіяльна школа [16, 60]. Як відо-
мо, у парафії Лужок Долішній на той час велися метричні книги, а отже, 
юридичних перешкод для створення школи не існувало. Діяльність шко-
ли в селі було зафіксовано єпископською візитацією парафії 15 травня 
1816 р. [31, 11],  тож саме цю дату вважаємо датою першої писемної 
згадки про школу.

Лужецька парафіяльна школа (Schola Parochialis) зафіксована у дер-
жавному крайовому шематизмі 1820 р. [42, 582], одному з перших цер-
ковних шематизмів Перемиської єпархії за 1830 р. [44, 96]. Згадується 
вона і в церковних шематизмах 1831, 1833, 1835 рр., [45, 93; 46, 118; 
47, 106–107], а також у шкільному шематизмі 1837 р. («Порядок шкіл 
народних у діоцезії Перемиській обряду греко-католицького») [49, 24].

Аналізуючи історію школи в Лужку Долішньому, можна, на нашу 
думку, виділити декілька етапів її розвитку.

Перший етап охоплює поч. ХІХ ст. – 1865 рр. і характеризується іс-
нуванням у селі найнижчого рівня народної школи – парафіяльної. «Па-
рохіяльна школа, – писав про цей тип навчальних закладів відомий до-
слідник історії Бойківщини І.Филипчак, – була закладана виключно для 
потреб церкви і за її средства. Державні власти в відкриттю таких шкіл 
не брали ніякої участи, творено її де-не-де на приказ церковної влади. 
Сільський священик поручав науку в парохіяльній школі свому дякові, 
найчастіше в його хаті. Рада громадська з війтом на чолі згодила за не-
величку суму грошей цього дяка, і він вчив звичайно кілька або кілька-
найцять «цікавих» до книжок хлопців читати церковні книги, а часом 
писати, коли сам умів скоропись» [18, 97]. На жаль, інформації про цей 
період існування школи в Лужку Долішньому залишилося небагато. 
Про неї існують згадки в шкільних шематизмах Перемиської єпархії за 
1851, 1855, 1860, 1865 рр., а також у шематизмі Королівства Галіції і 
Лодомерії за 1870 р.

Другий етап (1865–1875 рр.) – діяльність тривіальної школи в Луж-
ку Долішньому. Перетворення школи з парафіяльної у тривіальну було 
затверджено губерніальним декретом. І. Филипчак у своєму знаному 
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дослідженні історії шкільництва на західній Бойківщині зауважив, що 
1865-й рік «приніс бойківському підгір’ю аж 8 тривіальних шкіл» у селах 
Лужок Долішній, Білинка Мала, Береги, Гординя, Кульчиці, Містковичі, 
Літиня та Рихтичі [18, 87]. Повітовий уряд в Дрогобичі розпорядженням 
від 12 травня 1865 р. № 3244 постановив утворити «школу тривіальну 
в Лужку Дольному» [22, 43зв.]. Фундаційний акт організації тривіалки 
в селі датується 14 липня 1865 р. [22, 8зв.]. На жаль, його зміст наразі 
залишається невідомим, – знаємо лише, що право призначення учителя 
до цієї школи традиційно отримала греко-католицька Перемишльська 
єпископська консисторія. Характеризуючи цей рівень навчальних за-
кладів, І.Филипчак писав: «Хотя й тривіяльна школа давала селянинові 
дуже скупий обсяг відомостей і не впливала на розвій самостійного ду-
мання людини, а вправляла лише память, все-таки держава оснувала її 
на своїм законі, і школа ця сповняла функцію державної інституції, по 
думці, проголошеній в другій половині XVIII ст. французькими фізіо-
кратами. Була вона суроґатом державно-народньої інституції для потреб 
держави як такої, а не виключно для потреб церкви, хотя й церква мала 
над нею нагляд і контролю, але з рамени держави» [18, 96–97].

За законом 1805 р. тривіальні школи належало закладати у селах 
(і містах), де ведуться метричні парафіяльні книги або, де цього вимага-
ють інші потреби. Відповідно до цього ж правового документу, тривіальні 
школи складалися з трьох курсів: підготовчого (елементарного), першого 
(термін навчання – два роки) і другого (термін навчання – чотири роки) 
класів. Щоправда, другий клас селянські діти майже не відвідували. Чи-
сельність учителів у тривіальних школах залежала від кількості примі-
щень у розрахунку: одна навчальна кімната – один учитель, декілька кім-
нат – один учитель і помічники (молодші учителів) [16, 60–61].

Третій етап (1875–1919 рр.) – існування етатичної (державної) шко-
ли. Зауважимо, що виведення шкіл з-під упливу й нагляду церкви було 
започатковано австрійською конституцією 21 грудня 1867 р., артикул 
17-й якої надавав державі право управління і нагляду за освітою, лише 
навчання релігії покладав на церкву та релігійні громади. Народна шко-
ла повинна була перетворитися на інтерконфесійний заклад, з якого усу-
нуто вирішальний духовний вплив церкви, а освіту і виховання переда-
но в руки світських осіб. Крім того, 25 травня 1868 р. були прийняті так 
звані віросповідні закони, один з яких відокремлював школу від церк-
ви [65, 9–11]. Остаточну крапку у справі створення етатичної народної 
школи поставив закон про шкільництво від 14 травня 1869 р.

Однак, реорганізація шкіл в краї дещо затягнулася. Це було пов’язано 
з поступовим формуванням нової краєвої освітньої адміністрації на чолі 
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з Радою шкільною крайовою (далі – РШК) (розпочала діяльність 24 січня 
1869 р.), у підпорядкуванні якої в 1871 р. з’явилися ради шкільні окруж-
ні. Задля регламентації процедури реорганізації шкіл РШК 28 лютого 
1872 р. розробила спеціальні вимоги, а для визначення головних засад 
діяльності етатичних шкіл 2 травня 1873 р. затвердила краєвий шкільний 
статут. Власне на основі цих документів, а також за рішенням окружної 
шкільної ради в Самборі для вивчення можливості реорганізації школи 
в селі Лужок Долішній діяла комісія у складі: шкільний інспектор Анто-
ній Бартковський, місцеві священик о. Іван Ясеницький та війт Микола 
Фідик [22, 6]. Комісія 2 травня 1874 р. детально вивчила стан справ Лу-
жецької школи (матеріальне забезпечення, кваліфікацію і оплату праці 
єдиного на той час вчителя, фриквенцію учнів тощо), склавши відпо-
відний протокол. Власне у ньому голова комісії А.Бартковський зробив 
однозначний висновок про необхідність визнання школи етатовою [22, 
6зв, 9зв.]. На основі протоколу комісії Самбірська окружна шкільна рада 
31 травня 1874 р. ухвалила рішення про реорганізацію школи в Лужку 
Долішньому [22, 4зв.]. Спираючись на цю ухвалу шкільної ради Сам-
бірської округи (циркулу), РШК 8 червня 1875 р. затвердила Лужецьку 
школу у статусі етатичної. Цією ж постановою вона перетворила гміну 
Лужок Долішній разом з поміщицькою садибою у єдиний шкільний «за-
крес» (осяг), на який покладалося утримання школи [22, 2]. Тож новий 
1875/1876 навчальний рік початкова школа в селі Лужок Долішній роз-
почала як етатична, коедукаційна, з руською мовою навчання.

Лужецька школа у цей період з однокласної перетворилася на дво-
класну. Вже у березні 1889 р. краєвий шкільний інспектор зі Львова Бо-
леслав Барановський, візитуючи разом з шкільним окружним інспекто-
ром Владиславом Гамплом 8 шкіл в Дрогобицькому повіті, серед них і 
в Лужку Долішньому, зауважив, що тамтешній вчитель поділив учнів на 
два відділи – старших і молодших школярів. Поважний чиновник реко-
мендував Дрогобицькій окружній шкільній раді утворити з нового року 
в цій школі «управильнені» (регулярні) відділи, групуючи молодь відпо-
відно до «віку і розвитку умислового» [23, 58]. Мабуть, у 1905 р. в шко-
лі було утворено надетатовий (непостійний, позаштатний) клас, на що 
вказує поява другого вчителя [62, 556]. 26 березня 1912 р. Дрогобицька 
ОШР звернулася з листом до РШК з проханням перетворити школу в 
Лужку Долішньому на двокласну, оскільки для цього є всі підстави та 
умови (наявність шкільних кімнат, чисельність учнів, існування надета-
тового класу тощо) [23, 70]. Львівські шкільні власті незабаром дали на 
це дозвіл, внісши відповідні корективи до «організаційної ухвали» щодо 
Лужецької школи [23, 68зв.]. На 1 лютого 1919 року (період Західно-



21

української народної республіки) в Лужку Долішньому діяла двокласна 
українська школа з трьома відділами [25, 4].

Аналізуючи кількісний і якісний стан педагогічних кадрів школи 
с. Лужок Долішній, зауважимо, що першим учителем, про якого йдеться 
в історичних джерелах (1820 р.), був священик о. Василь Лужецький 
[42, 582]. Сільським парохам, з огляду на свої чималі душпастирські 
обов’язки, складно було приділяти повноцінну увагу навчанню дітей. 
Тож вони прагнули знайти відповідного вчителя, який б водночас ви-
конував функції дяка. Зрештою, таку особу вдалося відшукати й для Лу-
жецької школи. В одній з куренд перемишльського єпископа від 20 квіт-
ня 1826 р. йдеться про дяковчителя Івана Денекевича (Denekiewicz 
Joanes adjutor scholae parochialis in Łużek dolny cirkuli Samboriensis et 
decanatus Mokrzanensis), який, щоправда, помер 5 вересня 1825 р., за-
лишивши дружину з чотирма дітьми [9, 253] (проте у державному шема-
тизмі 1826 р. він усе ще задекларований як учитель парафіяльної школи 
в Лужку Долішньому [43, 572]). Церковний шематизм 1831 р. подає ім’я 
вже іншого вчителя – дяка Андрія Леховина (Andreas Lichowin) [45, 106–
107]. Працював він, очевидно, протягом 1830-х років, оскільки про нього 
згадують церковні та шкільні шематизми 1833, 1835, 1837 рр. (Andreas 
Lеchowin), а також І. Филипчак (під 1836 роком) [46, 118; 47, 93; 49, 24; 
18, 100]. Уже 1851 р. в парафіяльній школі Лужка Долішнього дітей на-
вчав дяк Яків Билилський (Білинський) [28, 22], а в 1855 – 1860 рр. – дяк 
Теодор Петрик [27, 24; 10, 23]. «Шематизмом школ народних» 1865 р. 
зафіксовано в Лужецькій школі іншого вчителя (на цей раз уже не дяка, 
а «сотрудника» – помічника вчителя) – Теофіля Нижанківського [29, 35]. 
Він, очевидно, недовго затримався в Лужку Долішньому, бо вже 1867 р. 
у тамтешній тривіальній школі вчителював учитель Ігнатій Смишкевич 
[18, 122]. Останній, мабуть як й інші, пропрацював лише декілька років: 
за даними реорганізаційної комісії в 1871/72 навч. році в школі взагалі 
не було вчителя, а отже, й навчання [22, 9].

До конституції 1867 р. і релігійних законів 1868 р. право призначен-
ня вчителя належало церкві, у даному випадку греко-католицькій кон-
систорії Перемиської єпархії. Лише рішенням від 24 листопада 1871 р. 
це право перебрала окружна шкільна рада, а 28 лютого 1872 р. – РШК, 
що підтверджувалося статутом від 2 травня 1873 р. Зауважимо, що реор-
ганізаційна комісія на чолі з Антоном Бартківським у своєму протоколі 
від 2 травня 1874 р. пропонувала не призначати на «новий етат» до уже 
«етатової школи» тамтешнього учителя Степана Гету (Гета), оскільки 
він не володів відповідною вчительською кваліфікацією, й рекоменду-
вала Самбірській шкільній окружній раді оголосити конкурс на посаду 
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вчителя [22, 7]. Це, безумовно, було зроблено, й новим учителем став 
Михайло Пик, який працював протягом 1875–1877 рр. [50, 445; 51, 438]. 
Наступні десять років учителі Лужецької школи змінювалися з калей-
доскопічною швидкістю, працюючи, здебільшого, рік або два. У 1878 р. 
посаду тимчасового вчителя зайняв Іван Матисевич, якого незабаром 
замінив Юрій Держко [52, 427; 53, 400]. Згідно із краєвими шематизма-
ми, на 1882 р. у Лужку Долішньому учителював Михайло Німилович 
[54, 400], 1884 р. – Гілярій Чайковський [55, 380], 1885 р. – Антоній На-
дольський [56, 380], 1886 р. – Ян Німентовський [57, 380], 1887–1888 рр. 
– Юлія Шнейдер (відома українська письменниця Уляна Кравченко, яка 
після одруження з Я. Німентовським згадувалася в офіційних докумен-
тах під прізвищем чоловіка) [58, 380; 59, 380]. 

Краєвий шкільний інспектор Б. Барановський у звіті від 10 квітня 
1889 р. констатував, що школа в Лужку Долішньому «часто міняла вчи-
телів некваліфікованих». Слід, однак, зазначити що високопосадовець 
прихильно відгукнувся про тогочасного вчителя Олександра Ґіжов-
ського, який обійняв керівництво Лужецькою школою у жовтні 1888 р. 
Відзначивши, що останній працює вчителем із 1872 р., інспектор під-
креслив його методично правильне «поступовання» під час навчання 
дітей, належне і коректне ведення шкільних актів та книг [23, 58–58зв.]. 
«Вчитель тамтешній Ґіжовський виказав при візитації добру здібність 
до дієвого надання науки предметів свіцьких», – резюмував, зрештою, 
Б. Барановський [23, 68]. Зрештою, О. Гіжовський користувався симпа-
тіями шкільних урядовців (можливо, також з огляду на своє польське 
походження), що дозволило йому пропрацювати в Лужецькій школі де-
сять років (1888 –  1898) [60, 515].

На межі ХІХ – ХХ ст. провадити педагогічну працю в селі Лужок 
Долішній випало Анжею Яблонському (1899 − 1906) [61, 515; 63, 580]. 
Як відомо, шкільний закон від 14 травня 1869 р. узалежнював кількість 
вчителів у школі від числа учнів: якщо останніх налічувалося понад 80, 
то запроваджувалося дві учительські посади, якщо понад 160 – три по-
сади, і т.д. [16, 111]. 1905 року в А. Яблонського з’явилася помічниця – 
тимчасова вчителька Олександра Сілецька [62, 556]. Вони обоє працю-
вали ще в наступному році, а вже 1907 р. педколектив школи докорінно 
оновився, оскільки обидві посади зайняло подружжя Григорія та Леока-
дії Винницьких [64, 580]. Григорій (Гринь) Винницький (1878 року на-
родження) розпочав педагогічну кар’єру 1901 р., а в Лужку Долішньому 
працював керівником школи й тимчасовим учителем, його дружина − 
надетатовим. У 1912 р. школу було перетворено у двокласну, а педаго-
гічний штат затверджено у складі двох осіб: вчителя-керівника школи і 



23

вчителя сталого (постійного) [23, 68зв.]. За «Календарем «Тижневика 
Дрогобицького» в школі Лужка Долішнього на 1913 р. навчальний про-
цес продовжувало провадити подружжя Винницьких [36, 65].

Наступний документ, в якому йдеться про педагогічні кадри Лужець-
кої школи, є «Виказ учительських сил перед 1 падолиста 1918» (підпи-
саний референтом Дрогобицької окружної шкільної ради ЗУНР Іваном 
Ліщинським). У ньому названо двох педагогів українців: 23-річну Еле-
ну Чижович та 35-річного Гриня Винницького [25, арк. 24, 30]. Однак, 
документ «Виказ шкіл народних і виділових в місті Дрогобичи і окрузі» 
свідчить, що напередодні 1 листопада 1918 р. у школі працювало три 
вчителя, а на 1 лютого 1919 р. залишилося два [25, 4]. При цьому, на 15 
січня 1919 р. в школі зафіксували лише одного педагога – 32-річну Ле-
онору (Леокадію) Винницьку, а Гриня Винницького подано як учителя 
в Дрогобичі [25, 14–14зв.]. Цікаво, що серед 202 вчителів шкіл Дрого-
бицького повіту, які в середині січня 1919 р. склали присягу на вірність 
ЗУНР [26, 1–6] не було жодного вчителя із с. Лужок Долішній.

Окреслення чисельності учнівського контингенту школи у Лужку 
Долішньому слід розпочати зі згадки в опрацьованих З. Будзінським ві-
зитаціях греко-католицьких церков Перемишльської єпархії 1780-х ро-
ків про те, що в парафії (з присілком Кавне) налічувалося 677 осіб, з них 
40 католиків та 17 жидів [34, 234]. Якщо припускати що чисельність ді-
тей шкільного віку коливалася в межах 10 % відсотків, то в селі мешка-
ло приблизно 60 потенційних учнів. Однак, число дітей шкільного віку 
(в Австрійській імперії – 6–12 років) і кількість учнів – різні речі. Так, 
у 1860 р. в селі налічувалося 84 дитини шкільного віку, а відвідувало 
школу 18 з них [10, 23]. Загалом, зростання учнівського контингенту 
представлено у таблиці 1.

Таблиця 1. 
Чисельний склад учнів народної школи в Лужку Долішньому

(ХІХ – початок ХХ ст.)
роки (календарні і 

навчальні)
чисельність дітей 
шкільного віку

чисельність учнів

1836 – 16
1837 – 10
1851 – 11
1855 – 12
1860 84 18
1865 74 28
1867 – 28
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1870/1871 – 55
1872/1873 – 68
2.05.1874 134 –
03.1889 – 94

26.03.1912 – понад 200
Джерела: Status Scholarum Nationalium in Dioecesi Premisliensi R. G. 

catholici Anno 1837. Superiorem Inspectorem omnium Scholarum Dioeceseos 
agit. –  Premisliae, 1837. – P. 24; Шематизмъ училищъ народныхъ и ихъ 
учителей пôдъ управительствомъ Консисторіи Перемыской русскои на 
рôкъ 1851. – Перемишль, 1851. – С. 22; Шематизмъ народныхъ училищъ 
и учительскихъ лицъ пôдъ управительствомъ рускои Перемыской 
Консисторіи на рôкъ 1855. – Перемишль, 1855. – С. 24; Начертанье 
народныхъ училищъ и учительскихъ лицъ пôдъ управительствомъ рус-
кои Перемыскои Консисторіи на годъ 1860. – Перемишль, 1860. – С. 23; 
Шематисмъ школъ народныхъ управляемыхъ Рускою Консисторіею 
Перемыскою на годъ 1865. – Перемишль, 1865. – С. 35; Филипчак І. З 
історії шкільництва на західній Бойківщині (від 1772–1930) // Літопис 
Бойківщини. – 1931. – Ч. 1. (перевидання часопису. – Випуск 1. Числа 
1, 2 за 1931 – 1933 рр. – Львів: Каменяр, 2009) – С. 100, 122; ЦДІАУ у 
Львові. – Ф. 178. – Оп. 2. – Спр. 1535. – Арк. 8зв, 9, 77; Спр. 2859. – 
Арк. 58.

Зауважимо, що у ХІХ ст. відвідування українськими дітьми шкіл 
було доволі низьким, чому, до речі, сприяла ліквідація в Галичині 
1812 р. обов’язковості навчання. Українські школи значно відрізнялися 
від звичайних шкіл західних провінції Габсбурзької монархії. 1863 року, 
наприклад, у Зальцбурзі, Тиролі, Чехії, Моравії, Шлезьку не було дітей 
шкільного віку, які б не навчалися. Права на отримання початкової осві-
ти поширювалися на всі ці краї однаково. Тому там діти від 6 до 12 ро-
ків обов’язково залучалися до школи. Інше становище було в Східній 
Галичині, де у 1843 р. лише 14 % дітей шкільного віку відвідували шко-
лу, а в 1863 р. – на 100 дітей шкільного віку припадало лише 23 учні 
[37, 16–17]. Стан відвідування школи в Лужку Долішньому відображав 
загальногалицькі тенденції: 1860 р. у селі навчалося 21,4 %,  1865 р. – 
37,8 % дітей шкільного віку.

Покращення фреквенції поступово відбулося лише після затвер-
дження 20 серпня 1870 р. «Шкільного і навчального порядку для за-
гальних шкіл народних», який передбачав обов’язкове навчання дітей 
віком від 6 до 14 років [16, 112]. Попри це, досягти стовідсоткового 
відвідування було важко. Історичні документи дають змогу з’ясувати й 
статеву складову фриквенції учнів. Зокрема протокол реорганізаційної 
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комісії від 2 травня 1874 р. засвідчує наявність у лужководолішньому 
шкільному «закресі» 66 хлопців і 68 дівчат шкільного віку [22, 8зв.]. 
Проте серед дітей, що відвідували школу на той час переважали хлопці. 
Скажімо, у 1870/1871 шкільному році навчалося 40 хлопців і 15 дівчат, 
у 1872/1873 ш.р. – 53 хлопці і 15 дівчат [22, 9]. Певне уявлення про на-
повнюваність шкільних відділів дає звіт Б. Барановського, згідно з яким 
на березень 1889 р. у «нижчому» відділі (молодші учні) навчалося 62, у 
«вищому» (старші учні) – 34 дітей [23, 58]. На жаль, за браком джерел 
не можна простежити наповнюваність класів у пізніший час.

Зміст навчально-виховної діяльності школи села Лужок Долішній 
також не завжди можна чітко окреслити. Звісно ж, певні типи шкіл 
працювали за визначеними державними та церковними органами про-
грамами. Для прикладу, у парафіяльних школах вивчали малий і ве-
ликий катехизм, українське читання і письмо, скоропис, українську та 
церковнослов’янську граматику, переклад вечірні та утрені на україн-
ську мову з церковнослов’янської, арифметику, співання церковних і 
духовних пісень, читання і письмо польське [8, 137]. 

Тривіальні школи працювали за програмою нормальної школи, але 
на відміну від останніх недотримувалися ригористичних вимог щодо 
навчання німецької мови. Навчальними предметами у тривіальних шко-
лах були: читання польське і німецьке, письмо, рахунок «по-польськи», 
а часом і «по-німецьки» (це залежало від учителя або декана); мала 
граматика польська, граматика німецька, мовлення польське і пере-
клад з німецької мови на польську. «Політична устава шкільна» (закон 
11.8.1805 р.) твердила: тривіальна школа повинна працювати в тому 
напрямі, щоб у ній діти добре навчалися релігії Ісуса Христа і набули 
належних поглядів на речі, з якими стикаються, і на стосунки, якими 
пов’язані, задля такого використання речей і стосунків, які християн-
ська моральна наука приписує [16, 62, 65]. Тому обов’язково вивчалася 
релігія. Кількість навчальних годин на тиждень як у парафіяльній, так і 
тривіальній школах сягала 28. На жаль, реорганізаційна комісії у прото-
колі від 2 травня 1874 р. не вказала: чи в школі Лужка Долішнього кіль-
кість годин релігії на тиждень перевищувала 17, а отже, чи потребувала 
школа окремого катехита.

Замість підручників, зазвичай, використовувалися богослужбові та 
інші релігійні книги. У 1815 р. перемиський єпископ М. Левицький ви-
дав книгу «Наука христіанская по ряду катехизма нормального къ поль-
зе дітей парафіяльныхъ», а в 1816 р. – «Букварь словенорускаго языка». 
Це були підручники для українських народних шкіл, які пізніше нео-
дноразово перевидавалися [5, 23].
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Методи навчання у народних школах також визначалися законом від 
1805 р., причому акцент ставився на механічному запам’ятовуванні на-
вчальної інформації. «Перша виняткова активна сила душі у дитини, – 
декларувалося в цьому документі, – є пам’ять. Однак, щоб осягнути від-
повідний розвиток всіх влад духовних, повинна вона не тільки пам’ять 
сформувати, але вимагає також розум і серце виховувати. Тільки в міру 
потреб дітей належить їм приділяти відповідних понять і будити їх по-
чуття, але тільки такі, які для людей їх стану і покликання є обов’язкові і 
корисні, яких головною метою є моральність і які надається у тому класі 
підданих до розбудження моральності» [16, 62−63]. Отже, навчання по-
винно було характеризуватися ще й становоорієнтованим підходом.

У другій половині ХІХ ст. зміст навчання уже в етатичних школах 
дещо змінився. Відповідно до закону про шкільництво від 14 трав-
ня 1869 р., перед народною школою ставилося завдання виховувати 
дітей на морально-релігійних засадах, розвивати діяльність їх духу, 
озброювати знаннями і «зручностями», необхідними для дальшої 
освіти у житті. Обов’язковими предметами для народної школи ви-
значено: релігію (Закон Божий), мову рахунки, важливі знання з на-
уки природи, землепису та історії, з особливим поглядом на вітчизну 
та її закони, письмо, науку геометричних форм, співи, тілесні вправи. 
Дівчата мали навчатися також жіночих ручних робіт і домашнього 
господарства [16, 111].

Під час перевірки роботи Лужководолішньої школи інспектором 
Б. Барановським 1889 р., який відзначив, що вже 10 літ школа «не ви-
давала жодних помітних результатів», було з’ясовано навчальні успіхи 
учнів з певних предметів. Так, у «вищім відділі» читання учнів було 
трохи «повільне, але уважне», «письмо виразне». Письмові роботи, і 
польські, і руські, виявилися «порядно писані». З’ясовано, що навчання 
рахунків проводиться ефективно, щоправда не завжди методично пра-
вильно. У «нижчому відділі» діти добре читали «Буквар», а також «пи-
сали диктант досить добре». Крім того, місцевому пароху Полянському, 
який навчав дітей релігії, рекомендувалося  екзаменувати учнів [23, 58 
– 58зв.]. При цьому краєвий інспектор радив Дрогобицькій окружній 
шкільній раді звернутися до Перемишльської греко-католицької консис-
торії за дозволом вчителю О. Ґіжовському навчати релігії декількох ді-
тей місцевих німецьких колоністів римо-католицького віровизнання [23, 
67зв.−68]. Невідомо, однак, чи це було реалізовано.

Розкриваючи рівень матеріального забезпечення школи в селі Лу-
жок Долішній, зупинимося на таких його складових: шкільний будинок 
і навчальне приладдя, шкільна земельна ділянка, оплата праці учителя.
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Як випливає зі звітів низки шкільних комісій, що працювали в Луж-
ку Долішньому, перший власне шкільний будинок було побудовано 
о. В. Лещинським (він займав місцеву парафію у 1801 – 1842 рр., що 
дає загальні хронологічні рамки побудови школи) [22, 43зв.]. Візитатор 
парафії 1852 р. зауважив, що шкільний будиночак малий і в середньому 
стані [40, 237]. Проте, у 1856 р. син священика Андріан Лещинський 
відібрав цей будинок, а громада почала будувати нове приміщення [22, 
44]. На час роботи реорганізаційної комісії 2 травня 1874 р. нова будівля 
вже існувала, але напередодні в ній згорів дах. Тож комісія констатува-
ла конечну потребу реставрування шкільного будинку, побудову нового 
даху, комину з цегли, прибудову кухні. При цьому було зауважено, що ця 
робота просувається (чому особливо сприяє місцевий війт), а тим часом 
винаймається «будинок до навчання і ізби на науку шкільну» [22, 6]. 
Наступна комісія 4 березня 1881 р. у своєму протоколі відзначила, що в 
Лужку Долішньому є «будинок шкільний давний в лихім стані», але гмі-
на вже «почала ставити новий» [22, 29]. Зауважимо, що проти будівни-
цтва виступили власники панського маєтку, не бажаючи виділяти кошти 
на цю справу. Проте під час судового розгляду 3 жовтня 1879 р. вони 
відмовилися від протесту [22, 33зв.]. Тож громаді й «обширу двірсько-
му» довелося будувати нову школу, причому більш об’ємну, з огляду 
на зростання кількості учнів. На початок 1912 р., згідно з документами 
Дрогобицької окружної шкільної ради, в Лужку Долішньому шкільна 
будівля складалася з двох навчальних зал [22, 70].

Піклування щодо стану будівлі лягало на плечі її фундаторів – гміни 
і панської садиби, які, відповідно до розпорядження РШК від 8 черв-
ня 1875 р., були зобов’язані утримувати «шкільний будинок і призна-
чене для навчання помешкання» в доброму стані, дбати про освітлення 
та внутрішнє облаштування школи, постачати до школи матеріал для 
опалення. Видатки розподілялися між громадою та садибою поміщика 
відповідно до сплачуваних податків (на той час громада Лужка Доліш-
нього платила податки на суму 1266 золотих ринських і 42 крейцери, а 
поміщицький маєток – 45 злр. 60 кр.) таким чином: на кожні 100 злр. 
«обшир двірський» давав 1 злр. і 16 кр., а гміна – 98 злр. 84 кр. [22, 2зв., 
8зв.]. Власне поміщицька садиба, відповідно до організаційних ухвал 
від 8 червня 1875 р. та 31 грудня 1894 р., зобов’язана була постачати на 
опалення школи 3 сяги дерева щороку вартістю 14 зл. 40 кр. [22, 3зв., 58 
– 59]. Розмір кожного сягу становив 6 стіп у висоту, 6 стіп у ширину та 3 
стопи в глибину. Щороку в першій половині листопада керівник місце-
вої шкільної ради або його заступник повинен був повідомити власників 
добр Лужка Долішнього з роду Стрілецьких про необхідність безоплат-
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ного надання цих сягів. Проте в 1907 р. з невідомих причин власниця 
«обширу двірського» в Лужку Долішньому пані Стрілецька з невідомих 
причин відмовилася виконувати цю повинність, як і обов’язок постача-
ти дерево на опалення помешкання вчителя [22, 72 – 73]. Організаційні 
ухвали також розглядали питання видатків на «шкільні приладдя», опла-
чувати які зі свого фонду була зобов’язана окружна шкільна рада, а саме 
на крейду, губку, папір, атрамент (чорнило) та інші «потреби шкільні і 
урядові» витрачати 10 злр. щорічно [22, 3зв.]. З 1 вересня 1912 р. перед-
бачалося збільшити видатки на шкільні потреби з 20 крон (це колишні 
10 зл. – Авт.) до 30 крон на рік [22, 68зв.].

Зауважимо, однак, що 1894 р., з огляду на прийняття нового шкіль-
ного статуту, РШК дещо змінила квоти фінансових видатків гміни і пан-
ської садиби на школу. Її постанова стверджувала, що, відповідно до 
оплачених в 1892 р. безпосередніх податків і зміни податкових квот, на 
кожні 100 зл. видатків «обшир двірський» у Лужку Долішньому дає 9 зл. 
75 кр., гміна – 90 зл. 25 кр. [22, 58зв.]. Крім того, декларувалося, що при 
наступних змінах податкових норм зммінюватиметься і квота видатків 
двору та гміни на утримання школи.

Оплата праці також забезпечувалася фундаторами. Відомо, що на 
1836-1837 рр. учитель парафіяльної школи в Лужку Долішньому Ан-
дрій Леховин отримував річну платню у розмірі 130 флоринів [49, 22; 
18, 100]. У цей час в школі навчалося 10-16 учнів, тож для кожного з 
них вартість навчання обходилася у 8-10 фл. щорічно. А це значно вище, 
ніж в інших школах Самбірщини та Дрогобиччини, де на 1836 р., за 
підрахунками І. Филипчака, вартість навчання в парафіялці становила 
приблизно 2 фл. 54 кр. [18, 105]. 

У наступні роки оплата праці вчителя школи в Лужку Долішньому 
різко знизилася,  (можливо, через низьку відвідуваність учнів та від-
сутність належної уваги з боку керівництва громади і пароха), що було 
однією з основних причин нетривалого вчителювання дяків у школі. За 
шкільним шематизмом 1851 р. дяк Яків Билильський отримував 9 рин-
ських на рік за те, що навчав 11 дітей. Цікаво, що у школі с. Лука (12 
учнів) дяк Андрій Пукач заробляв 30 ринських, а в Городищі (13 учнів) 
вчитель Йосип Терлецький – 31 злр. [28, 22]. Не змінився стан речей 
і через чотири роки. Новий вчитель дяк Теодор Петрик навчав 12 ді-
тей і отримував платню 9 злр. і 36 кр. [27, 24]. У 1860 р. йому платили 
всього 10 зл. 8 кр., у той час як помічник вчителя в с.Пруси Атанасій 
Сілецький, навчаючи таку ж кількість учнів (18 осіб), отримував удвічі 
більше – 21 зл. 10 кр. (плата інших дяків і вчителів в навколишніх селах 
Мокрянського деканату сягала 90 зл.) [10, 23]. Через п’ять років ситуа-
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ція видалася ще більш сумною: «вчитель-сотрудник» Теофіль Нижан-
ківський, даючи освіту 28 дітям, отримував ті ж 10 зл. 8 кр., при тому, 
що згаданий А. Сілецький у Прусах навчав всього 20 учнів, але заробляв 
80 зл. на рік [29, 35]. 

Покращилася справа з оплатою праці вчителя лише після перетво-
рення школи на тривіальну. У 1867 р. платня вчителя школи в Лужку 
Долішньому Ігнатія Смишкевича становила 180 зл. (на той час стільки 
ж заробляли вчителі тривіальних шкіл в Літині та Волощі, 200 злр. – в 
Дорожові, Білині Великій, Нагуєвичах, Волі Якубовій, але в Прусах і Бі-
линці Малій – 80, а в Тинові – 60 зл.) [18, 122]. Напередодні реорганіза-
ції школи на етатичну, оплата праці вчителя в Лужку Долішньому скла-
далася з таких «датків»: 1) дотація в готівці – 55 зл.; 2) дохід з 7 моргів 
296 квадратних сажнів шкільного грунту – 35 зл. 49 кр.; 3) натуралії: 
20,5 мішків жита по 2 зл. 14 кр. і 20,5 мішків ячменю по 1 зл. 53 кр. 
(разом вартістю 75 зл. 23,5 кр.); 4) три сяги дерева на опалення житла 
вчителя вартістю 4 зл. 80 кр. за сяг (всього – 14 зл. 40 кр.). В цілому, 
відповідно до фундаційного акту (1865 р.) «дотація» становила 180 зл. 
13 кр., при чому майже всі кошти і продукції сплачувала гміна, а «обшир 
двірський» – три сяги дерева та 1 зл. готівкою [22, 8].

Після реорганізації школи змінилися підходи щодо рівня та нараху-
вання оплати праці педагога. Відповідно до австрійського законодав-
ства, а також на основі статуту від 2 травня 1873 р. учитель  сільської 
етатичної школи мав отримувати не менше 300–400 злр. платні на рік. 
Тож реорганізаційна комісія 2 травня 1874 р. в Лужку Долішньому, зали-
шивши у тому ж вигляді усі попередні доходи вчителя (180 злр. 13 кр.), 
постановила доплачувати йому готівкою з окружного шкільного фонду 
119 зл. 87 кр., що, зрештою, й затвердила РШК 8 червня 1875 р. [22, 
3зв.]. Щоправда, надалі до організаційної ухвали РШК в пункт, що регу-
лював оплату працю, було внесено зміни. Відбулося це на прохання гмі-
ни та учителя, які звернулися з відповідним проханням до Дрогобицької 
окружної шкільної ради, котра у свою чергу повідомила РШК. Зрештою, 
4 березня 1881 р., згідно з постановою РШК від 20.12.1880 р., в Лужку 
Долішному працювала комісія на чолі зі окружним шкільним інспекто-
ром Е. Фангором. У присутності представників громади та управителя 
добр «обширу двірського» Віктора Шиманського було розглянуто про-
хання громади щодо переведення «датку» вчителеві збіжжям на готівку. 
Аргументувалося прохання таким чином: «щороку різний врожай», «де-
які господарі в одному році жита, в іншому році ячменю не зтягують», 
а «збирання того збіжжя по халупах … є з великими труднощами і не-
гідностями, що трудно часом перестерігати, щоби збіжжя те в добрій 
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якості було даване, через що вчителеві кривди стаються….» [22, 34]. 15 
червня 1881 р. комісією було складено протокол з тимчасовим вчителем 
місцевої школи Юрієм Держком «в справі реорганізації датку конку-
ренційного». У ньому він повідомив, що громада збіжжя нерегулярно 
постачала і «часто дуже лихе вділяла». Зважаючи на це, вчитель також 
просив дозволу перевести ці натуралії в готівку [22, 32зв.]. 12 вересня 
1881 р. окружна шкільна рада в Дрогобичі відзвітувала до Львова про 
результати роботи і висновки комісії, спираючись на які РШК дала до-
звіл на зміну плати вчителю збіжжям на плату готівкою.

Згодом довелося знову змінювати організаційну ухвалу щодо опла-
ти праці вчителя. З’ясувалося, що школа володіє не 7 моргами ґрунту, 
а 5 моргами і 769 кв. сажнями, тож дохід з нього становить не 35 зл. 
49 кр., а 12 зл. 12 кр. [22, 62]. Через це окружний шкільний фонд зму-
шений був покривати недобір у розмірі 23 зл. 37 кр. Тому РШК дору-
чила перевірити «посілість грунтову» школи в Лужку Долішньому [22, 
54–54зв.]. 4 січня 1888 р. Дрогобицька окружна шкільна рада відзвіту-
вала до Львова, що під час переведення школи на етат у 1874–1875 рр. 
не було досліджено площу шкільного ґрунту, а реорганізаційна комісія 
послалася на «тогочасні твердження мужів довіри». Беручи до уваги ці 
обставини, окружна шкільна рада просила РШК внести зміни до органі-
заційної ухвали, затвердивши дохід з ґрунту у розмірі 12 зл. 12 кр. [22, 
56], що й було зроблено. 

Чергова організаційна ухвала 1894 року, прийнята з огляду на за-
твердження у тому році нового шкільного статуту, регламентувала опла-
ту праці педагога таким чином: учитель школи в Лужку Долішньому 
стосовно зарплати та «інших службових користей» зараховується до 
V класу оплат. Для покриття цього видатку мають служити: а) дохо-
ди зі шкільного маєтку (ґрунт 5 моргів 769 кв. сажнів) – 12 зл. 12 кр.; 
б) доходи в натураліях (3 сяги дерева на опал вартістю 14 зл. 40 кр.) від 
«обширу двірського», «відповідно до давнішого зобов’язання»; в) від 
гміни Лужка Долішнього грошові датки у розмірі 6 % від щорічно спла-
чених безпосередніх та державних податків; г) решта покриватиметься 
зі шкільного краєвого фонду [22, 59–59зв.]. Зауважимо, що перехід до 
шестивідсоткових відрахувань, що обчислювалися на основі суми що-
річно сплачених гміною податків, призвело до зменшення оплати праці 
вчителя. 10 липня 1894  р. відбулося засідання ради гмінної, яка роз-
глянула рескрипт окружної шкільної ради в Дрогобичі від 23 червня 
1894 р., що зобов’язував гміну з 1 січня 1895 р. до сплати вчителеві зга-
даних 6 % від річних податків. При цьому виявилося, що ця сума стано-
витиме 88 зл. 71 кр., а раніше ж гміна сплачувала вчителю 130 зл. 23 к. 
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(55 зл. готівкою, та 75 зл. 23 кр. збіжжям, згодом також готівкою. – Авт.) 
[22, 65]. Звісно, рада гмінна прийняла відповідні ухвалу та декларацію 
про сплату надалі кожним із податкових контрибунтів громади шести-
відсоткової надбавки до податків [22, 67]. 

На початку ХХ ст. учитель школи в с. Лужок Долішній Григорій Ви-
нницький, що належав до IV класу оплати праці, офіційно отримував 
1700 крон [24, 2зв.]. До нашого часу дійшла цікаве рішення уряду по-
даткового і уряду депозитів судових в Дрогобичі затримати Григорію 
Вінницькому з 1 липня 1917 р. подальшу виплату річної зарплатні (1700 
крон) з краєвого шкільного фонду [22, 77]. Виявилося, що Г. Винниць-
кий користувався шкільним ґрунтом, доходи з якого складали 18 крон 
і 54 гр., але не сплачував податки. З нагоди цього випадку,  РШК до-
ручила Дрогобицькій окружній шкільній раді слідкувати за доходами 
вчителів з кожної парцели ґрунту і сплатою з них податків [22, 78 − 80].

Про земельне забезпечення школи збереглося чимало суперечливої 
інформації. Перші дані про розмір шкільної земельної ділянки датують-
ся 2 травня 1874 р. У цей день реорганізаційна комісія відзначила, що 
школа володіє ґрунтом площею 7 моргів і 296 кв. сажнів, котрі, як зазна-
чалося, приносять річний дохід 35 злр. 49,5 кр. [22, 8]. Вище йшлося, 
що у 1887 році було встановлено реальні розміри цієї ділянки – 5 моргів 
і 769 кв. сажнів з доходом а 12 зл. 12 кр. Ця ділянка збереглася до по-
чатку ХХ ст. На 1917 р. шкільний маєток в Лужку Дольному складався з 
парцели «будівельної» № 104 (на ній збудовано школу. – Авт.), та парцел 
№№ 248, 919, 920, 921, 2875, 2876, 2877, 3717, 3718, які, не враховуючи 
парцелу будівельну, займали 2 га 41 а 33 м2 з чистим кадастровим до-
ходом 18 крон 54 гр. на рік й слугували винятково до вжитку вчителя 
школи [22, 77зв.–78].

Майже одразу після реорганізації школи на етатичну в Лужку До-
лішньому між греко-католицькою парафією та місцевою шкільною ра-
дою розгорівся конфлікт з приводу належності шкільного ґрунту. Міс-
цевий парох Петро Полянський стверджував, що внаслідок помилки 
школі «неправно» були передані «дяківські ґрунти», які насправді за-
вжди належали греко-католицькій церкві. У зв’язку з цим він неодно-
разово (11.11.1876 р., 1.3.1879 р., 13.2.1880 р., 15.1.1881 р., 23.3.1881 р., 
29.6.1881 р., 23.3.1882р.) звертався до Перемишльської консисторії, 
прохаючи посприяти поверненню ґрунтів. Звісно, консисторія, відсто-
юючи майнові інтереси парафії, регулярно повідомляла РШК, вимага-
ючи цю «дуже наглу справу окончательно зрішити» [22, 14–14зв., 16, 
19–19зв., 25 − 25зв.]. При аналізі документів впадає у вічі суперечність 
у розмірах «присвоєного» школою ґрунту, які наводили парох та кон-
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систорія – 5, 6, 7 моргів. Тож, очевидно, місцевий священик не вельми 
добре орієнтувався у тому, скільки ж власне церковної землі опинилося 
в користуванні школи.

Зважаючи на прохання консисторії, РШК декілька разів наказувала 
Дрогобицькій окружній шкільній раді розібратися в цій ситуації, звер-
нутися за документами до архіву і Прокураторії Скарбу, використати 
інвентар парафії та матеріали Францисканської метрики 1820 р. щодо 
земельних наділів в Лужку Долішньому. 

Спеціальна комісія окружної шкільної ради, яку у травні 1878 р. 
було надіслано до Лужка Долішнього, дійшла висновку що ґрунти, які 
за помірою 1853 р. були виділені на школу складають, відповідно до 
інвентаря 1820 р., 4 морги 665 кв. сажнів та ділянку під забудову (67 кв. 
сажнів) і є частиною земельної власності греко-католицької парафії [22, 
15, 45–45зв.]. Такий висновок не задовольнив шкільні власті, і в грудні 
1882 р. до Лужка Долішнього було скеровано ще одну комісію. Саме 
вона найбільш ґрунтовно розібралася у справі. Було, зокрема, з’ясовано, 
що школа володіє такими парцелами: перцела будівельна – 67 кв. сажнів 
та 11 парцел площею 4 морги і 665 кв. сажнів. Усі вони є кадастровими 
та значаться в метриці 1820 р. і парафіяльному інвентарі з 1844 р. як 
власність греко-католицької церкви в Лужку Долішньому. Ще 30 листо-
пада 1799 р. вони були передані в користування місцевого дяка, котрий 
зобов’язаний був навчати дітей. Проте, розпорядженням від 12 травня 
1865 р. цісарський повітовий уряд в Дрогобичі реорганізував парафіяль-
ну школу на тривіальну і зарахував ґрунти, що знаходилися в посіданню 
дяка-вчителя до дотації новозакладеної школи в Лужку Дольному, «і від 
того часу школа ipso fakto зазначеними грунтами володіє» [22, 43зв.]. 
Зваживши на це, а також врахувавши висновок Прокураторії Скарбу, яка 
визнала безсумнівну власність церкви в Лужку Долішньому на ці землі, 
комісія зробила висновок, що «навіть ґрунт де стоїть шкільний будинок 
(парцела № 104. – Авт.) не може бути визнаний власністю школи [22, 
43зв.–44]. Попри це, 5 лютого 1883 р. РШК повідомила намісництво, 
що прохання Перемишльської греко-католицької консисторії повернути 
шкільні ґрунти парафії в Лужку Долішньому вона не визнає, бо ці землі 
знаходять у володінні місцевого шкільного фонду [22, 47–47зв.].

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що інституційний (структур-
ний, кадровий тощо) розвиток школи у с. Лужок Долішній відзначався 
як загальними, характерними для інших сільських шкіл процесами, так 
і особливими, притаманними винятково їй подіями. Перші визначалися 
політикою держави та церкви щодо шкільної освіти, інші – ініціативою 
громади, вчителів і батьків. Загалом, дане дослідження, не вичерпує всіх 



33

питань, пов’язаних з історією школи в Лужку Долішньому. Сподіваємо-
ся, що в майбутньому історики-краєзнавці більш глибоко з’ясують віхи 
розвитку шкільництва в селі, наприклад у 1919 – 1939 рр. та пізніші 
часи.
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УДК 94(477)“1945-1952”
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ,

м. Дрогобич

ДО ПРОБЛЕМИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПІДПІЛЛЯ У 
ДРОГОБИЦЬКІЙ ОКРУЗІ ОУН (1945 – 1952)

У статті вперше на основі аналізу раніше недоступних архівних матеріалів 
досліджується одне із найскладніших питань – чисельність підпілля. Показа-
нодинаміку у зміні кількості українських націоналістів. Автором доведено, що з 
роками чисельність підпілля поступово зменшується.

Ключові слова: чисельність, Дрогобицька округа ОУН, підпілля, націоналіс-
ти, референтура.

Ilnytskyy V. The problem number underground inDrogobych district OUN 
(1945 – 1952). The paper based on analysis of previously unavailable archival 
material examined one of the toughest issues - the size of the underground. Shown to 
change the dynamics of Ukrainian Nationalists. The author proved that the number of 
years underground gradually decreases.

Key words: number, Drohobych vicinity OUN underground, Nationalists.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день важливою залиша-
ється проблема об’єктивного, неупередженого висвітлення діяльнос-
ті українських партизанських і підпільних формацій, що діяли в роки 
Другої світової війни та після її закінчення. Повноцінне дослідження ді-
яльності будь-якої адміністративно-територіальної одиниці підпілля не 
можливе без з’ясування її кількісного складу. Чисельність націоналістів 
дозволяє нам простежити масштаби діяльності, а простеживши динамі-
ку зменшення повстанців дозволяє робити висновки про ефективність 
діяльності.

Аналіз досліджень. Праці в яких висвітлені питання чисельності 
підпілля Дрогобицької округи ОУН відсутні. Звичайно окремічисельні 
показники підпілля Дрогобицької округи знайшли своє вивчення в уза-
гальнюючих працях з історії українського визвольного руху дослідників 
І. Біласа [1], А. Кентія [27; 28], Ю. Киричука [29; 30], С. Макарчука [33], 
А. Русначенка [35]. Саме тому метою статті є на основі невідомих та 
маловідомих документів з’ясувати трансформації чисельності підпілля 
у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945–1952 рр.). 

Виклад основного матеріалу. Радянізація у Дрогобицькій області 
УРСР форсованими темпами здійснювалася традиційними для сталін-
ського тоталітаризму командно-адміністративними методами, при чому 
повністю ігноруючи суспільно-економічні та духовно-культурні осо-
бливості регіону. Звичайно, що така ситуація викликала всенародний 
опір. У боротьбі проти встановлення сталінського режиму брали участь 
представники усіх верств населення. Учасники руху Опору вважали 
радянську владу зовнішнім агресором, окупантом. Важливо зазначи-
ти, що, на думку Д. Вєдєнєєва та О. Лисенка, з позицій міжнародного 
гуманітарного права збройний конфлікт між радянським режимом та 
боротьбою за УССД під політичним керівництвом ОУН(б) поєднував 
риси національно-визвольного руху і громадянської війни [2, 55]. Радян-
ська влада постійно відчувала вороже ставлення населення, а секретар 
Дрогобицького обкому партії С. Олексенко у доповідній записці (ще за 
лютий 1945 р.) в ЦК КП(б)У зазначив: «Бандити кріпко зв’язані з на-
родом» [29, 143; 30, 193]. Згідно з міжнародним гуманітарним правом 
український визвольний рух діяв у межах цих норм, водночас здійсню-
вав й окремі факти їх порушення. Основоположним критерієм правової 
оцінки визвольного руху є те, що він виступав з окресленою політичною 
метою – відновлення суверенітету і територіальної цілісності Україн-
ської держави. 

Важливим і водночас складним є питання кількісного складу під-
пілля у Дрогобицькій окрузі, оскільки підпільна інформація відсутня, 
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а офіційні дані радянських органів, по-перше, стосуються цілої облас-
ті (з 26 районів якої до округи входило лише 15), по-друге, – не є до-
стовірними. Дослідник історії визвольного руху Л. Шанковський, по-
силаючись на підпільні звіти, писав про наявність на липень 1944 р. у 
Дрогобицькій області ОУН понад 200 станиць ОУН, які об’єднували 
3 240 озброєних членів ОУН (не рахуючи бійців у вишкільних сотнях 
УПА) [37, 202], а на початок 1945 р., стверджував автор, в області на-
раховувалося 75 самооборонних кущових відділів(далі – СКВ) [4, 425]. 
Якщо припустити, що у СКВ у середньому було 30 бійців, то лише в цих 
структурах нараховувалося 2 250 осіб. Для боротьби проти визвольного 
руху партійне керівництво області вимагало якомога більше надіслати 
військ для «остаточного» придушення визвольного руху, аргументуючи 
своє прохання тим, що за кількістю підпілля Дрогобицька область УРСР 
стоїть на першому місці серед західних областей України, а для підтвер-
дження приводили такі аргументи: «У Дрогобицькій області 70 груп, 
Станіславській – 63 або 65 груп, Тернопільській – близько 45–47, Львів-
ській – ще менше» [23, 35]. Водночас партійні документи, які датуються 
5 січням 1945 р., містять інформацію про існування Дрогобицького об-
ласного проводу ОУН, 3 окружних, а також 12 повітових і 25 районних 
проводів, в яких нараховувалося 2 000 членів [16, 14].

Документи Дрогобицького обласного комітету КП(б)У та репресив-
но-каральних органів наводять показники кількісного складу націона-
лістичних організацій. Так, у Дрогобицькій області УРСР станом на 
20 січня 1945 р. на оперативному обліку перебувало 90 бойових груп 
з 4 158 учасниками у них [17, 119], на 15 березня (саме в цей день пла-
нувалося завершити розгром українських націоналістичних формувань) 
залишалося – 69/1 384[17, 68; 34, 377; 36, 253], на 20 липня 1945 р. – 
31/725 і 569 одинаків [22, 124], 25 вересня 1945 р. – 50/957 [19, 127], 
1 грудня 1945 р. – 65/935 та 393 бійців-одинаків [20, 6зв.], 31 грудня 
1945 р. – 59/753 [20, 110зв, 169; 18, 90], 1 січня 1946 р. – 59/753 [23, 83; 
24, 1–2], 25 лютого 1946 р. – 43/358 [36, 457], 5 березня 1946 р. – 35/289 
[36, 471]. На 1 липня 1946 р. на обліку перебувало 62 антирадянські 
організації з загальною кількістю учасників у них 543 особи, бійців-
одинаків – 345 осіб [5, 113]. А вже станом на 1 січня 1947 р. на обліку 
перебувало 20 повстанських груп з 252 учасниками і 58 оунівських про-
водів з 457 учасниками. Всього – 78 груп з 709 учасниками [5, 285; 26, 
8]. Динаміку зменшення або збільшення підпілля продовжують давати 
документи Дрогобицького обласного КП(б)У. Так, на 7 березня 1947 р. 
у області діяло 78 оунівських проводів з 603 учасниками [26, 105]. Вже 
9 квітня 1947 р. партійці звітували, що на обліку перебувало 61/548 [26, 
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188], а 1 вересня 1947 р. чекісти мали інформацію про 199 груп з 1 370 
учасниками в них, крім того, 141 особа діяла самостійно [25, 7].

Простежити наявність підпілля дозволяють матеріали репресивно-
каральних органів. Одразу ж відзначимо, що вони точніші порівняно з 
партійними, оскільки складалися для власного керівництва, яке хотіло 
знати реальну ситуацію. Відповідно до них, на 1 січня 1948 р. кількість 
націоналістів в області становила 176 груп, в яких перебувало 1 080 осіб, 
1 лютого 1948 р. відповідно – 191/1 103, 1 квітня 1948 р. – 179/1 067, 1 
жовтня 1948 р. – 213/1 311, 1 грудня 1948 р. – 210/1 184, 1 січня 1949 р. 
емведисти обліковували: 217 націоналістичних організацій, у яких пере-
бувало 1 135 учасників, а вже 1 червня 1949 р. у області обліковувалося 
768 підпільників, 1 вересня 1949 р. – 729 [9, 107; 10, 131; 13, 20, 23, 130, 
323, 385]. 1 січня 1950 р. на обліку перебувало 647 підпільників [15, 
2]. Хоча у цей часу підпілля масово не приймали нових членів, проте у 
Дрогобицькій області УРСР за час з 1 січня 1950 р. по 15 квітня 1951 р. 
на нелегальне становище перейшли і діяли із зброєю в руках як під-
пільники 36 осіб, серед них: у 1950 р. – 31, 1951 р. – 5 [12, 196]. 1 січня 
1951 р. репресивно-каральні органи звітували про 284 підпільники [15, 
2]. На 9 грудня 1951 р. на території Дрогобицької області діяло 117 під-
пільників [7, 219].

Ситуація з підпіллям на 1 січня 1952 р. характеризувалася наявністю 
111 підпільників. З-поміж них: окружний провід – 1, в ньому учасни-
ків – 2, надрайонні відповідно – 4/17, районні – 13/39, боївок – 16/36 
та 17 бійців-одинаків [6, 14]. Станом на 17 квітня 1952 р. у Дрогобиць-
кій області був 91 підпільник [31, 457], вже 17 червня 1952 р. емгебісти 
звітували, що в області 10 районів повністю «очищені» від націоналіс-
тів, проте в 15 районах було ще 67 підпільників [32, 433–434]. 12 лис-
топада 1952 р. повністю ліквідували: окружний провід, Самбірський і 
Турківський надрайонні, 13 районних і 10 кущових проводів [8, 192]. 
Тобто, Дрогобицька округа ОУН практично перестала існувати. Інфор-
мація про перебіг боротьби, датована 1 січня 1953 р., говорила про 14 
підпільників, а також про 2 загиблих та 4 заарештованих [15, 2]. Інша 
«Довідка про заходи, здійснені УМГБ Дрогобицької області у боротьбі з 
підпіллям ОУН відповідно до постанови ЦК КП(б)України від 9 травня 
1952 р. і ЦК ВКП(б) від 28 червня 1952 року» станом на 1 січня 1953 р. 
називає 14 підпільників [14, 4]. У цьому ж документі зазначається, що із 
25 районів області повністю «очищені» від підпілля 19 районів і м. Бо-
рислав [14, 5]. 

Довідка станом на 9 червня 1953 р. на території Дрогобицької об-
ласті говорить про діяльність 10 підпільників [14, 56]. А вже на 1 серпня 
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1953 р. у Дрогобицькій області УРСР на обліку перебувало 9 озброє-
них осіб [11, 65]. 1 січня 1955 р. чекісти звітували про наявність у Дро-
гобицькій області на оперативному обліку 3 груп з 7 особами [3, 110]. 
Згідно з даними Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР, 
станом на 1 травня 1955 р. органами розшукувалося 50 озброєних «наці-
оналістичних бандитів», у тому числі у Дрогобицькій – 7. Поряд із цим 
органи КДБ розшукували 475 «оунівських нелегалів». Велика кількість 
«нелегалів» припадала на Дрогобицьку область – 104 особи. У 1954–
1955 рр. ними було здійснено 14 акцій, у тому числі 8 терористичних 
актів [32, 480; 34, 529–530]. Вже після XX з’їзду КПРС і початку про-
цесу десталінізації чи не останні націоналісти виходили з лісів лише у 
Дрогобицькій області, з січня по липень 1956 р. було ліквідовано 112 
підпільників, здобуто 478 одиниць зброї [29, 269; 32, 549]. Органи КДБ 
було зобов’язано повністю ліквідувати залишки ОУН.

Проте діяльність окремих підпільників, перебування у криївках від-
окремлених осіб, поширення листівок не дозволяють говорити про на-
явність організованого руху опору в Дрогобицькій окрузі. Наприклад, 
у листопаді-грудні 1952 р. в Ходорівському районі діяла група Івана 
Лисака-«Стефка», до складу якої входило 3 особи [11, 82]. Крім того, 
з ними переховувався референт СБ Новострілищанського районного 
проводу Йосиф Мигович-«Ігор». У зв’язку з ліквідацією проводів дана 
група підпорядковувалася і діяла під керівництвом провідника Рогатин-
ського надрайонного проводу ОУН «Шувара» [11, 83].

Окремо варто сказати про підпільників-одинаків. Так, за період з 1 
січня 1950 р. по 1 квітня 1951 р. кількість підпільників-одинаків у об-
ласті коливалася від 20 до 30. Ця категорія в основному утворилася у 
результаті розгрому органами МДБ низки проводів [12, 197]. Так, у ре-
зультаті чекістсько-військових операцій, проведених у березні-квітні 
1950 р. в Стрийському районі, були ліквідовані надрайонні і районні 
проводи, більшість груп в результаті чого повністю була паралізована в 
районі діяльність підпілля. Навіть референт СБ районного проводу Іван 
Моздір-«Неполадний», який залишився неліквідованим, переховував-
ся самостійно [12, 198]. У деяких селах число одинаків сягало 30 %. 
Про ситуацію, яка склалася з підпіллям у Дрогобицькій окрузі, пише 
у листі новопризначений провідник Дрогобицького окружного проводу 
ОУН Ярослав Косарчин-«Байрак» до провідника Карпатського крайо-
вого проводу ОУН Степана Слободяна-«Єфрема» від 1 серпня 1950 р.: 
«Територія піддавалася репресіям дійсно більше, ніж усі інші, відомі 
мені території. Таких великих за кількістю гарнізонів, як тут, я ще не зу-
стрічав. Кількість оперуповноважених і опергруп також велика. Велика 
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активність агентури. Частина стрибків (а їх тут багато), комсомольців, 
сільських активістів – вступає у безпосередню боротьбу з нами і на-
селенням. ... Точний облік кадрів ще не можна було зробити, оскільки 
протягом 11 місяців не було зв’язку з ІІІ (Турківським надрайонним про-
водом – В. І.). Можна припустити, що за останній рік загинуло до 50 % 
всіх керівних кадрів і близько 60 % усіх разом. Ліпше всіх зберіг себе І 
(Дрогобицький надрайон – В. І.), гірше за усіх – ІІ (Самбірський – В. І.) і 
IV (Стрийський – В. І.). Навіть ті, яким вдалося залишитися живими, на 
даний час ще не зв’язалися із своїми керівниками і підлеглими. В окре-
мих випадках відсутність зв’язку призвело до виникнення безпорядків 
і створення груп, які не знаходяться у нашому підпорядкуванні...» [12, 
229–230]. «Для ліпшої орієнтаці направляю Вам кількісний стан кадрів, 
у цілому – 24, який у 10–30 разів менший від числа, яке я Вам направ-
ляв останній раз з території 23» [12, 231]. Особливо важливим у ци-
таті є останнє речення. Ярослав Косарчин до часу переведення його у 
Дрогобицьку округу очолював Калуську, тому його лист грунтується на 
порівнянні. Отже, пишучи про кількісний стан кадрів в Дрогобицькій 
окрузі, він зазначав, що остання у 10–30 разів менша від Калуської (за 
кількістю підпільників) [12, 231]. 

Говорити точно про кількісні характеристики підпілля у тому чи ін-
шому районі доволі важко, оскільки зрідка можна віднайти підпільні 
документи, що говорили б про це. Якщо такі документи є, то вони фраг-
ментарні і не дозволяють побачити цілісної картини. Про чисельність 
підпілля у Стрийському районі на 1 січня 1946 р. довідуємося із звіту, 
відповідно до якого у підпілі перебувало 200 осіб. Серед них жінок – 7 
осіб, чоловіків – 33, кандидатів – 41, симпатиків – 119. Водночас у цьо-
му документі, підписаному Іваном Шукаткою-«Сомком», зазначається, 
що до 1 травня 1945 р. загинуло 32 особи, заарештовано – 130, з них жі-
нок – 86, розстріляних ворогом під час бою – 10 осіб, покінчили життя 
самогубством – 15, захоплени під час бою – 42. Від 1 травня 1945 до 25 
грудня 1945 р. переведено у симпатики в результаті неактивності – 119 
осіб [21, 166]. За час від 1 травня 1945 до 1 січня 1946 р. загинуло 55 
осіб. У Стрийському районі на 25 грудня 1945 р. було 200 членів, у т.ч. 
30 осіб зі стажем діяльності до 1939 р., 68 – від 1939 до 1941 рр. і 102 
особи з організаційним стажем від 1941 до 1944 рр. [21, 166зв.].

Зіставляючи фрагментарні дані ОУН та репресивно-каральних ор-
ганів, можемо зробити підрахунки чисельності підпілля у Дрогобиць-
кій окрузі ОУН. Відповідно до них, у 1945 р. в окрузі нараховувалося 
близько 3 000 дійсних членів. Після «великої блокади», у результаті якої 
підпіллю було завдано найпотужнішого удару, їхня чисельність змен-
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шилася більше ніж наполовину, тобто кількісний склад становив понад 
1 000 підпільників. З кожним наступним роком мала місце тенденція до 
зменшення чисельності націоналістів у Дрогобицькій окрузі. Оскільки 
у підпілля практично нікого не приймали, то відповідно не відбувалося 
кадрового поповнення. Характерною особливістю Дрогобицької окру-
ги ОУН було те, що влітку 1947 р. на її територію з Польщі перейшло 
три сотні націоналістів. Це було суттєвим поповненням чисельності 
місцевого підпілля. Уже наприкінці 1940-х рр. склад округи формували 
декілька сотень оунівців. Соціальну базу руху Опору становили пред-
ставники усіх верств населення.

Висновки. Отже, загальну чисельність націоналістів у Дрогобиць-
кій окрузі ОУН встановити важко. Документи із середовища підпілля, 
які би повноцінно характеризували кількісні показники підпільників, 
відсутні. Окремі фрагментарні, розрізнені дані не дозволяють побачити 
цілісної картини. Натомість матеріали партійних та репресивно-караль-
них органів дають нам певну можливість. Проте інформація партійних 
органів в багатьох випадках не відповідає дійсності. Порівняно з нею 
матеріали репресивно-каральних органів дають точнішу інформацію. 
Шляхом зіставлення нам вдалося встановити, що, починаючи із 1945 р., 
чисельність підпілля мала тенденцію зменшуватися. Найбільших втрат 
підпілля зазнало під час «великої блокади», у той час його чисельність 
скоротилася практично наполовину. Уже наприкінці 1940-х рр. кількість 
підпільників становила декілька сотень.
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УДК 94(477)“17”
Володимир КІСІЛЬ, 

м. Дрогобич

ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ НА СТОРІНКАХ 
«СВОДНОЙ ГАЛИЧСКО-РУССКОЙ ЛИТОПИСИ 

СЪ 1700 ДО КОНЦА АВГУСТА 1772 ГОДА. ЧАСТЬ І.» 
А. ПЕТРУШЕВИЧА

У статті розглянуто різні види писемних пам’яток, надрукованих А. Пе-
трушевичем у І-му томі «Сводной Галичско-Русской литописи». Показано їхню 
структуру, особливості, місцезнаходження та інформативний потенціал. 

Ключові слова: писемна пам’ятка, актовий документ, літопис, рукопис.
Kisil V. Writing sights on pages of «Svodnaya Halycko-Russkaya letopys from 

1700 till the end of August 1772 years. Part I.» by A. Petrushevych.
In this article different types of writing sights were issued, which were published 

by Anton Petrushevych in this volume of «Svodnaya Halycko-Russkaya letopys». 
Their structure, peculiarities, location and the informing potential are shown.  

Key words: writing sight, act document, chronicle, manuscript.

Постановка проблеми. Антон Степанович Петрушевич – відомий 
представник Галицької історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття, який не будучи академічним вченим зробив значний внесок в 
розвиток історії, археології, етнографії, мовознавства та ряду інших су-
міжних дисциплін [3, 446–448]. Пошук, вивчення та публікація писем-
них пам’яток були чи не головним аспектом діяльності А. Петрушевича 
як джерелознавця та археографа. Серед його, досить різноманітної за 
тематикою наукової спадщини, найбільш відомою є «Сводная Галичско-
Русская литопись». За життя автора вийшли друком шість її томів, які 
охоплюють період 1600 – 1800 рр. 
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Аналіз досліджень. Зважаючи на хронологічний принцип викладу 
подій та ряд інших стильових особливостей, цю працю слід розглядати 
як «збірку літописних записок». У різні роки кінця ХІХ – ХХ століт-
тя її вивчали І. Лінниченко, В. Антонович, М. Грушевський, І. Франко, 
І. Крип’якевич. Вони критикували А. Петрушевича за складний стиль 
письма, довільну впорядкованість викладу матеріалу, використання за-
старілої чи випадкової літератури [3, 446–447]. Попри ці недоліки, до-
сліднику вдалося зібрати і опублікувати величезний масив різних за 
типом і походженням здебільшого писемних пам’яток, які ще не були 
до цього відомими широкому загалу та введеними до наукового вжит-
ку. Незважаючи на це, в останні десятиліття так і не з’явилося окре-
мого ґрунтовного дослідження, присвяченого аналізу власне «Сводной 
Галичско-Русской литописи», якщо не враховувати досить загальних її 
оглядів, зроблених у розвідках А. Королька [4] та В. Менька [5].

Мета статті полягає у спробі розкрити інформативний потенціал пи-
семних пам’яток історіографа А. Петрушевича. Об’єктом нашого дослі-
дження є окремий том «Литописи», який вийшов друком у 1887 р. і охо-
плює хронологічний проміжок 1700–1772 років [6]. Предмет – викорис-
тані при його написанні писемні пам’ятки, їхнє походження, місце збе-
рігання та інформативний потенціал. У своїй передмові, А. Петрушевич 
робить особливий акцент на релігійній проблематиці, а саме – міжкон-
фесійній боротьбі та процесах окатоличення, які відбувалися на україн-
ських землях під владою Речі Посполитої протягом описуваного періоду 
[6, V–XIV]. У досліджуваній нами праці А. Петрушевич розглядає різні 
аспекти життя тогочасного суспільства, але більшість опублікованих тут 
відомостей так чи інакше пов’язані з церквою, її установами та діячами.  

Виклад основного матеріалу. Писемні пам’ятки на сторінках до-
сліджуваного тому «Литописи» головним чином представлені маргіна-
ліями на стародруках, а також актовими, наративними та епістолярни-
ми джерелами. Значна їх частина була віднайдена та досліджена власне 
А. Петрушевичем. Їх публікацію доповнено коментарями, де вказано 
датування, авторство, місцезнаходження, зовнішній вигляд і стан збере-
ження пам’ятки. У тих випадках, коли якусь із цих відомостей не вда-
валося чітко встановити, А. Петрушевич пропонує власні припущен-
ня з цього приводу. Досить часто на сторінках «Литописи» знаходимо 
уривки писемних пам’яток, які уже були до цього введені до наукового 
вжитку. Як правило, в таких випадках вміщено поклики на автора, час 
та місце їх попереднього друку. Найчастіше знаходимо лише заголовок, 
короткий зміст, або найголовніші уривки пам’ятки і лише зрідка, зважа-
ючи на важливість інформації, що там містилася, А. Петрушевич подає 
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весь текст джерела мовою оригіналу. Труднощі при аналізі походження 
використаних при написанні «Литописи» матеріалів зумовлені тим, що 
подекуди просто не вказано походження того чи іншого надрукованого 
уривку, або відомості про це є неповними. Певним недоліком є також 
те, що досить часто коментарі автора хоча і містять цікаві відомості, але 
лише опосередковано пов’язані зі змістом самої пам’ятки і можуть сто-
суватися згаданих там храмів [6, 32, 108, 182, 263], населених пунктів 
[6, 35, 86, 174, 271] чи постатей [6, 42, 142, 298]. Через це часто втра-
чається логічна послідовність викладу, а сам текст стає заплутаним та 
складним для сприйняття.

Серед писемних пам’яток, опублікованих на сторінках «Литописи», 
потужний масив складають маргінальні написи на стародруках. Серед 
книг, на яких вони були зроблені, найбільш популярними є релігійні та 
богослужбові: «Євангеліє» [6, 13, 46–47, 58, 78, 88, 99–100, 117, 140, 
182, 196, 214], «Тріодь» цвітна [6, 110, 180, 183, 236, 298] і пісна [6, 
96, 271], «Апостол» [6, 19, 47, 86, 208, 288, 303], «Пролог» [6, 15, 81, 
88, 101, 124–125, 131–132, 136, 186–187], «Октоїх» [6, 24–25, 142, 206], 
«Устав» [6, 106, 180], «Мінея» [6, 139–140], «Часослов» [6, 298] та інші 
[6, 2, 64, 68, 75, 131, 136, 148, 150, 151, 173, 177, 179–180, 183, 191, 196, 
214, 238, 271, 277–278, 288]. Попри розвиток друкарень, досить значною 
залишається частка рукописних книг, датованих кінцем XVI–XVII сто-
літтям [6, 43–44, 47, 81, 88, 101, 106, 142, 177, 180, 183]. Якщо це вдава-
лося з’ясувати, А. Петрушевич вказує імена авторів опублікованих ним 
маргінальних записів, якими найчастіше були парафіяльні священники 
– Павло Свідзінський [6, 28–29, 105–106, 132, 134, 202, 273], Григорій 
Гаванський [6, 140, 143, 152, 186, 187, 191], Прокопій Балінський [6, 
311], Ян Базилевич [6, 303].

За своїм змістом маргіналії досить різноманітні і умовно їх можна 
поділити на кілька підгруп. До першої і найбільш поширеної відносять-
ся вкладні – записи про дарування книги до церкви чи монастиря. У 
своїй сукупності вони містили інформацію про: ім’я і соціальний стан 
жертводавця [6, 47, 58, 214, 298], час та місце вкладу [6, 86, 117, 214, 
298], тогочасного настоятеля храму [6, 13, 142, 174],  присутніх при цьо-
му свідків [6, 117], вартість книги [6, 78, 142, 174, 182, 236, 271, 298], а 
також погрозу можливому її крадію [6, 99–100, 117]. В окремих випад-
ках, А. Петрушевич публікує кілька, датованих різними роками вклад-
них записів на одній книзі, що давало можливість простежити шляхи її 
поширення [6, 110]. Як відомо, маргіналії мали також і інше призначен-
ня, а саме – їх використовували для посвідчення права власності. На під-
твердження цього А. Петрушевич опублікував записи, що засвідчували 
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акти дарування [6, 43–44, 113, 136], обміну [6, 34], купівлі-продажу [6, 
182, 194, 236] чи повторного повернення книги до храму [6, 196].

Наступну підгрупу складають маргінальні пам’ятки, що містили ві-
домості про явища природи чи стихійні лиха: урагани [6, 70, 183], сильні 
морози [6, 15, 99, 101, 106, 147], повені [6, 131–132], посухи [6, 101, 177, 
183], пошесті [6, 70, 81, 88, 131–132, 303], комети [6, 296], неврожаї [6, 
88, 101, 106, 131–132], нашестя сарани [6, 176, 177, 179, 180, 183, 186], 
сонячні  та місячні затемнення [6, 19, 140, 177, 179, 180, 214]. Важливі 
відомості для вивчення стану розвитку господарства містили маргіналії 
економічного змісту, у яких зазначалися ціни на зернові в той чи інший 
період або певній місцевості [6, 19, 101, 134, 206, 208]. 

Окрему підгрупу складають записи, які містять свідчення про важливі 
події, пов’язані з життям відомих тогочасних світських [6, 15, 68, 152, 
187, 242, 247] та релігійних [6, 2, 68, 96, 173, 183, 186, 187, 238] діячів, а 
також описують воєнні дії, що відбувалися в різні часи протягом періоду 
1700–1772 років [6, 15, 19, 28, 46–47, 75, 124–125, 145, 273, 277–278, 288]. 
Для прикладу, маємо згадки про смерть та поховання Г. Винницького [6, 
68], початок будівництва церкви Св. Юра у Львові [6, 186], підпал тур-
ками м. Хотин [6, 213], повстання польських конфедератів [6, 277–278].

Однією із стильових особливостей А. Петрушевича є подача комп-
лексних описів опублікованих писемних пам’яток, у яких окрім відо-
мостей про саме джерело, вміщено довідки про діячів, будівлі чи насе-
лені пункти, які так чи інакше з ним пов’язані. Особливо це характерно 
для довідок про рукописи чи стародруки [6, 68, 131–132, 136–137]. Для 
прикладу, при описі першого, виданого у Львові нотного «Ірмолоя», до-
слідник зазначає: кількість сторінок (4+446+24); рік та місце друку – 
1700 р., монастир Св. Георгія у Львові; імена автора передмови (Йосиф 
Скольський) та друкаря (Йосиф Городецький) [6, 9]. Свої рефлексії з 
цього приводу А. Петрушевич продовжує під 1707 р. [6, 35, 36], де знову 
згадує про видання першого нотного «Ірмолоя» у заснованій Й. Шум-
лянським Святоюрській друкарні. Далі дослідник робить припущення, 
що через жорстку конкуренцію і складне фінансове становище, Успен-
ське братство, яке до 1708 р. залишалось православним, дало згоду при-
єднатися до Унії лише за умови, що друкарня при монастирі Св. Георгія 
припинить свою роботу [6, 36].

Серед опублікованих у «Литописи» рукописних писемних пам’яток 
окрему групу складають так звані «сучасні записки» – написи на одно-
му чи кількох листках, зроблені сучасниками описаних там подій, які за 
своїм змістом і походженням дуже близькі до маргіналій. Досить часто, 
А. Петрушевич не зазначає відомостей про саму пам’ятку – датування, 
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авторство чи місцезнаходження, що значно ускладнює їх більш доклад-
ний аналіз та класифікацію [6, 28, 59, 70, 73, 76, 77, 176, 203, 235, 247, 
295]. Частина цих «записок» зберігались у приватній бібліотеці А. Пе-
трушевича [6, 180–181, 285, 288, 294] і у їхньому описі дослідник вказує 
як вони потрапили до нього, кількість листків та ім’я автора (якщо це 
вдавалося з’ясувати). За своїм змістом, ці пам’ятки досить різноманітні 
і часто містять абсолютно не пов’язані між собою відомості. Для при-
кладу, уривки «сучасної записки» із м. Самбір повідомляють про засну-
вання І. Комарницьким місцевої парафіяльної церкви, у якій згодом по-
ховали А. Шептицького [6, 142] та напад сарани [6, 180]. Інші записки 
містять відомості про пожежі [6, 26, 143], погодні умови [6, 76, 111, 119], 
комету [6, 81, 112, 132], пошесть у 1737 р. та ціни на зернові в Пере-
мишлі [6, 140].

Серед використаних А. Петрушевичем писемних пам’яток окремий 
масив складають різноманітні рукописні матеріали. Найчастіше зустрі-
чаємо уривки відомого кодексу уніатського митрополита Л. Кишки [3, 
451–452; 6, 6–7, 13, 16, 20–21, 22, 29, 48, 54, 58, 59, 64, 66–67, 72, 76]. На 
їх основі автор публікує довідки про становище духовенства взагалі [6, 
19], а також діяльність його окремих представників – Г. Винницького [6, 
6, 41, 43, 52, 54, 66], Й. Кунцевича [6, 26], Й. Шумлянського [6, 35, 41], 
Д. Жабокрицького [6, 43], В. Шептицького [6, 54, 74], А. Шептицького 
[6, 74], І. Устрицького [6, 73].

Цікавим та різноманітним за своїм змістом є «Солотвинський» ру-
копис, придбаний автором до свої приватної бібліотеки в однойменно-
му населеному пункті. Його опубліковані уривки містять згадки про 
затемнення сонця [6, 2, 32, 46], комету [6, 112], напади сарани [6, 32, 
46], холодну зиму 1729 р. [6, 110], похід росіян та козаків проти шведів 
[6, 15], початок австрійсько-турецької війни у 1716 р. [6, 76]. Схожі за 
своїм змістом витяги з «рукописів духовного змісту» датованих XVIII 
століттям – деякі з них знаходилися у власності А. Петрушевича [6, 53, 
74, 149], а місця зберігання інших автор не вказує [6, 241, 278]. Дещо ін-
ший за інформативним потенціалом рукопис ієромонаха Паїсія Махнія: 
в опублікованому уривку знаходимо повідомлення про час заснування 
церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Рожнові (1703 р.), іме-
на та дати смертей похованих там осіб (Матей Махній, Варвара Біло-
березька, Пахомій Паранчик) [6, 21]. Поряд з іншими, А. Петрушевич 
надрукував уривки рукописних кодексів, які зберігались в архівах Кре-
хівського [6, 208–209] та Львівського Св. Онуфрія монастирів [6, 53]. 

Група наративних писемних пам’яток представлена виписками з хро-
нографів Підгорецько-Пліснеського [6, 15, 32, 42, 74, 101], Жовківсько-
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го [6, 35], Добромильського [6, 24] та Угорницького [6, 31] монастирів. 
Абсолютна більшість цих уривків містять відомості до історії церкви: 
призначення ігуменом Угорницького монастиря Кирила Шумлянського 
[6, 31]. заснування церков Св. Онуфрія [6, 15], Преображення [6, 32] та 
Благовіщення [6, 101] в Підгорецько-Пліснеській обителі. Досить часто, 
витяги з монастирських літописів А. Петрушевич доповнює власними 
коментарями, що стосувалися згаданих там діячів. Для прикладу, після 
уривку з описом смерті та поховання єпископа Й. Шумлянського до-
слідник повідомляє про існування духовного заповіту померлого, напи-
саного у 1707 р. [6, 42].

На сторінках досліджуваної нами «Литописи» порівняно великим є 
відсоток писемних пам’яток актового виду. Значна частина серед них 
були віднайдені та досліджені автором у сховищі греко-католицької ка-
пітули в Перемишлі [6, 43, 142, 162, 165–166, 169–170, 175, 193, 234–
235, 239], вільний доступ до якого давала А. Петрушевичу його посада 
крилошанина при митрополичій кафедрі у Львові. Саме тому, вважаємо 
за доцільне більш докладно зупинитися на їх аналізі. Серед вказаних 
писемних пам’яток на окрему увагу заслуговують наступні: 

• грамота єпископа Г. Винницького (9 червня 1704 р.) про надання 
братського уставу парафіянам церкви Св. Михайла з передмістя Комар-
но [6, 25–26]; 

• договір (Валява, 7 серпня 1743 р.) про призначення Онуфрія Шум-
лянського Самбірським єпископом та майбутнім наступником Ієроніма 
Устрицького [6, 147–148]; 

• патент О. Шумлянського (травень 1752 р.), де встановлювалась 
нова платня за релігійні обряди [6, 191–192]; 

• рішення Собору Перемишльської єпархії, проведеного 14 січня 
1740 р. за головування місцевого єпископа Ієроніма Устрицького [6, 153].

За своєю тематикою окрему групу складають актові писемні 
пам’ятки, що характеризують становище та діяльність братств протягом 
описуваного періоду 1700–1772 років. Серед них найчастіше знаходимо 
уривки братських артикулів (статутів) та реєстрів (каталогів) [6, 93, 97, 
98, 108–109, 138–139, 140, 157–158, 162, 207–208, 209]. Важливе значен-
ня мають опубліковані А. Петрушевичем грамоти, які підтверджували 
привілеї уже існуючих або засвідчували створення нових братств: 

• зміст [6, 74] та заголовок [6, 78] грамоти А. Шептицького (2 лип-
ня 1715 р.) про затвердження артикулів братства при Нагірно-Щирець-
кій церкві Різдва Пресвятої Богородиці;

• фундаційна грамота (Тисменецький замок, 26 червня 1730 р.) 
Яни Вєльгорської (каштелянова Волинська), яка містила дозвіл на за-
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снування братства Різдва Пресвятої Богородиці при Тисменецькому мо-
настирі [6, 113–115]; 

• зміст установчої грамоти Й. Шумлянського (Львів, 14 травня 
1735 р.) про створення на прохання місцевих жителів братства при церк-
ві Різдва Пресвятої Богородиці в Кам’янці Струмиловій [6, 126–127]; 

• згадка про грамоту А. Шептицького (Унів, 15 травня 1749 р.), яка 
підтверджувала артикули братства при церкві Св. Параскевії в с. Плуго-
ві біля міста Поморяни [6, 183].

Решта писемних пам’яток актового виду також присвячені головним 
чином релігійній проблематиці і розкривають становище церкви та ді-
яльність її служителів [6, 3, 52, 59, 71, 80–81, 104–105, 112, 156–157, 166, 
175, 189–190, 192, 198, 238, 262–263]. Для прикладу, можна згадати про 
такі актові пам’ятки:  

• грамота (кафедра собору Св. Георгія у Львові, 21 січня 1710 р.) про 
призначення Варлаама Шептицького Львівським єпископом [6, 48–52]; 

• рішення (артикули) (Унівський монастир, 1711 р.) церковного Си-
ноду Чину Святого Василія Великого   [6, 59–63];

• наказ Львівського латинського архієпископа Івана Скарбека (14 
червня 1714 р.) про зрівняння у правах католицького та уніатського ду-
ховенства [6, 71];

• грамота Константинопольського патріарха Паїсія (11 березня 
1748 р.), про підтвердження Ставропігії Великоскитського монастиря 
Воздвиження Чесного Хреста [6, 178]; 

• акти Собору Перемишльської, Сяноцької та Самбірської дієцезій, 
скликаного Ієронімом Устрицьким у 1740 р. [6, 150–151].

Як уже зазначалося, абсолютна більшість надрукованих у досліджу-
ваній нами «Литописи» писемних пам’яток присвячені релігійній про-
блематиці. Ще одним підтвердженням цього є повідомлення про цер-
ковний Собор, скликаний 6 серпня 1761 року. Головним питанням його 
порядку денного було визначення фінансового становища уніатської 
церкви на території українських земель. З цією метою було заслухано 
доповіді єпископів та настоятелів монастирів про дохідність підлеглих 
їм парафій [6, 216–217]. Найбільш цікавими серед них є звіти Львів-
ського (Л. Шептицького) [6, 217–231] та Перемишльського (О. Шумлян-
ського) [6, 231–234] єпископів, опубліковані автором практично у по-
вному обсязі та мовою оригіналу. Аналізуючи їх зміст, А. Петрушевич 
висловлює припущення що доповідь про стан Львівської єпархії була 
призначена, в першу чергу, для Римської Курії, адже Лев Шептицький 
завершує свій звіт скаргами на утиски з боку латинського духовенства 
[6, 231]. 
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Наступний вид писемних пам’яток складають поминальні – 
пом’яники або синодики, які містили цінні відомості для вивчення не 
лише соціальної структури суспільства, а й церковної та світської істо-
рії взагалі. Як правило, публікуючи виписки з пом’яників А. Петруше-
вич подає їх археографічний опис, вказуючи у ньому хто, де і коли цю 
пам’ятку переписав, кількість сторінок та місце зберігання [6, 8–9, 43, 
113, 122, 147, 161, 163–164, 182, 323–324].

Опубліковані на сторінках «Литописи» поминальні пам’ятки, зва-
жаючи на місце створення та використання, умовно можна поділити 
на три підгрупи: церковні [6, 64, 107–108, 116–117, 122–123, 140, 147, 
163–164, 170, 211–212, 235, 271], монастирські [6, 8–9, 81, 88, 111, 
182, 295, 323–324] та братські [6, 78, 113]. Як правило, дослідник 
публікує імена вписаних до пом’яників церковних ієрархів, служи-
телів храмів та їх благодійників [6, 8–9, 73–74, 107–108, 172–173, 
182, 211–212, 295, 323–324]. Для прикладу, витяги з рукописного 
синодика Унівського монастиря містять записи про поминання душі 
представників родин Шептицьких, Блажійовських, Літинських, Чол-
ганських, Дяковських [6, 122]. Досить часто на сторінках поминаль-
них джерел можна знайти свідчення очевидців про важливі тогочасні 
події [6, 81, 88, 99–101, 111, 147, 295]. Найбільш яскраво це можна 
простежити на прикладі уривків пом’яника церкви Св. Трійці з міста 
Поморяни, які містять відомості про падіж худоби [6, 57–58], перебу-
вання польських військ поблизу м. Золочів [6, 68–69, 77], пошесть та 
пожежу в Поморянах [6, 70], нову конфедерацію у Польщі [6, 75-76], 
затемнення місяця [6, 110–111], неврожай [6, 112–113] та землетрус 
[6, 142–143]. В окремих випадках, автор обмежується тільки описом 
самої пам’ятки, не звертаючись при цьому до її змісту: пом’яник 
церкви Св. Миколая, писаний 6 лютого 1742 р. отцем Антонієм Рим-
балою в м. Теребовля [6, 161].

Частка писемних пам’яток епістолярного виду є порівняно незна-
чною. Як і абсолютна більшість інших, практично всі вони стосуються 
релігійної проблематики і розкривають взаємини церковних ієрархів [6, 
191, 217], їх контакти із світською шляхтою [6, 154, 260–261] та рим-
ською Курією [6, 94–95, 170]. Для прикладу, у листі до Я. Яблоновського 
(Львів, 25 січня 1701 р.), Й. Шумлянський сповіщає про свій перехід до 
Унії  [6, 11–12]. Аналізуючи листування О. Шумлянського, папського 
нунція та польського короля, А. Петрушевич розкриває конфлікт за зе-
мельні володіння померлого Перемишльського єпископа І. Устрицького, 
на які претендував його наступник на посаді О. Шумлянський та мона-
хи Василіанського ордену [6, 178, 185].
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Поряд з іншими джерелами слід також згадати про Метрику рукопо-
кладених Львівської єпархії, яка належить до групи канонічних писемних 
пам’яток. Після смерті Й. Шумлянського, його наступником став Г. Ви-
нницький і протягом 1708–1710 рр. виконував обов’язки Львівського єпис-
копа, аж поки 17 лютого 1710 р. на цю посаду був висвячений В. Шептиць-
кий. Опублікований А. Петрушевичем уривок «Метрики» містить інфор-
мацію про вищезгадані події, а також перелік священників і пресвітерів, 
висвячених Г. Винницьким протягом 1708–1710 рр. [6, 42–43]. 

Важливим і цікавим є питання місця зберігання писемних пам’яток, 
використаних А. Петрушевичем при написанні цього тому «Литописи». 
Відомості про це дають можливість окреслити географію археографіч-
них мандрівок автора. У відсотковому співвідношенні близько полови-
ни усіх пам’яток зберігалися в архівах єпископського собору [6, 2, 15, 
37, 41–42, 64, 68, 81, 99, 101, 106, 124–125, 131–132, 136, 147, 156, 171–
172, 173, 179–180, 186–187, 191, 196, 202, 238, 288] та уже згадуваної 
греко-католицької капітули [6, 25–26, 43, 59, 94–95, 100, 125, 131, 142, 
147–148, 153, 154, 162, 165–166, 169–170, 175, 181, 189, 191-192, 193, 
195, 208, 211, 234–235, 239] в Перемишлі. Частину матеріалів А. Петру-
шевич віднайшов і дослідив у сховищах різних світських та релігійних 
установ Львова [6, 34, 48–52, 68, 122, 126–127, 136, 152, 176, 286], а саме 
– монастиря Св. Онуфрія [6, 58, 88, 179], Народного Дому [6, 106, 208], 
Ставропігійного Інституту [6, 3, 235], церков Успіння [6, 78, 113, 264] і 
Св. Параскевії [6, 163–164]. Добре відомим є той факт, що протягом сво-
го життя А. Петрушевич багато подорожував. Як наслідок, на сторінках 
«Литописи» маємо поклики на пам’ятки, віднайдені під час його візи-
тів у різні населені пункти Стрийського [6, 15, 19, 46–47, 179, 180, 206, 
214, 288, 303], Теребовлянського [6, 8–9, 76, 96, 161, 196–197, 211–212], 
Перемишльського [6, 75, 131, 148, 150, 151, 271] та Коломийського [6, 
107–108, 139, 179, 236] регіонів, міста Самбір [6, 2, 142, 180], Жидачів 
[6, 296, 311], Дрогобич [6, 208] та Бучач [6, 9]. Певна частина пам’яток 
перебували у приватних бібліотеках [6, 165, 194] або власності самого 
А. Петрушевича [6, 2, 15, 21, 26, 32, 46, 53, 63, 74, 76, 81, 100, 102, 106, 
110, 111, 112, 119, 132, 140, 143, 146–147, 149, 170, 176, 180–181, 182, 
183, 246–247, 277–278, 285, 288, 294], а інформацію про деякі з них авто-
ру повідомили місцеві жителі – М. Андрохович [6, 108], М. Котлярчук 
[6, 131], І. Михалевич [6, 140, 177], М. Гвоздецький [6, 298–299].

Крім результатів власних археографічних, лінгвістичних та археоло-
гічних розвідок, досить часто А. Петрушевич звертається до рефлексій 
інших дослідників. Зокрема, подаючи короткі відомості про найваж-
ливіші події, які сталися на протязі описуваного року, автор активно 
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використовує витяги зхронографів, опублікованих М. Білозерським у 
своїй праці «Южно-русскія литописи» [1; 6, 10–11, 14, 18–19, 22–23, 
28, 30–31, 32–33, 38–40, 45–46, 48, 55–56, 63, 79–80, 87–88, 94, 97, 107, 
109–110, 111, 115, 123–124, 133, 137, 141, 143–144, 145, 151, 159, 161, 
164–165, 168, 176, 179, 181, 183–184, 187, 206–207, 242, 244, 272, 289, 
294–295, 301, 303]. Ще одним прикладом використання раніше уже над-
рукованих писемних пам’яток є уривки «Kronikу zakonnic ormianskich 
reguły Sw. Benedykta we Lwowie», опублікованої у 1855 році в моногра-
фії С. Баронча [7; 6, 112, 143, 145, 147, 170]. У «Литописи» містяться та-
кож поклики на рефлексії Д. Зубрицького [2; 11; 6, 23–24, 44, 320–321], 
А. Мошинського [8; 9; 6, 82, 151–152, 179, 194, 236, 245–246, 265, 276, 
290–291, 295, 302, 308, 134, 195–196, 235, 245, 269–271, 273–274, 304] та 
К. Нєсєцкого [10; 6, 68, 101–102, 157, 239–240]. 

Висновки. Таким чином, у досліджуваному томі «Литописи» 
А. Петрушевич опублікував різні види писемних пам’яток: маргіналії 
на стародруках, приватні акти королів, магнатів і церковних ієрархів, 
літописи та документи особистого походження (спогади, щоденники, 
листи). Більшість цих матеріалів стали результатом евристичної, ка-
меральної та едиційної археографічної діяльності власне А. Петруше-
вича. Як наслідок – до наукового вжитку було введено величезний ма-
сив раніше не відомих широкому загалу писемних пам’яток. Особли-
во актуальним є докладне та всебічне вивчення усіх томів «Сводной 
Галичско-Русской литописи». Її значення для розвитку історіографії 
Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття є очевидним і 
беззаперечним.   
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УДК 2(477.83)
Богдан ЛАЗОРАК,

м. Дрогобич

ПЕРЕХІД ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ ЛЬВОВА ДО 
УНІЇ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ КРИЛОСУ 
ЄПИСКОПОМ ЙОСИФОМ (ШУМЛЯНСЬКИМ)

У статті досліджуються особливості переходу церковних братств Львова 
до унії, а також визначено характерні ознаки цього процесу для Львівського 
Ставропігійного братства.

Ключові слова: церковне братство, Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпар-
хія, унія, єпископ Йосиф Шумлянський 

Lazorak B. The transition of the Lviv church fraternity to the union in the 
context of the reform of the krylos by Yosyph (Shumlyanskyy). In the article the 
features of the Lviv church fraternity’s transition to the union are explored and the 
characteristic signs of this process for the Lviv Stauropegian fraternity are identifi ed.

Key words: the church fraternity, Lviv-Galician-Kamyanets Eparchy, the union, 
the bishopYosyph Shumlyanskyy. 

Постановка проблеми. Проблема переходу до унії Львівсько-
Галицько-Кам’янецької єпархії у 1700 р. сьогодні вивчена законом до-
статньо. Вона підсумована у фундаментальній праці львівського дослід-
ника І. Скочиляса [24]. Щоправда, проблема переходу церковних братств 
цієї єпархії до унії досі залишалася білою плямою в історії Української 
церкви, позаяк добре відомо, що братства мирян впродовж XVI – XVII 
ст. виступали виразниками боротьби проти унії. 
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Аналіз дослідження. Вивчення історії церковних братств Львова 
розпочалося ще в першій половині ХІХ ст. львівськими дослідниками 
позитивістами Д. Зубрицьким, а згодом Я. Головацьким, І. Шараневи-
чем, А. Петрушевичем та ін. Спеціальне дослідження історії унійних 
церковних братств періоду XVIII ст. лише в 30-х рр. ХХ ст. започаткував 
професор Львівської Богословської академії В. Фіґоль, який в тримісяч-
нику «Богословіє» опублікував розвідку «Церковні братства Галицької 
Гр. кат. Провінції у XVIII cт.». Після ІІ Світової війни тема перестала 
розроблятися, оскільки не відповідала ідеологічним рамкам радянської 
історичної науки.

Мета статті полягає у вивченні передумов, історичних обставин та 
механізмів процесу переходу до унії церковних братств Львова. З-поміж 
них доцільно виокремити центральне об’єднання руських міщан – 
Львівське Успенське Ставропігійне братство, а також крилошанські 
братства, які діяли на передмістях Львова.  

Виклад основного матеріалу. До моменту переходу Львівської 
єпархії до «нової унії» [24, 273–300] у 1700 р.,  центральним мирян-
ським об’єднанням української громади м. Львова, котре представляло 
та захищало її інтереси перед владою польської громади, було Львівське 
Ставропігійне братство [24, 273–300], яке своїм авторитетом змогло 
згуртувати навколо своєї національної «місії» всі передміські братства 
Львова: Св. Миколая Чудотворця [23, 91–92; 18], Св. Йоана Богослова 
[21, 13], Св. Параскеви П’ятниці [21, 10–11], Богоявлення Господнього 
[21, 14–15], Воскресення Господнього [21, 11], Св. Теодора Тирона [1], 
Воздвиження Чесного Хреста [21, 15] та ін. [21]. Проте, у 1700 р. Львів-
ське Ставропігійне братство чи не єдине у Львові, відкрито не бажало 
з’єднання з Римом, що й вирізняло цей процес в єпархії серед інших 
єпархій Київської митрополії, скажімо, Перемиської єпархії, у якій голо-
вним противником переходу була шляхта [30]. На нашу думку, позиція 
Ставропігії не роз’єднала її звязки з іншими церковними братствами, 
однак їх перехід до унії відбувався іншим шляхом.

Перехід церковних братств до унії у Львівсько-Кам’янецькій єпархії 
розвивався в умовах латинізації церковного життя [24, 399–402] та вод-
ночас синхронно із єпархіальними реформами Йосифа Шумлянського, 
які набули кардинального характеру у тому ж 1700 р. 

Головною особливістю процесу переходу церковних братств до унії 
була його різночасовість та різні шляхи з’єднання з Римом: 1) перехід 
крилошанських братств Львівсько-Кам’янецької єпархії відбувався ви-
ключно у мирній співпраці та за посередництва владичого двору і був 
пов’язаний із ствердженням Йосифом Шумлянським у 1700 р. [20, 488–
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489] спеціальних «братських пунктів», якими вперше впроваджувалась 
залежність братств від парафіяльного священика; 2) перехід Львівсько-
го Ставропігійного братства до унії, на відміну від інших церковних 
братств Львівсько-Кам’янецької єпархії, відбувався набагато довше (до 
1708 р.) і культивувся, хоч у Львові, проте не в співпраці з владичим дво-
ром, а безпосередньо з римською ієрархією. 

Спільним приводом для початку унійних процесів в середовищі церков-
них братств стало оголошення владикою Йосифом Шумлянським переходу 
Львівсько-Камянецької єпархії до унії в 1700 р. у Варшаві [12, 204–205].

У сучасній історіографії присвячено чимало опублікованого матері-
алу [9, 2] та спеціальних досліджень [17], в яких добре вивченим є відо-
мий конфлікт за «приєднання» чи «неприєднання» до унії Львівської 
Ставропігії, яка усіма можливими способами, впродовж майже 8-ми 
років, відсторонювалася від реформи крилосу Йосифа Шумлянського, 
оскільки боялася втрати свого давнього права Ставропігії (підпорядку-
вання виключно патріарху, обрання священика, друкування книг та ін.).  

Після проголошення унії, Йосиф Шумлянський при підтримці ко-
ронного гетьмана Станіслава Яблоновського, силою оволодів Успен-
ською церквою у Львові та вніс до неї свій єпископський престол. Ці 
події носили відверто конфронтуючий характер, часто стримуваний, під 
видом присутності військ С. Яблоновського [15, 402]. Нарешті єпископ 
прагнув створити у братській церкві нову катедру [24, 283], яка б значно 
ближче знаходилась до центру українського національного середовища 
у Львові. Майже одночасно владика оголосив про приєднання Ставро-
пігійного братства до унії, сфальшувавши перед тим підписи кількох 
братчиків. В оголошенні з особливим наголосом йшлося про очікувану 
«Святу єдність» братства з унією [7]. Згодом при підтримці магістра-
ту владика відправив у Ставропігійній церкві урочисту літургію [17]. 
Ці події спровокували конфліктну ситуацію не тільки між братством і 
єпикопом, але й між львівським старостою Адамом Сенявським і Росі-
єю, яка продовжувала підтримувати православної Ставропігії. Влучною 
видається думка І. Шараневича, який свого часу зауважив, що Йосиф 
Шумлянський, з метою підготовлення ґрунту для поширення унії в 
єпархії обмежував свободу православних, зокрема монахів, «які тися-
чами ходили по краю» [29, 70] і за обставин впровадження унії готові 
були нести небезпечну для Польщі агітацію за кордон, зокрема в Росію. 

Натомість у червні 1700 р. король Август ІІ ствердив для Львівсько-
го Ставропігійного братства спеціальні охоронні грамоти [6, 77], яки-
ми убезпечив братство від домагань єпископа, при чому староста міста 
зобов’язувався допомагати братчикам. Тобто, давні міцні взаємини брат-
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ства з Росією і наполегливі політичні переговори Росії з польською вла-
дою спонукали польського короля видати наказ для владичого двору (24 
лютого 1700 р.), яким Йосифу Шумлянському заборонялося утискати 
Ставропігійне братство, і за яким для братства залишались непорушними 
усі православні права [24, 283]. В принципі, політична ситуація, яка вини-
кла між Польщею та Росією у період Північної війни, відіграла ключову 
роль в збереженні православного статусу братства до 1708 р. У своєму 
посланні від 11 червня 1704 р. єпископ відмовився від своїх претензій 
до братства, підтвердивши усі його колишні права [8]. Відтак, релігійний 
конфлікт, який також носив і фінансовий характер (братська нерухомість 
в межах вул. Руської [8, 3–4, 5–6, 21–22]), з цього часу був припинений, як 
і прагнення владики підкорити братство своїй юрисдикції [13].

З іншого боку, відмова єпископа від юрисдикції над братством стала 
умовою переходу останнього до унії [16, 992]. Після 1704 р. все більш 
яскраво виявлялося прагнення Ставропігії перейти під опіку Апос-
тольського престолу, що простежується у листуванні (березень–липень 
1708 р.) братчиків із папою римським Климентієм ІХ, папським нунці-
єм в Польщі Миколою Спінолі, Генеральною Конґреґацією Поширен-
ня Віри та генеральним прокурором Апостольської місії в Римі Фомою 
Схіарою [9, 6–21, 133–136]. На думку І. Скочиляса, братство намагалось 
віднайти універсальну формулу самозбереження Ставропігійних прав 
т. зв. «modus vivendi», яка б гарантувала збереження ставропігійного 
статусу (покровительство патріархату змінювалось покровительством 
Риму), а з іншого – забезпечила б безболісне пристосування до нових 
унійних умов [24, 284]. Зрештою 2 березня 1708 р. братство вислови-
ло готовність прийняти унію, і вже 5 квітня 1709 р. папа Климент ІХ 
підтвердив його ставропігійний статус, звільнивши його (подібно до 
патріарха у XVI ст.) з-під юрисдикції львівського владики [10, 9–12]. 
Вагомим приводом переходу братства до унії послугувало його важке 
фінансове становище, спричинене судовими конфліктами з владикою та 
облогою Львова Швецькою армією. Останній чинник був вирішальним 
також і для переходу до унії Жовківського братства Різдва Христового, 
яке взагалі припинило свою діяльність під час війни, про що свідчить 
відсутність щорічних протоколів засідання впродовж 1700–1704 рр., на-
томість їх відновлення у 1706 р. та повторний підпис статуту унійним 
офіціалом у 1710 р. сигналізували його перехід до унії [2, 12зв.–20зв.]. 

Суб’єктивним чинником переходу Ставропігійного братства до унії 
стала смерть Йосифа Шумлянського у 1708 р., через що на декілька ро-
ків припинились конфлікти братчиків з владичим двором. Варто відзна-
чити, що одним із перших, хто позиціонував перехід братства до унії 
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із національно-захисними мотивами, був А. Криловський [19, 106]. На-
томість о. В. Фіґоль вважав, що навіть після переходу до унії церковні 
братства «ще довгі роки покутували дух православ’я» [28, 250].

Менш проблемним був перехід до унії інших церковних братств 
Львівського крилосу. Зауважимо, що незважаючи на перебільшення у 
твердженнях окремих дослідників про, нібито, перехід до унії в кінці 
XVII ст. переважаючої більшості монастирів, церков та братств, окрім 
Львівської Ставропігії [27, 372–373], вдалось віднайти чимало свідчень 
про серйозну співпрацю Йосифа Шумлянського з братствами, які часто 
підтримували його політику ще до 1700 р. Наприклад, львівське перед-
міське братство Преображення Господнього та місцевий парох Михайло 
Іванович віддано підтримували кандидатуру Йосифа Шумлянського під 
час його відомої боротьби із Євстафієм Свистельницьким за Святоюр-
ську катедру ще в 1668 р. [22, 11; 25, 70; 24, 580–584; 14, 172–173; 15, 
377]. Авторитетність братського священика на той час підтверджується 
судовою справою від 17 липня 1668 р. між позивачем Войцехом Собо-
левським, підстаростою п. Замостського з с. Винники, та згаданим пре-
ображенським парохом М. Івановичем [5, 10–11]. В подальшому брат-
ство також підтримувало внутрішню єпархіальну політику владики, а 
серед його потенційних прихильників цілком ймовірно могли бути на-
ступний парох церкви Св. Спаса о. Андрій Чайковський та старші брат-
чики Симеон Владичка та Ілько Лепак [22, 11]. 

Акт проголошення єпископом Йосифом Шумлянським церковної 
унії Львівської єпархії з Римською Апостольською столицею (14 (25) 
квітня 1700 р.) створив нові обставини для життя передміських церков-
них братств Львова, які з однієї сторони, почали поволі включатися в за-
гальний процес «Другого культурно-релігійного оновлення Львівської 
єпархії» [24, 573–580], а з іншої – у їх діяльності все частіше просте-
жується прояв економічної та територіальної самоідентичності, через 
усвідомлення власних можливостей серед інших церковних братств. Як 
наслідок, у 1700 р. простежується збільшення числа судових справ не 
тільки між братчиками та парохом, а й самими братствами [4, 4, 6зв.–7, 
8зв.–9зв., 25–25зв., 40–41зв., 80зв.–81зв.]. 

Першим проявом переходу львівських передміських братств до унії 
стала спільна урочиста Служба Божа, організована Йосифом Шумлян-
ським в соборі Св.  Юра 9 липня 1700 р. [24, 279]. Після символічної 
молитви представники усіх львівських братств (окрім Ставропігійного), 
у присутності коронного гетьмана С. Яблоновського склали католицьке 
Ісповідання віри [24, 279]. Невідомо, однак, якою була атмосфера під час 
спільного зібрання мирян, оскільки конфронтуючі події, пов’язані із вне-
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сенням престолу Йосифа Шумлянського до Львівської Успенської церк-
ви, до певної міри спантеличили настрої вірних [15, 402]. Проте, 11 лип-
ня 1700 р. владика вперше перед мирянами Львова під час богослужіння 
згадав «філіокве» та проголосив єдність єпархії з католицькою церквою 
[24, 279]. Важко спрогнозувати, чи всі львівські передміські братства од-
разу прийняли «акт церковної унії». За різними джерельними даними, 
в цей час окремі парафії навіть були вакантними на посаду священика 
(vacat) [11, 294; 3, 252], а відтак не мали духовних провідників для спіль-
ної процесії. Втім цілковитий факт присягання львівських братств унії 
все ж таки підтверджується віднайденим реєстром присяглих братств 
Львова. 8 травня 1702 р. Йосиф Шумлянський задекларував реєстр львів-
ських церковних братств, який включав навіть ті братства, які діяли при 
монастирських церквах. Згідно реєстру львівські братства отримали пра-
во з «власними хоругвами та хрестами збиратись на загальні празничні 
та поховальні процесії» з дотриманням унійної канонічної традиції [4, 
44зв.]. Список братств подаємо відповідно до копії єпископського декре-
ту, виявленого у книзі духовного єпископського суду за 1700–1703 рр.: 
«1) Bractwo S. Spaskie; 2) Bractwo Zniesieńskie; 3) Bractwo Hołowskie; 
4) Bractwo Czestnokreskie; 5) Bractwo Woskreseiskie; 6) Bractwo Tarnawskie; 
7) Bractwo Fedorowskie; 8) Bractwo Bohoiawłenskie; 9) Bractwo SS. Piatnic; 
10) Bractwo Błahowiszczenskie; 11) Bractwo Swięto Nikolskie; 12) Bractwo 
Swięto Onufryiskie; 13) Bractwo Bohosłоwskie» [4, 44зв.]. Цілком ймовірно, 
що братство Св. Спаса, будучи в реєстрі під № 1, могло першим прийняти 
унію (навіть географічно розташовувалось найближче до Святоюрської 
гори). Реєстр унійних церковних братств Львова був особисто ствердже-
ний підписом Йосифа Шумлянського. У кінцевому протоколі документу 
єпископ наголосив на тому, що «цей порядок братств повинен був діяти, 
як за його життя так і після смерті» [4, 44 зв.]. 

Одночасно із згаданими подіями розпочався перший етап дисциплі-
нування діяльності церковних братств Львова зі сторони Львівської єпис-
копської катедри. Цей етап був додатковою складовою загальної програми 
реорганізації інституту крилосів [24, 605], механізми якої були закладені 
у тексті грамоти єпископа Йосифа Шумлянського від 10 липня 1700 р. 
«про відновлення» Львівського єпархіального крилосу [24, 605]. В салю-
тації цієї грамоти було наголошено про перелік тих, хто підлягав єпископ-
ським постановам: «Wszem wobec y kaźdemu zosobna wszelskiego Stanu 
godnośći Preminencyey y kondycyey Religiey Greko-Ruskiey Bractwom i 
Ludziem Jurisdykcyi naszey Episkopskiey» [3,  250]. На думку І. Скочиляса 
[24,  607], єпископ, реагуючи на прохання крилошан полегшити правову 
ситуацію в парафіях, включив у текст грамоти додаткові нові «7 пунктів» 
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(Punkta), які максимально розширювали повноваження членів єпархіаль-
ного крилосу у підлеглих їм парафіях м. Львова [24, 606]. Перші 5 правил 
надавали парафіяльним священикам право контролю за діяльністю цер-
ковних братств, замінюючи давню ставропігійну формулу [26] взаємовп-
ливу «братство – священик» (від мирян) на нову унійну духовну прерога-
тиву «священик – братство», як зазначалось в грамоті: «…aby owczarnia 
Chrystowa iednego naywyźszego Pastera znała» [3, 251]. 

Відповідно до першого пункту на всіх звітніх братських зборах, 
в тому числі «елекціях» братчиків, завжди повинен був бути присут-
ній парафіяльний священик, без згоди якого братство не мало права 
приймати нових членів: «1. Aby przy kaźdych Sessyach, Rachunkach, 
Elekcyach, Sprawach, y potrzebach, ktore Bractwa іakiey źe kolwiek Cerkwi 
mieć y odprawiać będą Duchowny Cerkiewny prasens był, a we wszystkim 
Bractwu prasit, źaden Brat bez niego do Konfraterniey niebył przymowany» 
[3, 252]. Другий пункт зобов’язував братчиків відбувати Великодню 
сповідь виключно у власного пароха: «2. Aby źaden jak z Bractwa iako 
y Parochialnych Ludziey Confesione Paschali u innego Duchownego na 
stronie niespowiadali się, tylko pred tym Dychownym, do ktorego Cerkwi 
jure Parochiey naleźy» [3, 252]. Таким чином, братства фактично могли 
провадити свою релігійну діяльність виключно у межах парафії. До 
цього ж, у третьому пункті єпископа «recipiendis Sakramentalis» від усіх 
мирян парафії, а отже і від членів братств, вимагалося виконувати лі-
тургійні і сакраментальні практики тільки у своїх парафіях, не зверта-
ючись за послугами до монахів (наприклад, уділення Тайни Вінчання) 
[3, 252]. Четвертий пункт грамоти забезпечував парафіяльному свяще-
нику повноправний догляд за навчанням у братських школах. Відте-
пер за його згоди призначався бакалавр, а під час братських засідань 
парох міг рекомендувати кандидатуру на посаду шкільного провізора 
чи дяка. Також парох отримував доступ до фінансової калькуляції по 
утриманні шкіл [3, 253]. П’ятий пункт змінював механізм контролю над 
фінансово-господарськими справами братства. Парафіяльний свяще-
ник отримував верховне право контролю за прибутками та витратами: 
«5. Wszystkie Accydencye, jak teź według Artykułow Brackich opisane 
Census Duchownym nałezące y coby in Suplementum vita ich bydz mogło 
cederz y oddawane bydz maią» [3, 253]. Цей пункт був одним із найбільш 
«болючих» для братської організації, оскільки братчики втрачали мож-
ливість вільно розпоряджатися не тільки братською касою, але й неру-
хомим майном, яке часто надходило у формі фундушних записів пара-
фіян. Варто зазначити, що всі перелічені правила не поширювались на 
Львівське Успенське братство. 
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Висновки. Перехід Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії до 
унії у 1700 р. та динамічні культурно-релігійні перетворення, ініці-
йовані церковною владою, спричинили появу нового типу церковних 
братств. За формою організації вони нагадували церковні братства пе-
ріоду XVI ст. Однак, у своєму правовому статусі вони були позбавлені 
окремих характерних прерогатив, першою чергою, у праві виборності 
пароха та незалежності від влади єпископа. 

В інституційному розвитку унійних церковних братств виокремлю-
ємо два етапи, кожен з яких контролювався львівським владикою та 
Конгрегацією поширення віри в Римі. Перший етап пов’язаний із фор-
муванням нової культурної і релігійної моделі «Slavia Unita», запропо-
нованої єпископом Йсифом (Шумлянським), яка формувала нову релі-
гійну ідентичність мирян-уніатів і сприяла з’єднанню Руської церкви 
з Римом. Зважаючи на побутування в «руській старовині» ставропі-
гійської традиції, перехід церковних братств до унії відбувався нео-
дночасно і хронологічно був розділений двома історичними подіями: 
1) 1700 р. – разом із 13-ма передміськими братствами Львова до унії 
перейшли церковні братства інших крилосів, які одночасно визнали 
пастирську опіку владики Й. Шумлянського; 2) 1708 р. – перехід до 
унії Львівського Успенського братства, якому папа Климент ІХ зберіг 
ставропігійні права.
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ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (XVIII ст.)

На підставі актової та майнової документацій визначено економічні заса-
ди функціонування монастирів. Окреслено основні джерела формування філь-
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Постановка проблеми. Вивчення історії монастирів не можливо без 
окреслення їх матеріальних джерел функціонування. Зокрема, прибутки 
від монастирських землеволодінь створювали матеріальні можливості 
для утримання чернечої братії. Наявність міцного економічного під-
ґрунтя дозволяло монахам не перейматися матеріальними потребами, 
а цілком присвячувати себе духовній праці: проведення реколекцій, 
місій, відправлення богослужінь для потреб християнської спільноти. 
Чим міцнішою була матеріальна база монастирів, тим різноманітніши-
ми були напрямки діяльності монастирів у розвитку духовної культу-
ри: утримання шкіл, видавництв, шпиталів, іконописних та рукописних 
майстерень тощо. 

Тож розглянемо на прикладі Перемишльської унійної єпархії XVIII 
ст. особливості створення економічного підґрунтя для функціонування 
василіанських монастирів.

Аналіз досліджень. Під час вивчення історії Перемишльської єпар-
хії як православного, так і унійного періодів її діяльності, дослідники 
основну увагу приділяли окресленню земельних маєтностей пере-
мишльських владик, які іноді прагнули розглядати володіння окремих 
монастирів як складову частину катедральних маєтків [4; 5; 25; 26].

Дослідники історії Чину Святого Василія Великого (далі ЧСВВ) у 
своїх узагальнюючих працях основну увагу звертали на інституцій-
ний розвиток чернечих спільнот, роблячи основний акцент на вивченні 
первинної функції монастиря – як осередку збереження та поширення 
основ християнського вчення [1; 9; 10]. 

Мета статті. Обрана нами проблема спеціально не розглядалася в 
церковній історіографії. Тільки загальні описи монастирських госпо-
дарств подано у спеціальних краєзнавчих розвідках та узагальнюючих 
працях з історії церкви [2; 11; 12; 13].

Виклад основного матеріалу. До нашого часу зберігся цілий корпус 
джерел майнової та актової документації: протоколи візитацій, інвен-
тарні описи рухомого та нерухомого майна, рішення юридичних інсти-
туцій з приводу вирішення майнових суперечок (духовного суду Пере-
мишльської унійної Консисторії, Перемишльського гродського суду та 
віце-адміністраторського суду Самбірської економії) другої половини 
XVIII ст., який дозволяє реконструювати процес формування та діяль-
ності монастирських фільварків. Адже в монастирській канцелярії зна-
чна увагу зверталася на ведення та збереження майнової документації, 
яка була необхідна для захисту монастирських володінь.   

Економічним підґрунтям для функціонування василіанських згрома-
джень на теренах Перемишльської єпархії були монастирські фільвар-
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ки з грошовою рентою і панщиною та капітали разом із процентами. 
Проте головною стабільною базою для більшості монастирів єпархії 
були фільварки. Тож зупинимося на описі монастирського фільварку, 
до якого належали господарський двір та землеволодіння. На підставі 
документів можемо говорити про те, як виглядало подвір’я монастир-
ського фільварку. Зокрема, на цьому подвір’ї знаходились різні госпо-
дарські приміщення, призначені для зберігання врожаю (шпихлір, ко-
мори), утримання свійських тварин (стайня, конюшня, хлів), складання 
робочого реманенту (возівня, шопа), ведення різного роду підсобних 
промислів (кузня, майстерня, броварня, сушарня, пекарня). Головними 
галузями монастирського фільваркового господарства були рільництво, 
тваринництво та дрібні промисли й ремесла [17, 334–336]. 

Основними сільськогосподарськими культурами, які вирощували на 
монастирських полях були жито, пшениця (озима та яра), овес, просо, 
ячмінь, горох, біб. Розводили корів, телят, волів, свиней, овець, коней та 
дрібну птицю (курей, гусей, індиків) [17, 316–316зв.]. 

Монастирські землеволодіння, які охоплювали пасовища, луки, ріл-
лю, городи, зазнавали постійних змін, оскільки формувалися як із фун-
дацій, так і з дарчих та заставних записів на користь монастирів [17, 
577–580зв.]. Саме різні розміри монастирських землеволодінь дають 
підстави поділити обителі на великі та дрібні.

Згідно з майновою документацією для великих монастирів (Лаврів, 
Спас, Добромиль) характерна наявність монастирських землеволодінь 
у різних місцевостях. Так, Лаврівський монастир станом на 1764 р. мав 
свої фільварки в сс. Висоцькому Вижньому, Мокрянах, Шашаровичах, 
Лінині Великій та Малій, Великому Потоці, Нанчілці, Волошинові, 
Підлісках, Ляшках [7, 1–4]. Відповідно, і Добромильський монастир 
посідав значні частки землеволодінь у місцевостях Букова, Махнове, 
м. Угнів, Челятичі, Креховець, Комарники, Попелі, Мельничне, Турка, 
Боберка, Дидова, Журавне, Угерці, Радловичі, Котів, Ступниця, Рудни-
ки, Топільниця, Буньовичі, Дранчаківка [16, 8 зв.]. 

Спаський монастир мав значно менше фільварків: Бусовиська, Су-
шиця Велика, Терло [8, 1]. Згодом у процесі об`єднання малих монас-
тирів із більшими їхні фільварки розширилися за рахунок резиденцій 
у Білині Великій (для Лаврова); Наклі, Перемишлі, Рибнику, Стрию, 
Улючі (для Добромиля); Топільниці (для Спаса); Летні, Дережичах (для 
Лішні) [1, 24–25]. 

Більшість же дрібних монастирів були обмежені землеволодіннями 
в межах своєї місцевості. Так, наприклад, монастир у Білині Великій 
посідав ґрунти, даровані та заставлені представниками місцевого дріб-
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ношляхетського роду Білинських, які виступали постійними ктиторами 
тієї ж обителі [17, 572–573]. Типовою була ситуація в інших монастирях 
єпархії Топільниці, Дережичах, Летні, Стрию. 

До нашого часу дійшло ряд судових справ, пов’язаних із монастир-
ськими землеволодіннями. У той час поширеною була практика надання 
монастирського землеволодіння в оренду, зумовлена, очевидно, розки-
даністю ґрунтів у різних місцевостях, зокрема заставних, які надавалися 
у тимчасове використання, та малою кількістю підданих, які не в змозі 
були обробити всі посілості. Однак досить часто траплялися випадки, 
коли орендарі монастирських землеволодінь відмовлялися сплачувати 
встановлені провізії (проценти від вартості ґрунтів). Так, приміром, у 
1766 р. перемишльський духовний суд розглянув судовий позов о. Га-
бріеля Кудичинського, ігумена Топільницької резиденції, про несплату 
оренди посесорами монастирських землеволодінь пп. Яном Вишнев-
ським та Олександром Нановським. Суд зобов’язав вищезгаданих по-
сесорів сплатити до монастирської каси борг у сумі 16 зл [24, 202–203].  
Таким чином, монастирські землеволодіння передавалися в оренду 
місцевим шляхетським родам, які часто їх привласнювали. Відповідно 
управителі обителей вимушені були вдаватися до судових клопотань 
про повернення своїх ґрунтів. Протягом XVIII ст. такі судові скарги по-
дано проти різних представників родів Копистинських, Дверницьких, 
Винницьких, Яворських. У більшості випадків після довготривалих 
розглядів суд задовільняв клопотання монастирів на їх користь. Так, 
наприклад, у 1742 і 1746 рр. перемишльський гродський суд поновив 
Топільницький монастир у правах на володіння місцевостями, званими 
Грицанівка, Литівка, які знаходилися в с.Топільниця [17, 580].

Траплялися випадки, коли монастирі вступали в судові суперечки із 
адміністраторами Самбірської економії, які свавільно привласнювали 
їхні землеволодіння. Впродовж  XVI – XVIII ст. Лаврівський монастир 
постійно перебував у судових суперечках з адміністраторами економії: 
1587 р. – позивав перед Львівським гродським судом на Петра Слонов-
ського, держателя Самбірщини, за насильне привласнення монастир-
ських володінь та знищення їхніх меж; 1620 р. – на прохання Атана-
сія Крупецького, перемишльського єпископа,  Сигізмунд ІІІ  притягує 
до відповідальності Миколу Даниловича, самбірського держателя, за 
привласнення монастирської землі. Ця судова справа тривала декілька 
десятків років і навіть після смерті М. Даниловича вже з його синами, 
які також завдали не однієї шкоди монастиреві, вдираючись у його по-
сілості, особливо привласнивши гору та ліс, звані «Іванівка». 1637 р. 
монастир провадив судову справу із Г. Лігезою, державцем Самбірської 
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економії про утримання монастирських підданих із с. Нанчілка Вели-
ка; 1651 р. – о. Венямин Стебельський, ігумен Лаврівського монастиря, 
отримав повернення частини монастирських земель від Самбірських 
старостів [2, 40–48]. 

Проте в судових справах знаходимо також і позови, скеровані про-
ти монастирів. Так, наприклад, 1680 р. до Перемишльського гродського 
суду було подано скаргу від п. Мартина Матчинського, Грабівського ко-
ролівського конюшого та посесора с. Ляшки, проти Лаврівського монас-
тиря. Предметом оскарження стали землеволодіння, які нібито свавіль-
но привласнив Лаврівський монастир. Для розгляду позову створено 
королівську комісію, яка, вивчивши уважно документацію, зокрема при-
вілей кн. Лева про дарування Лаврову земель та підданих в с. Ляшки, 
склала із цього приводу акт про належність цих ґрунтів до Лаврівського 
монастиря [15, 1719–1721]. 

Значно менша частина землеволодінь фільварку перебувала в корис-
туванні монастирських підданих, яких було недостатньо для обробітку 
земель. Зокрема, Летнянський монастир мав 12 загородників, які вико-
ристовували тільки 9 моргів 158 сажнів ґрунту, тоді як сумарні розміри 
монастирських землеволодінь складали 79 моргів 1470 сажнів [17, 78]. 

У більшості монастирських фільварків у другій половині XVIII ст. 
найпоширенішою була така категорія підданих, як підсадки. Тільки де-
не-де траплялися загородники, халупники, комірники. Чисельність під-
даних прямо пропорційно залежала від розмірів монастирських земле-
володінь. У більших монастирях вона становила в середньому від 70 до 
150 залежних селян, тоді як у дрібних чернечих осередках коливалася 
від 5 до 30 селян [17, 370]. 

Встановлення регламентації повинностей для підданих залежало від 
розмірів монастирських землеволодінь, які надавалися їм у володіння. 
Відповідно, у більших монастирях накладалося більше повинностей, 
аніж у дрібних. Розмір повинностей визначала категорією залежності. 
Розглянемо дану проблему на прикладі регламентації повинностей для 
підданих Добромильського монастирського фільварку в с.Букова станом 
на 1764 р., доповнивши їх певними відмінностями з інших обителей 
єпархії. Зокрема, запроваджувався такий розподіл:

1. Підсадки, які посідають чверть поля та більше, повинні своїм тя-
глом або піше відпрацьовувати по 3 дні панщини на тиждень влітку (від 
Св. Івана до Св. Покрови) та по 2 дні взимку. Також вони зобов’язані на-
дати до монастиря натуральний оброк, до якого входило 2 корці вівса, 16 
гарнців хмелю, 1 гуска, 1 порося, 2 курки, 15 яєць, та випрясти по 1 штуці 
мотків прядива або ж сплатити грошовий чинш у розмірі 4 зл. 18 гр.;
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2. Підсадки, на півчверті поля, повинні відробляти половину вищев-
становлених повинностей;

3. Халупники та загородники, які мали тільки город, повинні відро-
бляти по півдня панщини на тиждень як влітку, так і взимку, випрясти по 
1 штуці мотків та сплатити грошовий чинш у розмірі 6 зл.;

4. Комірники виконували обов’язки монастирської обслуги, яка не-
сла певні служби на фільварку (господиня, мельник, пастух, броварник, 
пасічник, коваль, столяр). Вони проживали тут же на фільварку в монас-
тирських приміщеннях, не маючи ніяких земельних наділів [17, 312зв.]. 

По різних монастирях розмір панщини коливався від 1 до 3 днів на 
тиждень як тяглих, так і піших. Також траплялися відмінності у визна-
чені кількості мотків прядива, від 1 до 6 штук. У деяких монастирях 
повинності доповнювалися встановленням державних шарварків, на-
приклад, проведення ремонту доріг. Зокрема, в Спаському монастирі 
було передбачено виконання ряду додаткових робіт і на користь самого 
монастиря. Так, монастирські піддані с. Спас зобов’язувалися мочити 
коноплі, витирати їх на прядиво та вичісувати, приходити для очищен-
ня вимолоченого збіжжя, чистити рови для спрямування води на млин, 
возити власними фірами ліс для опалення та на матеріал [17, 331зв.]. 

Із судових актів довідуємося про виникнення конфліктів між мо-
настирськими підданими та управителями монастирських фільварків. 
У ролі управителя виступає вікарій або ж економ монастиря, які пере-
важно є постраждалою стороною. Для прикладу, можемо розглянути 
судову скаргу, пов’язану із підданими монастиря в Білині Великій. У 
1760 р. Сень Таратило із дружиною та своїм другим сином Василем і 
братом Гриньком Таратилом напали на ігумена монастиря о. Теофіла 
Теодорського, побивши його киями та руками, обізвавши «каналією». 
Приводом до цієї сварки послужили примушування сина Таратила, Іва-
на, виконувати додаткові повинності зі своїми кіньми. Іван відмовлявся 
від цієї роботи, чим і спровокував побиття його о. Теофілом Теодор-
ським. Відповідно, батько вирішив помститися за сина. До речі, згадає-
мо і про саму особистість Сеня Таратила, який часто вдавався до такої 
форми з`ясування стосунків. Так, ще перед цим інцидентом він тяжко 
побив Івана Конвіцького, який втратив через це здоров`я. Свідками в 
цій судовій справі виступала шляхтичі Петро Білинський, Олександр Бі-
линський-Мелесевич як ктитори монастиря та підданий селянин Яцько 
Яремчик [22, 1–2]. 

У збірці судових справ Лаврівської обителі, пов’язаних із монастир-
ськими підданими у фільварках Лаврові та Нанчілці, знаходимо відо-
мості про напади і пограбування підданими монастирських фільварків, 
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про бунти та невиконання панщини, про несумлінне виконання робіт та 
повинностей, про побиття та кривди, вчинені поміж самими підданими 
[6, 1–10]. 

Траплялися конфліктні ситуації між монастирськими підданими та 
залежними селянами інших власників і сусідніми громадами. Так, у 
1680 р. Яворський від свого імені та  від імені монахів Лішнянського 
монастиря подав протестацію до перемишльського гродського суду про-
ти Обремського, державця Лішнянського ключа. Він подав перелік ко-
ролівських підданих в с. Лішня, які не допускали до користування лісом 
монастирських підданих, побивши їх киями [14, 840–845]. 

Такі непорозуміння призводили не тільки до завдання фізичних 
страждань підданих, але й до матеріальних збитків монастирським 
фільваркам. У 1760 р. до Перемишльських гродських актів внесено про-
тестацію Лаврівської обителі на жителів с. Лінина Велика, які напали 
на монастирських пастухів. Під час нападу було побито палицями та 
камінням отця-прокуратора Даніеля, брата Йоахима та пастухів монас-
тирських підданих Юрка, Івана і Федя Кухариків. Згідно із докладним 
описом, поданим у протестації, довідуємося, що це не був стихійний 
напад із метою пограбування, а зорганізований бунт громади с. Лінина 
Велика супроти монастирських управителів, які зазіхали на належні Лі-
нині пасовища [21, 2].

Типовим у відображенні завданих монастирським фільваркам шкод 
виступає судовий позов Чернилявського монастиря. У 1772 р. о. Ми-
кола Гронзевич, чернилявський ігумен, подав скаргу до адміністратора 
Яворівської економії в справі шкод завданих мешканцями с. Чернилява 
на монастирських сіножатях. Відповідачем у цій справі виступає Івась 
Верхунів, який, зібравши ватагу парубків, загнав на нічліг коней на мо-
настирську сіножать та переночував на ній  із неділі на понеділок. А 
коли у вівторок покошено сіножать, то знову той же Івась Верхунів із 
парубками та із кіньми ночував із вівторка на середу на тій же скошеній 
траві та й коні траву покошену з`їли. А монастирські люди, заскочивши 
цих винуватців, забрали їхніх коней та замкнули до монастирської стай-
ні на фільварку. Однак Іван Верхунів, будучи зухвалим хлопом, напав 
на фільварок, вибивши двері в монастирській стайні, викрав коней та 
втік. Тому монастир скаржився на цього Івася Верхуна  та просив про 
справедливе покарання [19, 3].

Часто предметом судових суперечок між обителями та приватними 
землевласниками були монастирські піддані. У 1731 р. до перемишль-
ського гродського суду подана протестація оо. Інокентія Копистинсько-
го та Атанасія Лубинського із Топільниці проти А. Копистинського в 
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справі суперечки за підданого, який колись належав монастиреві. Оче-
видно, що часті привласнення підданих колишніми орендарями монас-
тирських землеволодінь змусили топільницького ігумена  видати лист 
про захист своїх підданих. У 1741 р. монастир подав маніфестацію до 
Перемишльського гродського суду проти шляхтичів  Копистинських у 
справі використання  монастирського півлану землі та його підданих 
[17, 577]. 

Натрапляємо також на судові позови проти монастирських під-
даних та обителі. Так, 1752 р. п. Кобильницький подав маніфестацію 
проти монастирських підданих с. Топільниця, які порушили межі 
його землеволодінь. 1756 р. відбулася судова суперечка між о. Васи-
лем Ісайським, парохом с. Топільниця, та ченцями Топільницького 
монастиря в справі прав пароха на парафіяльних підданих. Зокрема, 
зазначалося, що  ігумен Інокентій, не маючи ніяких прав на вико-
ристання парафіяльних підданих, залучав їх до роботи на монастир-
ському фільварку. Однак ігумен заявляв, що, згідно  із привілеями, 
монастир володіє правом використання трьох парафіяльних підданих 
с. Топільниця. Проте єпископський духовний суд, розглянувши скар-
гу, прийняв рішення про заборону їх використання для монастиря 
[23, 267–268]. 

Слід зауважити, що управителі монастирських фільварків піклу-
валися про своїх підданих: зокрема, 1782 р. монастир подав скаргу до 
самбірського старости на п. Глинського за  утиски та обтяження монас-
тирських підданих, які за орендним контрактом перебували у його тим-
часовому підпорядкуванні [3, 3]. 

Основними джерелами поповнення чисельності монастирських під-
даних були дарчі та заставні записи ґрунтів для монастиря разом із при-
кріпленими до них підданими. У 1722 р. о. Інокентій Копистинський, 
будучи ігуменом Топільницького монастиря, записав свої успадковані 
родинні землеволодіння, які мали 6 підданих селян, на потреби обителі 
[18, 8]. 

Від ведення фільваркового господарства монастирі отримували при-
бутки, які в аналізований нами період були малопомітними в порівняні 
з грошовими надходженнями від капіталів (заставних записів). Зокрема, 
монастир у Білині Великій щорічно отримував 1000 зл. із праці робітни-
ків на монастирських землях [17, 65]. А Чернилявський монастир ста-
ном на 1782 р. із земель, що знаходились навколо обителі, отримав 74 
зл., із праці 5 підданих, що виконували по 2 дні панщини на тиждень, 
44 зл. 35 гр., від фундаційних землеволодінь «Подзече», які мали 4 під-
даних, 35 зл. 40 гр. [20, 13–13зв.].
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Висновки. Отже, фільваркове господарство василіанських монасти-
рів Перемишльської єпархії у XVIII ст. функціонувало завдяки різним 
видам землеволодінь (фундаційні, дарчі та заставні) та праці різних ка-
тегорій залежних селян (підсадки, загородники, комірники) і найманих 
робітників (челяді). Основними галузями монастирського фільварково-
го господарства були рільництво, тваринництво та дрібні промисли. На-
явність різних розмірів землеволодінь дозволяє класифікувати монас-
тирі на великі та дрібні. Частина землеволодінь перебувала у посіданні 
підданих на яких накладалися різноманітні повинності. Інша частина, 
значно більша за розмірами, надавалася на орендних умовах у користу-
вання представникам дрібношляхетських родів Перемишльщини. 

Відповідно, наявність таких поземельних відносин, спричинилася 
до різних судових суперечок, які виникали між монастирем та піддани-
ми, орендарями, громадами сіл і міст.

Насамкінець слід зауважити, що землеволодіння деяких розлогих мо-
настирських фільварків були основним предметом тогочасних фінансово-
кредитних операцій (оренда, обмін, застава, купівля-продаж), які розгляда-
ємо докладніше в одному із параграфів цього ж розділу. Основними дже-
релами поповнень землеволодінь монастирських фільварків виступають 
фундації (заповіти, привілеї), дарчі та заставні записи, купівля-продаж.  
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УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

БАЯННО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА 

У статті аналізується науково-методичне напрацювання фахівців баяніс-
тів-акордеоністів України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, які на 
основі власних дисертаційних досліджень утвердили статус Української ака-
демічної школи баянно-акордеонного мистецтва.

Ключові слова: баян, акордеон, дисертаційне дослідження, наука, народні 
інструменти.

Dushniy A. Towards scientifi c understanding Ukrainian school bayan-accordion 
art. The article analyzes the scientifi c and methodological developments experts 
bayans-accordions Ukraine in the second half of XX – beginning of XXI century, 
based on their dissertation research asserted the status of Ukrainian academic school 
bayan-accordion art.

Key words: bayan, accordion, dissertation research, science, folk instruments.

Постановка проблеми. Народно-інструментальне мистецтво Украї-
ни активно крокує в ногу з часом, відповідно модернізується в інстру-
ментальному й освітньому напрямках, що сприяє академізації народних 
інструментів та їх утвердження в соціокультурному просторі держави. 
Як зазначають дослідники свого часу розвиток академiчного народно-
iнструментального мистецтва в Україні був «започаткований на єдинiй 
методологiчнiй основі, розробленiй професором М. Гелiсом ...» [8, 3], що 
створило потужний вплив на регіональні виконавські школи народно-ін-
струментального мистецтва (Львівська, Одеська, Донецька, Харківська), 
які інституалізуються у 50-х роках минулого століття. Їхні різновекторі 
напрацювання утверджують статус Української академічної школи гри на 
народних інструментах. Мета, яку переслiдують провiднi фахiвцi цих ре-
гіонів, – вивчення українського автентичного народного iнструментарiю, 
становлення, розвиток та пропаганда його академiчних рiзновидiв, його 
функцiонування та культуротворчої ролi в сучаснiй Україні, пiдготовка 
фахiвцiв у галузi баянно-акордеонного мистецтва зокрема. 

Важлива роль наукового осмислення та обґрунтування вагомості й 
значення різновекторних сторін народно-інстументального мистецтва: 
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виконавства, педагогіки, навчально-репертуарного забезпечення, ком-
понування оригінальної літератури для народних інструментів сучасни-
ми композиторами України тощо. 

Аналіз досліджень. Українській баянній школі присвячені фунда-
ментальні праці М. Давидова [8], Д. Кужелєва, А. Семешка, А. Сташев-
ського, Є. Іванова, Л. Понікарової, І. Єргієва, М. Булди й М. Черепанина 
та ін., водночас питання методичного забезпечення розглядають бая-
ністи-практики І. Алексєєв, В. Бесфамільнов, В. Власов, В. Воєводін, 
М. Коцюба, Е. Мантулєв, О. Міщенко, М. Оберюхтін, М. Різоль, В. Са-
мітов, П. Cеротюк, А. Черноіваненко, І. Яшкевич та ін., репертуарний 
доробок становлять композиції А. Батршина, А. Білошицького, В. Вла-
сова, А. Гайденка, В. Дикусарова, В. Зубицького, Б. Мирончука, К. Мяс-
кова, А. Нижника, Я. Олексіва, В. Подгорного, М. Різоля, В. Рунчака, 
Л. Самодаєвої, А. Сташевського, К. Цепколенко М. Чайкіна, Ю. Шамо, 
Г. Шендерьова, Є. Юцевича, І. Яшкевича та ін., низку особистостей та 
колективів висвітлює довідниково-енциклопедична література А. Ба-
сурманова [3], А. Мірека, А. Семешка [20], М. Імханицького, А. Ста-
шевського [22], А. Душного та Б. Пица [10].

Актуальні питання баянно-акордеонного мистецтва в контексті на-
ціональної школи гри на народних інструментах висвітлює низка на-
уково-практичних конференцій проведених на базі кафедри народних 
інструментів НМАУ ім. П. Чайковського, зокрема – Перша Всесоюзна 
конференція викладачів музичних училищ (1963), Всеукраїнські конфе-
ренції викладачів музичних вузів та училищ (1978 – 1984), дві Всесоюзні 
міжвузівські конференції «Музичні інструменти народів СРСР» (1976, 
1982), дві Всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні на-
прямки розвитку академічного народно-інструментального мистецтва» 
(1995, 1998) й третя міжнародна (2003) науково-практична конференція 
«Академічне народно-інструментальне мистецтво України ХХ – ХХІ 
століть» (присвячену 100-річчю від дня народження М.М. Геліса), Все-
українська науково-теоретична конференція «Академічне мистецтво 
оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних му-
зичних вузів України» (2005), «Проблеми історії й теорії академічного 
народно-інструментального виконавства» присвячену 80-річчю від дня 
народження В.А. Давидова (2010) та ін.

Одночасно, конференції означеного спрямування відбуваються у Лу-
ганську («Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педа-
гогіки в мистецьких навчальних закладах»), Кіровограді («Академічне 
народно-інструментальне мистецтво України: проблеми збереження та 
розвитку в сучасній соціокультурі»), Львові («Академічне народно-ін-
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струментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини»), Дрогобичі 
(«Львівська баянна школа та її видатні представники», «Творчість ком-
позиторів України для народних інструментів», «Народно-інструмен-
тальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть»), Рівному («Сучасні тен-
денції розвитку народно-інструментального виконавства в Україні»), а 
також Івано-Франківську, Харкові, Ялті, Одесі.

Мета статті полягає в аналізі наукового потенціалу Української ака-
демічної школи гри на народних інструментах, а саме – баяні-акордеоні. 
Цей потенціал скомпонований у низці кандидатських та одній докторській 
дисертації і датується від другої половини ХХ до початку ХХІ століття.

Виклад основного матеріалу. Наукові студії дослідження націо-
нальної школи баянно-акордеонного мистецтва беруть свій початок з 
другої половини ХХ-го століття. Науково-методологічна база форму-
вання виконавської майстерності баяніста-акордеоніста бере свій поча-
ток з 50-х років минулого століття, адже саме у 1953 р. І.Д. Алексєєв 
захищає першу в тодішньому СРСР кандидатську дисертацію «Викла-
дання гри на баяні», у якій вперше висвітлюються вагомі питання по-
ходження і розвитку баяна, основних принципів навчання, організації 
роботи педагога в класі гри на баяні, подає аплікатуру подвійних нот із 
використанням великого пальця започатковану М. Різолем [1; 8, 193].

Подальші наукові пошуки сягають 70-х років, коли М.А. Давидов, 
опираючись на свій власний досвід і репертуар того часу, науково об-
ґрунтовує власне кандидатське дослідження «Теоретичні основи пере-
кладання інструментальних творів для баяна» (1974), яке уособлює цілу 
методику перекладу різноманітної літератури для баяна, яка на сьогодні 
є вагомим напрацюванням означеного спрямування [8, 202–203]. Аплі-
катурні принципи виконання на баяні, зокрема – п’ятипальцева систе-
ма гри, детально обґрунтовані у дисертації Ю.Г. Ястребова «Сучасні 
принципи баянної аплікатури» (1976) [8, 218].

У другій половині 80-х років Ю. Бай розкриває основні принципи 
виконавської техніки баяніста у кандидатській дисертації «Теоретичні 
основи удосконалення внутрішньої структури музично-ігрових рухів 
баяніста» (1986) [8, 194–195]. Розвиток здібностей учнів у класі баяна 
науково осмислено Г. Шаховим «Теоретичні основи викладання тран-
спонування на баяні» (1989) [8, 217–218].

Маргінальним етапом еволюції наукового осмислення баянної педа-
гогіки та виконавства стала перша і на сьогодні єдина докторська ди-
сертація академіка М. Давидова «Теоретичні основи формування ви-
конавської майстерності баяніста» (1991). Науковець покладається на 
педагогічний талант і досвід викладача, який, засвоївши подану мето-
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дику, повинен творчо розвивати дидактичну послідовність поступового 
технічного і художнього ускладнення навчального матеріалу і завдань 
для удосконалення виконавської майстерності студента з урахуванням 
його індивідуальних даних та темпів розвитку в напрямку визначеної 
мети [8, 189–190].

Дослідження відносин творчого тандему між викладачем та студен-
том детально висвітлюється у дисертації В. Самітова «Творча спрямо-
ваність процесу сумісної діяльності викладача та студента як умова ста-
новлення особистісних якостей музиканта-виконавця (на індивідуаль-
них заняттях у класі спеціального інстрнумента)» (1992) [8, 214–215]. 
Один із варіантів конструкції електробаяна, в основі якого лежить не 
свобідно коливаючий язичок, а прикріплення електричних перетворю-
вачів безпосередньо до язичка  на голосовій планці, актуально доведено 
в дослідженні В. Шарова «Розширення музично-виражальних можли-
востей баяна в його електронній модифікації» (1992) [8, 217].

Вперше зробив спробу зібрати, обґрунтувати й систематизувати 
матеріал з історії українського академічного баянно-акордеонного ви-
конавства Є. Іванов. Цей факт послужив написанням кандидатської 
дисертації «Академічне баянно-акордеонне митстецтво на Україні (іс-
торичний аспект)», у якій дослідник прийшов до висновку «Українське 
академічне баянно-акордеонне мистецтво досягло такого рівня, що має 
власну наукову школу» (1995) [8, 205–206].

Основні закономірності, тенденції й напрямки процесу поетапного 
формування індивідуального стилю виконавської діяльності музикан-
та-інструменталіста повноцінно висвітлює дисертаційне дослідження 
Є. Йоркіної «Психолого-педагогічні умови формування індивідуально-
го стилю виконавської діяльності музиканта-інструменталіста» (1996) 
[8, 206].

У дослідженні Р. Безуглої «Баянне мистецтво в музичній культурі 
України (друга половина ХХ століття)» (2002) опрацьовано типологію 
інфраструктур соціокультурного функціонування українського баянно-
го мистецтва, у межах яких змінюється «культурний образ» інструмента, 
його технічні характеристики, музичний репертуар та принципи кому-
нікативних ігор зі слухачем [4]. На основі розкриття сутності, природи, 
характерних особливостей та соціальної функції, автор доводить ваго-
мість функціонування баянного мистецтва в музичній культурі України.

Праця А. Черноіваненко «Фактура у визначенні виражальних влас-
тивостей баянної музики» (2002) присвячена дослідженню академічно-
го баянного мистецтва в аспекті спеціальної баянної речовості музичної 
фактури, що віддзеркалює тембральність мислення музики ХХ століття, 
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пов’язаного з фактурною унікальністю інструментів та голосів. Автор 
вперше уніфіковує поняття «академічна універсальність» та «нова уні-
версальність», розглядає баянну «експансію у джазі» як творчий преце-
дент для композиторів та виконавців. «Виконавська активність баяніста 
постає у єдності володіння витонченою музично-фактурною технікою 
та фактурою акторського тіла, міміки, жесту, що створює унікальну фі-
гуру інструментального театру ХХ століття» [23, 17].

Дисертація А. Сташевського «Баянне мистецтво України: тенденції 
розвитку оригінальної музики та індивідуальне втілення жанрово-сти-
льового аспекту у творчості Володимира Рунчака» (2004), присвячена 
вивченню закономірностей розвитку вітчизняного оригінального репер-
туару для баяна. Вперше в українському музикознавстві дана ланка стає 
предметом спеціального дослідження в аспекті комплексного аналізу 
його еволюційного процесу, і вперше здійснино загальнотеоретичний 
та жанрово-стильовий аналіз баянної творчості композитора Володими-
ра Рунчака. Водночас, науковець подає концепцію періодизації еволю-
ційних етапів вітчизняної літератури для баяна, висвітлює основні тен-
денції розвитку провідних жанрів української баянної музики сучасної 
доби [21]. 

Науково-дослідна робота Д. Кужелєва скомпонована у дисертацій-
ному дослідженні «Художні тенденції розвитку академічного баянного 
виконавства у другій половині ХХ століття» (2002) [16]. Науковець роз-
глядає академічне баянне виконавство другої половини ХХ ст. у світлі 
загально-мистецьких та культурологічних процесів в Україні, Росії та 
інших країнах, висвітлюються художні тенденції розвитку академічного 
баянного виконавства означеного періоду, докладно аналізує виконав-
ську майстерність баяністів із художньо-стильових та естетичних по-
зицій. Автор висвітлює творчі постаті провідних виконавців, аналізує 
широке коло інтерпретацій баянних перекладень та оригінальних ком-
позицій різних років. 

Дисертація А. Гончарова «Неофольклоризм у творчості В. Зубиць-
кого (баянний аспект)» (2005) спрямована на акумулювання розвитку 
неофольклористичних тенденцій в творчості українських композиторів. 
Автор паралельно біографічним даним та огляду творчості на прикладах 
творів для баяна митця здійснює поглиблений аналіз музично-теоретич-
ної системи композитора, творчість якого відкрила нову грань музичної 
естетики у баянному мистецтві, адаптуючи до «нової» музики виконав-
ців-народників й розкриває роль творчої особистості В. Зубицького в 
системах «композитор-фольклор» та «традиція і новаторство» в площині 
розвитку неофольклористичного стильового руху в Україні [7, 16].
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Процес еволюції виконавської техніки в українській баянній школі, 
що проходив у тісному взаємозв’язку зі становленням виконавства, ре-
пертуару, методики та вдосконаленням конструкції інструмента науково 
осмислено у дисертації Вл. Князєва «Еволюція виконавської техніки в 
українській баянній школі (друга половина ХХ століття)» (2005) [15]. 
Водночас, автор звертається до аналізу артистично-театральних засад 
виконавського мистецтва баяністів, що набуває особливого значення з 
поглибленням змістовності оригінальних композицій, зростанням об-
разного навантаження в сучасному мистецтві та збільшенням частки 
творів синтетичних музичних жанрів у репертуарі.

У дослідженні С. Калмикова «Баянний ансамблево-оркестровий ін-
струменталізм в історичній стильовій проекції» (2005) вперше проведе-
но спостереження художнього буття акордеонного-баянного оркестру в 
контексті нової оркестральної значущості духового оркестру, ансамблів 
органу з духовими, струнними, фортепіано та ін., яке виводить на визна-
чення його тембральної специфіки як «різновиду монотембральної сим-
фонічної» якос ті [13, 11].

«Український модерн-баян» як мистецтво баянної гри, що сформу-
валося в паралелях вітчизняної та зарубіжної творчості й апробоване 
видатними митцями, детально висвітлює дисертаційне дослідження 
І. Єргієва «Український «модерн-баян» як феномен світового мисте-
цтва» (2006). Як подає автор: «Концепція мистецтва «модерн-баяна» як 
вітчизняної версії акордеонної гри професійних митців другої половини 
ХХ століття полягає в єдності виконавсько-композиторської ініціативи у 
створенні оригінальних композицій для баяна як «музики для слухання» 
з включенням тембрально-сонорних ефектів у функції конкретно-гра-
фічних показників, носіїв архетипових смислів музики поставангардно-
го мистецтва» [11, 18].

С. Карасем вперше закладено теоретичне підґрунтя для розуміння 
виконавсько-стильових принципів баянної інтерпретації музики баро-
ко у дисертації «Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-ви-
конавський аспект)» (2006) [14]. У роботі здійснено всесторонній огляд 
феномену музично-барокового стилю з позицій виконавських баянних 
інтерпретацій, його основних стильових особливостей – фактури, ладо-
гармонічної організації, тематизму, методів розвитку матеріалу та фун-
даментальних формотворчих засад. Запропонована автором методика 
комплексного виконавського дослідження барокових композицій, що 
ґрунтується на аналізі виконавських інтерпретацій видатних піаністів та 
органістів сучасності, може стати перспективною не лише для баяністів, 
але й для виконавців на інших академічних інструментах [14, 17].



79

Визначанню наукових категорій – професійне становлення, філармо-
нійна спеціалізація, академізація, які акумулюють еволюційні процеси 
стильових напрямків естрадно-джазової музики в акордеонно-баянному 
мистецтві України впродовж виокремлених етапів і стадій професійно-
го розвитку акумулює у дисертації «Естрадно-джазова музика в акорде-
онно-баянному мистецтві України другої половини ХХ – початку ХХІ 
століття: композиторська творчість і виконавство» (2007) М. Булда [5]. 
Науковцем розглядаються питання, які охоплюють проблеми динаміки 
розвитку репертуару, міжнародних конкурсів і фестивалів, модернізації 
музичної мови, стильових засад творчості В.Власова, специфіки відтво-
рення естрадно-джазових прийомів гри, художньо-мистецьких аспектів 
інтерпретації. Прогресуючі досягнення провідних українських і зару-
біжних музикантів віддзеркалюють загальну тенденцію зростання твор-
чого потенціалу, збагачення арсеналу музично-інтонаційних та артис-
тично-театральних засобів мистецького впливу і засвідчують цілковиту 
природність функціонування естрадно-джазової музики в сучасному 
акордеонно-баянному виконавстві [5, 19].

Автор дисертації «Академічне народно-інструментальне ансамблеве 
мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект» (2007) [18] 
Л. Пасічняк проводить комплексний аналіз процесу розвитку і класифі-
кації різновидів академічного ансамблю народних інструментів України 
періоду ХХ ст. У праці аналізується процес удосконалення народного 
інструментарію, досліджується композиторська творчість, підкреслено 
значення професіоналізації освіти музиканта-народника, формування 
української педагогіки, методології та теорії виконавства на удоскона-
лених народних інструментах у становленні ансамблю народних інстру-
ментів в академічному музичному мистецтві [18, 16]. 

Творчість В. Зубицького як значний етап в оновленні баянного ре-
пертуару, що відкриває нові шляхи розвитку баянного мистецтва, уні-
фіковано у дослідженні Г. Голяки «Творчість Володимира Зубицького в 
контексті розвитку сучасного баянного репертуару» (2008). Автор подає 
теоретичне узагальнення проблеми репертуару, виявлення функції ре-
пертуару в системі музичної комунікації й на матеріалі низки баянних 
творів для баяна соло та збірок для початківців виявляє новації компо-
зиторського письма В. Зубицького [6]. 

Теоретичні засади для розуміння принципів і факторів функціону-
вання артикуляції в музичному творі подаються у дослідженні В. Доро-
хіним «Принципи і  фактори артикуляції в виконанні на баяні» (2010). 
Автор вводить поняття: «артикуляційна модель» та «артикуляційний 
результат», які розглядаються в системі «артикуляційна модель-артику-
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лювання-артикуляційний результат», паралельно увага активізується на 
визначенні музичного артикулювання в системі музичного інтонування 
[9, 18].

Дисертація В. Салія «Методика роботи над музичним образом у 
процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні)» (2010) [19], присвя-
чена поетапній методиці роботи над музичним образом, що ґрунтуєть-
ся на інтегративному підході та передбачає використання інноваційних 
форм «уроків-образів» на основі художньої драматургії при виконанні 
музичних творів учнями-баяністами підліткового віку.

А. Шаміговим у дослідженні «Особливості опосередкування фоль-
клору в оригінальній музиці українських композиторів для баяна соло 
(фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хви-
ля)» (2011), опрацьовано специфіку вияву характерних ознак і принци-
пів фольклорного мислення в баянних композиціях українських митців 
з огляду на їхню стилістику та специфіку синтезу національно-фоль-
клорних традицій, а також риси європейського професійного мистецтва, 
які подані крізь призму творчої індивідуальності (формотворення, жан-
рові пріоритети, ужиткове призначення) [24]. 

Я. Олексів у дисертації «Рецепція жанрів сюїти і партити в україн-
ській баянній музиці другої половини ХХ століття» (2011) [17] здійснив 
дослідження еволюції жанрів сюїти і партити в українському баянному 
мистецтві, зумовлене інтенсивним розвитком та значною чисельністю 
окреслених жанрів в українській музиці періоду другої половини ХХ 
століття. Автор окреслив основні тенденції розвитку української сюїти 
і партити для баяна, модифікацію їх генотипних ознак, охарактеризу-
вав функції названих жанрів у контексті стильових пошуків української 
компо зиторської школи на матеріалі баянних сюїт і партит, а також 
циклів мі ніатюр сюїтного типу. Водночас дослідник розглядає форми 
позиціонування в баянній творчості українських композиторів харак-
терної тенденції музичного мистецтва ХХ століття – ретроспективного 
звернення до барокових жанрів, сюїти і партити зокрема, їхньої моди-
фікації, способів комунікування пластів минулого і сучасного [17, 16].

Передумови та особливості розвитку професіоналізму української 
академічної школи народних інструментів уніфіковано у дисертаційно-
му дослідженні В. Зайця «Науково-практична школа М.А. Давидова як 
феномен формування виконавської майстерності баяніста» (2012). Науко-
вець вперше розглядає баянну науково-практичну школу М. А. Давидова 
в контексті розвитку академічного інструментального виконавства та її 
змістовну сторону, що розкриває як специфічні риси, так і складає цілісну 
технологічну систему виховання-навчання музиканта-виконавця [12].
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Висновки. Аналіз наукового осмислення української баянно-акор-
деонної школи дає можливість уніфікувати означений напрямок як 
унікальне явище в музичному виконавстві та педагогіці, яке на зламі 
століть впевнено класифікується як «Українська школа баянно-акорде-
онного мистецтва» із потужним науковим та педагогічним потенціалом, 
унікальною методологію, великим композиторським та виконавським 
потенціалом.
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ДЛЯ БАЯНА-АКОРДЕОНА КОМПОЗИТОРІВ 
УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

В статті піднімаються питання композиторської техніки та стилістики 
творчості композиторів-баяністів А. Білошицького, В. Власова, В. Подгорного, 
В. Зубицького, А. Сташевського, які компонуванням оригінального репертуару 
утвердили баян-акордеон в контексті світової музичної культури.
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Dyakunchak Y. Towards stylistic features of creativity for bayan-accordion 

composers in Ukraine turn of the century. The article raises questions compositional 
technique and style creativity composers-bayan A. Biloshytskoho, V. Vlasovа, 
V. Podgorrnogo, V. Zubitskogo, A. Stashevskogo layout are original repertoire 
asserted bayan-accordion in the context of world music.

Key words: bayan-accordion, creativity, style, layout.

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Народно-інструмен-
тальне виконавство другої половини ХХ – початку ХХІ століття відзна-
чається прагненням композиторів і музикантів до пошуку нових засобів 
художнього вираження та виконавських концепцій. Це яскраво прояв-
ляється у сфері баянно-акордеонного мистецтва. Науковці (М. Давидов 
[5], І. Єргієв [6], Я. Олексів [11], А. Семешко [13], А. Сташевський [16], 
А. Черноіваненко [21]) зазначають, що сучасна оригінальна музика змі-
нює уявлення природи як акордеона, так і баяна, їх звукозображальних 
можливостей, тембрових ресурсів, семантичних зв’язків. Творчі кон-
такти виконавців із сучасними композиторами академічного напрямку 
(С. Беринським, С. Губайдуліною, Е. Денисовим, В. Рунчаком, К. Цеп-
коленко, В. Власовим, В. Зубицьким, та ін.) акти візували появу творів 
з новим трактуванням цих інструментів – поєднання зі скрипкою, віо-
лончеллю, фортепіано, камерним і симфонічним оркестрами [6; 15; 21]. 
Нова торські знахідки вітчизняних і зарубіжних музикантів щодо при-
роди баяна (акордеона) сприяють подоланню певної заштампованості і 
стандартності у формуванні його звукового образу.

Мета статті полягає в аналізі стильових особливостей творчості 
композиторів-баяністів України на зламі століть.

Виклад основно го матеріалу. В українській музичній культурі сьо-
годення «спостерігається співіснування-накладення декількох стильо-
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вих парадигм (за аналогією з іншими історичними періодами – баро-
ко, романтизмом, модерном, сецесією)» з використанням у новій формі 
якісних характеристик попереднього періоду [8, 35]. В українській ба-
янно-акордеонній музиці неофольклорного спрямування спостерігаємо 
авторське перевтілення народної музики через призму власного стилю. 
Композиторське переосмислення фольклорних джерел часто сягає гли-
бинних архаїчних пластів народного музикування, до яких науковці від-
носять наступні: мелос, що притаманний автентично-національному ін-
струментальному музикуванню; специфічні ознаки в ладовій структурі 
(хроматизовані перемінні лади, гуцульська гама тощо); гармонія (вико-
ристання паралелізму квінт та багатооктавних унісонів і т. ін.); жанрові 
ознаки; тип розгортання музичного матеріалу (імпровізаційність, рап-
содійність) [15].

Іншим прикладом цього історично закономірного процесу є вза-
ємопроникнення фольклору і джазу: від національного (негритянський 
фольклор на американському континенті: Х. Тізол – Д. Елінгтон. «Ка-
раван») до інтернаціонального (світове розгалуження американського 
джазу: П. Дезмонд. «П’єса на 5/4»), від інтернаціонального до «ново-
національного» (розвиток регіональної культури джазу під впливом різ-
них національних традицій: В. Подгорний «Ретро-сюїта») [20]. 

Вплив фольклорних витоків (музичних національних діалектів) у 
поєднанні з джазовими ритмами породжує виникнення нових художніх 
напрямків у розвитку жанрових та стильових систем. Такий синтез – 
один із шляхів появи неофольклоризму як стильового напрямку музики 
другої половини ХХ століття, яскраво представленого в акордеонно-ба-
янній творчості українських композиторів: А. Білошицького, В. Власо-
ва, А. Гайденка, В. Зубицького, К. Мяскова, В. Подгорного, В. Рунчака, 
А. Сташевського, Ю. Шамо, Г. Шендерьова та інших, де знайшли своє 
відображення провідні тематичні лінії «нової музики». У їхніх творах 
неофольклористичні риси простежуються на декількох рівнях: част-
кового (цитатного) використання фольклорного матеріалу (В. Власов. 
«Парафраз на народну тему»); творчого переосмислення фольклору 
(О. Тимошенко. «Поліська рапсодія»); поєднання музичних національ-
них діалектів (архаїчних фольклорних поспівок) з модерним мистець-
ким мисленням, зокрема ритмами джазової музики (В. Зубицький. 
«Концертна партита № 2»); переосмислення полістильових утворень 
(А. Сташевський. «Капричіо в джазовому стилі»). В інших – традиційні 
прийоми письма поєднуються з модерністичними, зокрема: кластерною 
технікою, сонористикою, обмеженою алеаторикою, використанням люд-
ського голосу («Свято в горах», «Троїсті музики» з Болгарського зоши-
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та, «Карпатська сюїта» В. Зубицького, Сюїта Ю. Шамо). Новаторський 
підхід до переосмислення історичних жанрових стереотипів вбачається 
у творчості В. Рунчака. Сташевський в оригінальній літературі для ба-
яна «синтезує найсучасніші технологічно-виконавські і композиторські 
надбання музики сучасності, перетворюючи, таким чином, традиційні 
академічні жанри на сферу експериментального пошуку для втілення 
найактуальніших ідей та думок з максимальним використанням можли-
востей баян»а [16, 105]. 

Розвиток музичної культури, зокрема інструментального виконав-
ства, має яскраво означену тенденцію модернізації музичної мови, яка 
представляє широкий спектр різноманітних стильових напрямків у ком-
поз иторській творчості. Вона пов’язана з появою «полістильових моде-
лей» (М. Копиця) – новаторського художнього світобачення, нових інто-
націй в музиці другої половини ХХ століття. Саме поняття «модернізм» 
трактується в музикознавстві як визначення, що відноситься до низки 
художніх течій ХХ століття, загальною ознакою яких є «більш або менш 
вирішальний розрив з естетичними нормами і традиціями класичного 
мистецтва» [10, 622]. 

Професійна творчість будь-якого митця так чи інакше ґрунтується 
на фольклорних витоках, які й визначають національний (чи регіональ-
ний) стиль композитора. Поруч з існуванням традиційних музичних 
явищ, які в повній мірі виконують «культурозахисну функцію» (І. Ко-
ханик), актуальними стають новітні (синонім – «нео») засоби музичної 
виразності та виконавські форми вираження, зосереджені на фольклорі. 
Співіснування консервативної і модерністичної тенденцій накреслює 
появу нового напрямку в мистецтві, який починає впливати на розви-
ток музики нашого століття. Таким напрямком є «неофольклоризм або 
так звана нова фольклорна хвиля, що репрезентує сьогодні більш ініці-
ативне і водночас більш локально точне «документальне» використання 
фольклорної і – ширше – давньонаціональної традиції» [9].

Фольклорна тематика вплинула на формування індивідуально-
го стилю багатьох композиторів-баяністів. Один з перших, хто надав 
фольклору нових рис виразності, співзвучних із сучасністю – В. По-
дгорний. Новизна його музики полягає у драматизації першоджерела, 
відображенні тонких душевних нюансів, використанні нових складних 
композиційних прийомів, форм, різних за своєю природою виразових 
засобів. Все це спричинило появу нового для баянної літератури жанру 
концертної фантазії на народні теми. Характеризуючи головні ознаки 
музичної мови, А. Семешко називає найбільш стійкі стилістичні риси 
творчої манери В. Подгорного. Серед них: яскрава національна своє-
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рідність (змістовне відображення національного характеру в історичній 
еволюції); симфонізм (як метод мислення, метод активного і динамічно-
го розгортання, цілеспрямованого розвитку музичного матеріалу); віль-
ні варіаційні формоутворюючі схеми – вступ-тема-розвиток-завершення 
(використання варіантності розвитку, типів мотивної та поліфонічної 
розробки матеріалу); витончене гармонічне чуття (яскравість гармоніч-
ної мови досягається шляхом використання великих і складних терцо-
во-секундних звукоутворень з багаточисленними альтераціями – наси-
чення музичної тканини хроматизмами, модуляціями та зіставленнями, 
інколи гіпертрофованими контрастами); пульсуючий органний пункт 
(його ритмізований різновид, що підкреслює експресивність музичного 
образу); складні і насичені фактурні утворення (перевага акордового та 
імітаційно-поліфонічного типу викладення). Перелічені виражальні за-
соби органічно поєднуються з іншими компонентами музики, характер 
якої в значній мірі обумовлює твердження про те, «що композиторський 
стиль В. Подгорного – це сучасний стиль» [13, 141].

Своєрідна музична мова у творчості композиторів-баяністів (акор-
деоністів) часто зосереджується на глибинних інтонаціях пісенно-тан-
цювального фольклору у взаємодії із сучасними засобами виразності. 
Автори звертаються до джерел календарно-обрядового фольклору, лі-
рико-епічної елегії, романсу та жартівливої пісні, танцювальних мело-
дій та народного музикування, а також до культур інших народів, ін-
терпретуючи їх з власних художньо-мистецьких позицій. Серед великої 
кількості прикладів – «Колядка», варіації на тему української народної 
пісні «Взяв би я бандуру», «Ой за гаєм, гаєм» В. Власова, «Дума-імп-
ровізація» Ю. Шамо, «Коломийка» В. Зубицького, «Гуцульський та-
нець» М. Чайкіна, «Поліська рапсодія» О. Тимошенка, «Ретро-танго» 
А. Гайденка, «Скрипаль, який грає і танцює» (концертна п’єса на теми 
Д. Кремера та В. Чернікова), «Болгарський зошит» В. Зубицького. Ладо-
гармонічні та інтонаційні особливості цих творів «знаходять втілення 
засобами музичної мови, що здатна активізувати сприйняття слухача 
та творчу енергію виконавця» [12, 118]. Вони спираються на інтер-
вально-акордові рухи, збагачені ладами народної музики, різновидами 
сучасної поліфонічної тканини, кластерною технікою, імпровізаціями. 
До них додаються специфічні прийоми звуковидобування (рикошети, 
міхове тремоло, нетемпероване глісандо, вібрато), складні ритмо-ударні 
формули та шумові ефекти (удари по корпусу інструмента, шумове глі-
сандо по клавіатурі, міху тощо). Змістовні твори акордеонно-баянного 
репертуару останніх десятиріч наочно демонструють зазначені тенден-
ції яскравою якістю «оновлення звучання», а ідейно-смислові концепції 
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сучасних баянних композицій відповідно віддзеркалюють контекстні 
властивості мистецтва другої половини ХХ століття [21, 81].

Ще одним чинником, що значно вплинув на модернізацію музичної 
мови у творах згаданих композиторів, стає явище жанрової трансфор-
мації акордеонно-баянної музики в жанр сюїти [17]. Тенденцію зміни 
його традиційних ознак у напрямку сонатно-симфонічного циклу (нові 
принципи формотворення і побудови драматургії, розширення об-
разних сфер) віддзеркалюють твори В. Власова («Сюїта-симфонія»), 
В. Зубицького (Сюїта № 2 «Карпатська»), А. Білошицького (Сюїта № 2 
«Романтична») та ін. Оновними рисами трансформації жанру стають: 
«драматургічна цілісність усього циклу; безпосередній зв’язок частин; 
наявність динамічних частин; мінімалізація кількості частин (3-4 части-
ни); тяжіння до сонатно-симфонічних принципів розгортання матеріа-
лу; розширення образної сфери» [17, 92]. Всі ці та інші ознаки можуть 
бути сформульовані єдиним узагальнюючим терміном – «симфонізова-
ною сюїтою» (А. Сташевський).

Яскравим представником неофольклоризму, класиком сучасної ба-
янної музики в Україні є В. Зубицький. Його творчість «акумулює в собі 
найрізноманітніші пласти фольклорних джерел різних народів, різних 
культур» [3, 22]. Вона репрезентує широкий спектр міжнаціонально-
го фольклорного синтезу, зокрема: слов’янська тематика (Соната № 2 
«Слов’янська», «Болгарський зошит»), поєднання українського фоль-
клору з мусульманським (соната «Fatum»), молдавським («Concerto 
festivo»), румунським («Чардаш»). У своїх творах В. Зубицький продо-
вжує традиції композиторського письма професійних джазових музи-
кантів (Дж. Гершвіна, Д. Елінгтона), а також використовує мелодику і 
ритміку музики народів світу.

Архаїчні пласти регіонального українського фольклору з характер-
ними ознаками ладу, імітацією награвань народних інструментів яскра-
во відображені у «Карпатській сюїті». Народно-жанрова основа твору 
насичена танцювальними мелодіями, ритмоінтонаціями тощо. Вико-
ристання сучасних систем європейського інструменталізму збагатило 
арсенал виражальних засобів (звуконаслідування дзвонів, трембіт, со-
пілок, цимбалів, ліри, народних ударних інструментів), стимулювало 
новаторські пошуки автора в жанрі естрадно-джазової музики. Питання 
жанрової моделі сонатного циклу, тенденцій розвитку  різновидів сюї-
ти в українській музиці, зокрема у творчості В. Зубицького, детальніше 
розглядається дослідниками цієї галузі науки [7].

Цікавим прикладом синтезу естрадно-джазових і академічних норм 
композиції є звернення В. Зубицького до музики А. П’яццолли (Концерт 
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«Посвята Астору П’яццоллі»), де композитор намагається співставити 
власний світогляд з філософськими поглядами визнаного реформатора 
музики традиційного танго. Для баянної творчості В. Зубицького харак-
терною є також популярна естрадно-джазова тематика – це джаз-вальс 
«Ti amo, Pesaro» і фантазія-попурі «Від Фанчеллі до Гальяно».

Поєднання джазу з фольклорним, бароковим та модерним стилями 
– нова грань творчості В. Зубицького, за визначенням дослідників, вона 
«пов’язана з проникненням в камерно-інструментальну музику музич-
ної мови та засобів виразності, які притаманні джазовому музикуван-
ню, і відзначає появу нового джазово-академічного напрямку в баянній 
музиці» [7; 11; 17; 18]. Вершиною впливу і входження джазу в серйоз-
ну акордеонно-баянну літературу В. Власов вважає дві Джаз-партити 
В. Зубицького, «де автору вдалося, використовуючи джазові прийоми 
імпровізації, гармонічну та інтонаційну мову джазу, створити масштаб-
ні за формою, глибокі за змістом твори, які вимагають від виконавця 
найвищих віртуозних якостей» [14, 67]. 

Синтез автентичних стилів джазу з класичними нормами харак-
терний для «Джаз-партити № 2». Її неординарність, насамперед, в 
«жанрово-стильовому аспекті, зокрема у збалансованому поєднанні 
специфіки джазової та академічної музики» [2, 82]. Макси мальне 
збереження «класичності» норми формотворення полягає у виборі 
жанру, методів і принципів побудови драматургії, поєднанні комп-
лексу засобів музичної вираз ності (карпатських народних мотивів, 
гармонічної та інтонаційної мови джазу, прийомів імпровізації). 
Комплекс стилістичних складових композитор також використовує 
з ме тою імітації звучання джазового оркестру та його окремих со-
люючих (труба, саксофон, бас-гітара) та ударних інструментів, на-
слідування манери вокального джазового інтону вання, реалізованих 
виключно баянними засобами [19]. Всі ці інтонаційні співвідношен-
ня утворили «рухливу оркестрову поліфактуру – багатошаровість 
музично го полотна» [3, 21], слухове сприйняття якого відкриває осо-
бисті, індивідуальні риси музичної мови композитора – її емоційну 
відкритість, екстравагантність.

Творчість В. Власова також яскраво відображена у неофольклорис-
тичному напрямку сучасної музики. Прикладом цього є твори, серед 
яких можна виокремити «Веснянку». Інтонації давньонаціональних 
українських веснянкових традицій перегукуються з сучасними мотив-
ними утвореннями дисонуючих інтервалів і джазових акордів. Стрімкі 
інтервальні пасажі створюють образну картину весняної пори, що додає 
твору віртуозного блиску, концертності.
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Музичну тканину інших баянних творів композитора суттєво насичу-
ють новітні прийоми мовлення та елементи джазової стилістики. До них 
належить п’єса «Телефонна розмова», створена в жанрі перфомансу (те-
атральної сценки). Візуально-слухова образність т. зв. «інструменталь-
ного театру» передається розмовою, де роль жіночого голосу доручена 
інструменту, а чоловічого – самому виконавцю. Рисами зображальності 
насичений твір «П’ять поглядів на країну Гулаг» – своєрідний музичний 
фільм, який може «звуком показати зображення, коли його немає» [19, 
1]. Проблема втілення нового погляду на простір і час позначилася у 
програмній назві твору «Infi nito» (лат. – нескінченно). Текстове прочи-
тання композиції може здійснюватися у будь-якій послідовності за ба-
жанням співавтора-виконавця. Специфіка музичної мови твору полягає 
в тому, що «текст жодного з 15-ти блоків не повторює тип викладення 
іншого», а специфічні тембрально-фактурні засоби баяна «реалізують 
ідею твору, втілюючи тематично-драматургічну функцію композиції в 
музичному тексті» [21, 83]. 

Новим проявом мистецтва модернізації є «живе» виконання джазо-
вої імпровіза ції у супроводі рок-музики, яке апробовується композито-
ром як «репетиційний експе римент». В. Власов використовує фоногра-
ми популярних мелодій різних оркестрів та ансамблів і на цьому фоні 
записує власні імпровізації. Таким чином, з’являється аран жування 
цілком нової, незвичної за змістом версії музики «Каравану», «Деза-
фінадо», «Чорний Орфей», «Бессаме мучо» і т. п., а також доволі роз-
горнутих маловідомих ком позицій сучасної молодіжної музики в стилі 
«джаз-рок-техно» [1].

Експерименти з використанням джазової стилістики здійснює А. Бі-
лошицький у Концертній партиті № 3, «Фантазії-капричіо на теми 
Дж. Гершвіна» та «Двох імпровізаціях в стилі джаз-ретро». Творчість 
А. Білошицького сформована у широкому спектрі інструктивно-техніч-
них виконавських потреб як педагогічного (етюди, дитячі п’єси, сюїти), 
так і концертного репертуару (сонати, партити, сюїти, концертні трип-
тихи та ін.). Його творчість вражає, «з одного боку, багатством, силою 
емоційно-чуттєвих поривів, розмаїттям та яскравістю втілюваних обра-
зів, з іншого – глибиною, схильністю до музично-поетичних роздумів, 
філософською осмисленістю музики» [4, 30].

Інтонаційно-стильову палітру української баянної літератури при-
множують твори композитора А. Сташевського. Вміле використання 
тембрально-колористичних можливостей концертного баяна допомагає 
відтворити образний характер насиченої імпресіоністичними замальов-
ками музики у тричастинній Сюїті № 1 «Образи». Цілком протилежний 
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зміст має п’єса «Капричіо». Драматичною образністю насичена музич-
на мова п’єси «Монолог-хід», де задіяно багато новітніх засобів вираз-
ності. Композитор також створив новий циклічний твір Сюїта-зошит 
«Давньокиївські фрески», який знайшов своє відображення в художньо-
образному змісті твору, композиційно-технічній винахідливості, комп-
лексі специфічних засобів виразності та оригінальності музичної мови 
і продовжує неофольклорний напрямок розвитку української акордеон-
но-баянної музики [22].

Новим відгалуженням в українському виконавському мистецтві 
став камерно-інструментальний жанр, т. зв. «модерн-акордеон» (термін 
М. Еллегарда – І. Єргієва) [6]. Суть цього поняття полягає в еволюції 
акордеонного виконавства у напрямку виключно «нової» оригінальної 
музики, «нових» композиторів і, відповідно, «нових» виконавців та їх 
співпраці з творцями цієї музики (П. Фенюк – В. Рунчак, В. Мурза – 
В. Власов, І. Єргієв – К. Цепколенко, Л. Самодаєва, Ю. Гомельська). 
У цьому контексті переосмислюється значення самого інструмента як 
«акустичного синтезатора», здатного до «мікро»- і «макроінтонацій-
них» звукових відтворень, притаманних мистецтву абстракціонізму. 
Прояви синтезу «акордеонних жанрів» актуалізуються в музиці 1990-х 
років і знаходять своє втілення у різноманітних формах багатоскладово-
го камерного музикування, зокрема: у поєднанні з органом (А. Дубій), 
скрипкою (І. Єргієв), віолончеллю (Є. Черказова), камерним ансамблем, 
духовим, симфонічним і народним оркестрами та сучасними перфо-
мансами (І. Єргієв, О. Міщенко, В. Мурза, П. Фенюк та ін.). Українські 
композитори і виконавці з успіхом репрезентують своє мистецтво на 
міжнародних форумах «нової музики», в яких активну участь беруть як 
солісти-інструменталісти, так і неоднорідні ансамблі. 

Висновки. Проаналізувавши стилеві утворення у баянно-акордеоо-
них творах українських баяністів-практиків, можна дійти висновку: ре-
пертуарне напрацювання сьогодення базується на фольклорній основі із 
використанням сучасних прийомів гри та інтерпритації музики самим 
композитором, а іноді виконавцем. Таким чином, її суть полягає у сти-
лізації елементів ладогармонічної основи, ритму, фактури, тематизму, 
різноманітних виконавських прийомів, взаємопроникненні напрямків 
(фольклорний – естрадно-джазовий – камерно-академічний) і створен-
ні на цій основі нового джазово-академічного напрямку музики. Отже, 
пошук нетради цій них засобів музичного вираження за рахунок впро-
вадження різних постмодерністичних технік композиції підпорядкову-
ється ідеї нового світогляду, глибині філософського втілення, що можна 
вважати мистецьким феноменом світової музичної культури.
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК 
СТУДЕНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА В КОНТЕКСТІ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Стаття висвітлює творчий розвиток студента-інструменталіста в кон-
тексті музичного мистецтва України із залученням методик провідних фахів-
ців (Е. Бриліна, Г. Падалки, А. Душного та ін.) сучасності, що в цілому сприяє 
різносторонньому становленню музиканта-педагога.

Ключові слова: творчість, музика, методика, інструментальна підготовка.
Kuzj V. Creative development student-instrumentalist in the context of music 

art Ukraine. Article highlights the creative development of student-instrumentalist in 
the context of the music of Ukraine, involving techniques leading experts (E. Brylina, 
G. Padalka, A. Dushniy, etc.) мodernity that generally promotes the formation of 
versatile musician-teacher.

Key words: creativity, music, technique, instrumental training.

Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі систематичного 
виявлення та апробації, цілеспрямованості й вдосконалення різноманіт-
них методик у музикознавчих та музично-педагогічних ланках навчання, 
творчий розвиток студента постає як невід’ємна частина його майбутньої 
фахової компетентності. Творчість як і виконавство впливають на всесто-
ронній розвиток музиканта-інструменталіста на будь-яких етапах навчан-
ня. Творчість стимулює студента до неординарного заняття музикуван-
ням (наприклад: елементарною композицією, підбором за слухом тощо).

Аналіз останніх досліджень. У сучасній теорії та методиці низка 
науковців досліджують дану проблему із різних сторін: удосконален-
ня педагогічно-методичних умінь майбутнього фахівця (Н. Вакарчук, 
Т. Дорошенко, О. Рубаха, В. Смиренський, Н. Тимошенко); розви-
ток психологічних процесів студентів-музикантів (Н. Бєлая, І. Грин-
чук, Н. Овчаренко, Н. Палєха); вдосконалення виконавського рівня 
музиканта-інструменталіста (Г. Алексєєва, С. Бенедікова, Р. Дзвінка, 
Н. Згурська, Л. Котова, А. Кречківський, М. Моісеєва, Н. Овчаренко, 
Р. Осипець, В. Рогаль, Т. Скорик, Т. Цигульська, С. Цицак, З. Хоменко, 
Н. Чорна); художньо-естетичний розвиток суб’єктів навчання (І. Ара-
новська, Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка, О. Рудницька, І. Сип-
ченко, Т. Стратан, Л. Файзрахманова, Є. Юдіна, Л. Яковенко); здатність 
до музично-творчої діяльності (М. Антків, Л. Баренбойм, Л. Бочкарьов, 
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Л. Коваль, І. Одинокова, О. Олексюк, Г. Падалка, Е. Брилін, Г. Голик, 
Т. Родіна, А. Душний).

Ряд науковців (Г. Падалка [8; 9], А. Душний [5], Ши Цзюнь-Бо, 
Н. Цюлюпа, В. Андрущенко, О. Білоус [2]) розглядають поняття твор-
чості як невід’ємну складову розвитку студента у процесі музично-ін-
струментальної підготовки. Зокрема, А. Душний [5] пропонує цілісну 
методику творчої діяльності студента у класі музичного інструменту. На 
основі досліджень вищезгаданих науковців можемо стверджувати, що 
сьогоднішній студент, а завтра фахівець музичного мистецтва – це педа-
гог і музикант в одній особі. Тому його мистецький потенціал поєднує в 
собі як педагогічно-методичну, так і музично-творчу ланки становлення 
педагога-професіонала сучасності.

Таким чином, мета нашої статті полягає у творчому розвитку музи-
канта-інструменталіста у різноманітних методичних підходах та з ана-
лізом напрацювань фахівців означеного напрямку.

Виклад основного матеріалу. Музична творчість передбачає ство-
рення якісно нового в будь-якій галузі музичного мистецтва, досягнення 
художнього результату, що відтворює в образно-неповторній формі сут-
тєві риси дійсності. Під творчістю в музиці розуміють створення музики 
(композицію), передумовами якої виступає природній талант, художня 
майстерність, професійна освіта, життєвий досвід, соціальна зрілість, 
уява, натхнення [7; 10].

Творча активність майбутнього вчителя музичного мистецтва, й зо-
крема музиканта-інструменталіста в цілому, виявляється у винахідли-
вості, оригінальності, не стереотипності, творчій уяві, асоціативному 
сприйнятті, інтуїції тощо. Доведено, що творча активність у процесі 
занять музикою виявляється в самостійній музично-пізнавальній діяль-
ності. Змістовний аспект творчої діяльності поєднує в собі інтереси та 
потреби, спрямованість і схильність, рівень розвитку інтелектуальних, 
емоційних, вольових якостей і дії, що обумовлюють результативність 
різних видів діяльності студентів. Структура творчої активності поєд-
нує в собі наступні компоненти: мотиваційний блок, пізнавально-опе-
раційний блок, блок творчих здібностей, емоційно-вольовий блок, оцін-
ний блок [2, 113].

Слушно зауважує Л. Арчажникова «Специфіка музично-педагогіч-
ної діяльності в тому, що вона вирішує педагогічні завдання засобами 
музичного мистецтва ... Музично-педагогічна діяльність поєднує в собі 
педагогічну, хормейстерську, музикознавчу, музично-виконавську, до-
слідницьку роботу, засновану на вмінні самостійно узагальнювати і сис-
тематизувати отримані знання ... Особливістю ж музично-педагогічної 
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діяльності є наявність в числі її складових художньо-творчого начала» 
[1, 17–18].

У результаті наукових розвідок в контексті еволюції методики на-
вчання гри на музичному інструменті, П. Косенко приходить до висно-
вку «один із ефективних шляхів підвищення якості інструментальної 
підготовки майбутніх учителів музики полягає в розробці та застосу-
ванні новітніх дидактичних методів на основі особистісного підходу. 
Це передбачає створення відповідних умов, за яких студент зможе мак-
симально реалізувати свої виконавські можливості, розвинути емоцій-
но-вольові та комунікативні якості, естетичну спрямованість, творчу 
самостійність, віднайти оптимальну траєкторію набуття фахової май-
стерності» [6, 7]. 

Провідний російський вчений М. Степанов вважає «одним із пріори-
тетних завдань навчального процесу у сфері музичного виконавського 
мистецтва є розвиток мислення студента до такого стану, коли він зможе 
приймати самостійне рішення в процесі здійснення ігрових дій із достат-
нім ступенем гарантії їх успіху і професійно-творчої зрілості» [11, 10].

Наукові пошуки А. Душного у галузі методики творчого розвитку 
студентів-інструменталістів привели до визначення трьох етапів твор-
чого спрямування: І-й – «Винекнення задуму»; ІІ-й – «Уявлення плану 
творчих дій»; ІІІ-й – «Втілення задуму в матеріалізовану форму». Вод-
ночас, дослідник пропонує три стадії активізації творчої діяльності у 
процесі музично-інструментальної підготовки: 

1. «Творче наслідування». Методи і прийоми взаємодії викладача 
і студента в процесі роботи на цій стадії включають підбирання за слу-
хом (проведення інструментального усного диктанту, засвоєння різних 
типів акомпанементу, засвоєння типових гармонічних послідовностей 
і наступне перенесення їх до власної діяльності, проспівування мело-
дичної лінії із одночасним її інструментальним супроводом, застосу-
вання музично-інструментального діалогу). Важливого значення на ста-
дії творчого наслідування набуває оволодіння уміннями адаптування і 
перекладення музичних творів. Послідовність дій студентів при цьому 
передбачає: ґрунтовне осягнення музичного твору в процесі багатора-
зового прослуховування (засвоєння зразка шляхом запам’ятовування); 
здійснення аналізу музичного твору (раціональне усвідомлення худож-
нього змісту твору і особливостей його формотворчості); виокремлен-
ня найяскравіших художніх деталей твору (тобто активізація емоцій-
но-естетичного ставлення студентів до музики); мисленнєве уявлення 
різних варіантів викладу музичного твору (активізація музичної уяви); 
нотний запис вибраного варіанту викладу музичного твору, шліфовка 
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викладу (втілення творчого задуму в матеріальну форму); порівняння з 
композиторським оригіналом і внесення відповідних коректив (зістав-
лення результату творчості з уявленням про досконале, прекрасне з на-
ступною художньою корекцією); цілісна остаточна оцінка і виконавське 
представлення кінцевого результату творчої діяльності (досягнення ес-
тетичного задоволення від результатів творчої діяльності). Найвищого 
рівня, свого роду кульмінаційного звучання, набуває діяльність творчо-
го наслідування в процесі створення студентами музики в стилі певного 
композитора. Музично-стильове наслідування як різновид творчої ді-
яльності має суто навчальний характер, спонукаючи студентів до погли-
бленого, на рівні діяльності, засвоєння музики різних стилів. 

2. «Зумовлена творчість». Зміст роботи визначається спону-
канням студентів не до наслідування, а до створення власних музич-
них зразків, але в межах заданих ззовні параметрів, якими можуть ви-
ступити жанрові ознаки, музична програма, способи формотворення 
тощо. Різновиди зумовленої творчості включають: створення варіацій 
(варіативна зміна мелодії, завершення незакінчених варіацій, жанрове 
варіювання, створення варіацій на задану тему); створення педагогіч-
но-інструктивних п’єс (етюди на різні види техніки, поліфонічні впра-
ви, легкі п’єси дидактичного спрямування). Можливість використання 
результатів творчої роботи в майбутній художньо-виховній діяльності 
стає збудником творчої енергії студентів: створення програмної музики. 
Створення музики на певну тему чи програму є певним чином ззовні 
спрямованим процесом і водночас для творчості студентів лишається 
широкий простір.

3. «Вільна творчість». Це вищий ступінь залучення студентів до 
композиторської діяльності. Основними її різновидами на цій стадії ста-
ють музична імпровізація на вільні теми, а також створення музики за 
вільним вибором. На відміну від попередніх на цій стадії мають будь-які 
обмеження творчого процесу відсутні [5].

Кожна із запропонованих стадій творчості містить комплекс методів 
і прийомів навчання у певних різновидах музичної діяльності, характе-
ризує жанри, в яких переважно виявляється творча активність студен-
тів, відображає певний рівень активності творчої діяльності, проте не є 
етапом в умовах індивідуального застосування. Відрізняючись рівнем 
творчих здібностей, кожен із студентів може виявити себе найкращим 
чином на певному рівні (стадії) творчої активності, минаючи попере-
дній. Ієрархія стадій, як зазначає науковець зумовлюється ступенем ак-
тивності творчої діяльності, а не послідовністю засвоюваних і викону-
ваних дій [5].
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Для успішного протікання творчого процесу повинна бути макси-
мальна зосередженість на продукті діяльності. Необхідною умовою для 
активізації творчої діяльності в процесі навчання виступає опора на на-
вчальний досвід учня. Щоб творити, треба володіти досвідом в тій галу-
зі, якій присвячено творчі дії. Ґрунт для творчості складають професійні 
знання та уміння. 

Доречно у наукових пошуках В. Бурназової зроблено акцент на «діа-
гностувально-пошукову роботу з розвитку виконавської самостійності 
студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструменталь-
ної підготовки» [4, 7]. 

Доктор педагогічних наук, професор Г. Падалка серед провідних 
компонентів навчальної творчої діяльності в мистецтві визначає наступ-
ні: логічне мислення; емоційне переживання, інтуїтивне осягнення зміс-
ту художніх образів; уяву [9]. Науковець зазначає: «Логічне мислення в 
процесі навчальної творчої діяльності передбачає спонукання учнів до 
пошуку оптимальних способів вираження власного художнього задуму. 
Емоції не виникають самі по собі, вони йдуть пліч-о-пліч із інтелекту-
альним мисленням, центральним компонентом творчого процесу вва-
жається інтуїція, як своєрідний вид психічної діяльності, що має певні 
особливості, і з якою дуже тісно пов’язана уява. Тому що, щоб створити 
що-небуть, спочатку необхідно собі уявити в ідеалі те, що буде втілено 
потім в матеріальному об’єкті» [9, 116–118].

В контексті нашої розвідки, активна увага зосереджена на дослі-
дження Е. Бриліна в якому професор піднімає питання про необхідність 
формування у студентів «композиторських умінь» (здатність до аран-
жування оригінального твору для конкретного виконавського колективу, 
уміння створювати акомпанемент до пісенної і танцювальної мелодії, 
імпровізації на задану та власну тему) [3].

Ми пропонуємо у навчальні плани з основного музичного інстру-
менту включати завдання, які спрямовані на формування навиків твор-
чого музикування вчителів музичного мистецтва. Ці завдання можуть 
включати навики імпровізації, написання довільних ритмічних музич-
них зразків, підбір за слухом, акомпанування, транспонування шкільно-
го репертуару, і як вищий ступінь – створення власних композицій, та 
опусів дидактичного репертуару тощо.

Досліджуючи сутність і можливість опосередкованого керівництва 
творчою діяльністю студентів, Г. Падалка зазначає: «До опосередкованих 
належать педагогічні дії, які не прямо, а побічно, оминаючи вимоги, роз-
порядження, накази та інші методи прямого втручання до сфери психіч-
них процесів вихованців, ведуть до наміченої педагогом мети» [8, 63].
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Залучення студентів до творчого процесу в контексті музично-ін-
струментальної підготовки розкриває їх музичність, піднімає ефектив-
но-пізнавальні можливості на рівень усвідомленості. Включаючись у 
процес музичної творчості, вони освоюють систему засобів музичної 
виразності не лише в теоретичному плані, а й в наочному. Оперування 
ними активізує всі процеси музичного мислення, піднімаючи їх на най-
вищий рівень – творчий. Осмислення засобів музичної виразності (як 
засобів спілкування) під час музично-творчої роботи наповнює цю ді-
яльність духовним життєвим смислом. Досвід музичного творення роз-
ширює межі спеціальних умінь і навичок, а значить сприяє формуванню 
професійного потенціалу майбутніх фахівців музичного мистецтва.

Висновки. Процес навчання гри на інструменті, як один із орієн-
тирів на творчий розвиток студентів-інструменталістів, має відбуватись 
переважно на засадах індивідуалізованого ставлення педагога до акти-
візації творчих дій студентів, спонукання їх до самостійного пошуку в 
галузі музичної творчості, а також цілеспрямованого залучення студен-
тів до елементарної композиторської творчості. Проте, такий підхід не 
передбачає абсолютного відмежування від залучення студентів до за-
своєння вже відомих, відпрацьованих виконавською і композиторською 
практикою прийомів роботи над музичним матеріалом, від застосуван-
ня певних обмежень, що можуть виступити стимуляторами творчих дій 
студентів. 

Отже, різноманітні методично-практично-наочні підходи до творчо-
го розвитку музиканта-інструменталіста сприяють різносторонньому 
виявленню особистості індивіда в контексті музичного мистецтва.
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Руслан КУНДИС,
м. Дрогобич – Львів

ЛЬВІВСЬКА БАЯННА ШКОЛА В КОНТЕКСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ШКОЛИ ГРИ 

НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

У публікації обгрунтовано різновекторну діяльність Львівської баянної 
школи: педагогічну, виконавську, організаційну, науково-методичного та на-
вчально-репертуарного забезпечення, компонування оригінальної музики, тощо. 
Доведено феномен школи як окремої регіональної інституції баянно-акордеон-
ного мистецтва на різних етапах функціонування та пропаганди.

Ключові слова: Львівська баянна школа, виконавство, педагогіка, твор-
чість, науковий потенціал, організаційна робота.

Kundys R. Lviv bayan school in the context of national academic school play 
traditional instruments. The publication reasonably vectorial activity Lviv tse bayan 
school: teaching, performing, organizational, scientifi c methods and teaching repertory 
software layout of original music, and more. Proved phenomenon schools as separate 
regional institutions bayan-accordion art at various stages of operation and propaganda.

Key words: Lviv bayan school, performance, education, creativity, research 
capabilities, organizational work.



100

Постановка проблеми. За період формування, існування і еволюції 
українська професійна академічна баянна школа здійснила потужний 
старт від Київської, створивши надійний фундамент для створення окре-
мих самостійних регіональних виконавських шкіл, тим самим постійно 
підтверджуючи її здобутки і напрацювання на престижних міжнарод-
них та Всеукраїнських конкурсах й фестивалях, наукових симпозіумах 
та конференціях. Високий мистецький рівень виконавства і творчості, 
успіхи педагогічних та методичних напрацювань, впевнене входження 
у євроінтеграційні процеси обумовили позицію баянно-акордеонного 
мистецтва України як істотної складової національної музичної культу-
ри. Водночас вона надає широке поле наукового пошуку у історичному, 
культурологічному, соціологічному, музикознавчому, педагогічному, ви-
конавському, органологічному на інших аспектах. Одним із важливих 
питань сьогодення є кадрове забезпечення школи, підготовка високо-
професійних педагогів у фаховій та музикознавчій сфері, із всесторон-
ньо розвинутим світоглядом, високими ідеями та цілеспрямованістю. 

Вагомий внесок у становлення української академічної школи на-
родно-інструментального мистецтва здійснила Львівська школа баян-
но-акордеонного мистецтва, започаткована корифеями М. Оберюхтіним 
та А. Онуфрієнком. Дана школа виховала низку високопрофесійних му-
зикантів: лауреатів міжнародних, республіканських та Всеукраїнських 
конкурсів, науковців; композиторів, громадських діячів та керівників 
музично-навчальними закладами, керівників оркестрів та диригентів, 
cформувала гнучку педагогічну концепцію та розбудову багаторівневої 
мережі фахового викладання баяна у музичних навчальних закладах.

Таким чином, на Львівщині, одній із небагатьох областей України, що 
має велику кількість музично-мистецьких та музично-педагогічних на-
вчальних закладів продовжують викладацьку діяльність її кращі фахівці. 
Вони, у свою чергу, виховують нові покоління, тим самим продовжуючи 
традиції Львівської баянної школи, формуючи гнучку педагогічну концеп-
цію розбудови багатоступеневої системи фахового викладання. Низка ви-
пускників працює на творчій ниві, викладає у початкових мистецьких на-
вчальних закладах, постає у ролі засновників та керівників творчих колек-
тивів, виконавців-концертантів. Окрім цього, ряд випускників веде активну 
трудову діяльність у різних куточках України, Росії, Хорватії, Словаччини. 

Наслідком високопрофесійності результатів «молодої генерації» на 
виконавських конкурсах стало впровадження спеціальності «баян-акор-
деон» у 2002 році було до асистантури-стажування Львівської музичної 
академії. Її вихованцями стали В. Янчак, Р. Капранов, Я. Олексів, які 
пропагують Львівську школу в Україні, Польщі, Італії, США [6].
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Особливого визнання Львівська баянна школа отримала на зламі 
ХХ–ХХІ століть після започаткування А. Душним, С. Карасем, Б. Пи-
цом проекту «Львівська школа баяно-акордеонного мистецтва» (2005), 
який став потужним каталізатором баянного руху Львівщини та всієї 
України і надалі виходить на міжнародні обшири [17].

Істотні й масштабні напрацювання представників баянного мисте-
цтва й педагогіки регіону, їх кількісний обсяг та наукова вартість, ху-
дожня і дидактична цінність зразків творчості, а також значний масив 
емпіричних напрацювань та досліджень окремих аспектів і явищ зумов-
люють потребу їх наукового осмислення, докладного аналізу, художньої 
оцінки, і на цій підставі ідентифікації як самостійної регіональної – 
Львівської школи баянного виконавства і педагогіки, та співставлення її 
значимості в контексті українського баянного мистецтва.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичною базою дослідження є 
роботи українських музикознавців, пов’язані з питаннями вітчизняного 
баянного мистецтва, які охоплюють значне коло методичних, історич-
них, виконавських проблем:

– узагальнюючі праці з історії української школи народно-інстру-
ментального мистецтва (М. Давидова [3], Є. Іванова, А. Сташевського 
[19], А. Семешка);

– праці історичного спрямування та довідниково-енциклопедичні 
видання (М. Імханицького, довідники А. Басурманова [1], А. Семешка 
[18], А. Душного та Б. Пица [5; 17], словник І. Лисенка);

– матеріали конференцій («Львівська баянна школа та її видатні 
представники» [10; 11]; «Академічне народно-інструментальне мисте-
цтво та вокальні школи Львівщини»; «Творчість композиторів України 
для народних інструментів» [20]; «Народно-інструментальне мистецтво 
на зламі ХХ–ХХІ століть» [12; 13; 14; 15; 22]);

– дослідження окремих мистецьких явищ та розкриття персона-
лій-представників Львівської баянної школи (А. Батршина, В. Бали-
ка, В. Власова, В. Голубничого, А. Душного, С. Карася, Д. Кужелєва, 
Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка, Я. Олексіва, Б. Пица, 
М. Римаренка, І. Фрайта, Ю. Чумака, В. Шафети, О. Якубова, В. Янчака 
та ін.).

Джерельна база дослідження: наукові та методичні праці, компо-
зиторські напрацювання для баяна, матеріали конференцій, газетні та 
журнальні статті, буклети та афіші конкурсів й фестивалів, відгуки про-
відних науковців означеного напрямку, відео- та аудіозаписи.

Метою даної статті є висвітлення підсумку авторського дисертацій-
ного дослідження феномену Львівскьої баянної школи у педагогічно-
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му, виконавському, творчому, методичному, науковому, організаційному 
компоненті.

Виклад основного матеріалу. Діяльність численних визначних 
представників Львівської баянної школи переконливо засвідчує не-
повторність, оригінальність і прогресивність реалізації особистості в 
контексті традицій, їх вагомість і перспективність у царинах роботи 
над реалізацією потенціалу виконавської майстерності, яка отримала 
міжнародне визнання, внесок у розробку новітніх наукових та мето-
дичних напрацювань, репертуарність навчального та концертного пе-
рекладного та оригінального баянного доробку, спадкоємність тради-
цій авторської школи у діяльності її вихідців як на батьківщині, так і 
за кордоном.

Близькими за масштабом, різновекторною спрямованістю і значиміс-
тю напрацювань є Е. Мантулєв та В. Власов (випускники класу М. Обе-
рюхтіна) та С. Максимов (клас А. Онуфрієнка), А. Душний, Ю. Чумак та 
Я. Олексів (клас С. Карася). Їх вагомі здобутки у виконавстві, організації 
та керівництві виконавськими колективами, репертуарність композицій, 
успіхи випускників на конкурсах різних рівнів, наукові та методичні на-
працювання органічно продовжують засади наставників, трансформу-
вавшись у процесі все більш повної самореалізації творчої особистості 
до масштабів автономного педагогічного напрямку у вихованні спеціа-
лістів-виконавців, трактуванні й інтерпретації баянної творчості, її зба-
гаченні та осмисленні.

Специфіка регіональної школи як проміжної між авторською та на-
ціональною вирізняється її функцією як показника активності розвитку 
локальних мистецьких процесів, формування і збагачення національної 
традиції. У ній присутні як виконавський, так і педагогічний аспекти 
реалізації.

Педагогічний аспект представляє засвоєння глибоко самобутніх 
освітньо-фахових, педагогічних, виконавських традицій провідних фа-
хово-освітніх осередків регіону (ЛНМА ім. М. В. Лисенка [6] та ДДПУ 
ім. І. Франка [16], а також системи закладів середньої ланки – ЛДМУ 
ім. С. Людкевича [11], ДДМУ ім. В. Барвінського [4], ССМШ-І ім. С. Кру-
шельницької у Львові, УКіМ Львова та Самбора, Старосамбірська ДМШ), 
на які проектуються здобутки і напрацювання їх яскравих представників, 
засновників авторських шкіл: М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка, Е. Манту-
лєва, та безпосередніх спадкоємців і продовжувачів цілісного комплексу 
багатовекторної творчої діяльності – С. Карася, А. Душного, Ю. Чумака, 
Я. Олексіва, що стимулюють поступ і збагачення традиції.

Цей комплекс характеризується:
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– наявністю конкретних принципів підготовки в процесі роботи 
над програмою в цілому та специфічних закономірностей інтерпретації 
окремих композицій у передконцертний період;

– виокремленням провідних тенденцій репертуарної політики (орі-
єнтація на академічний перекладний репертуар з особливою увагою 
до барокової літератури, засвоєння масиву новітньої оригінальної єв-
ропейської та національної баянної літератури, послідовна робота над 
збагаченням концертного та дидактичного репертуару перекладною та 
оригінальною творчістю освіченими професійними баяністами-педаго-
гами-композиторами з фаховою освітою;

– наукове осмислення традиційного блоку виконавських та педаго-
гічних проблем (звукоутворення, міховедення, п’ятипальцевої аплікату-
ри, інтерпретації класичного академічного фортепіанного та органного 
репертуару, аналіз баянних композиторських напрацювань та інтерпре-
таційних принципів виконавців регіону, краєзнавчі історичні та вико-
навські народно-інструментальні аспекти тощо) [7].

Львівську баянну школу відрізняє численне, широко представлене 
географічно, та масштабне за вагомістю представництво здобутків у 
виконавських конкурсах найвищих рівнів, її представники постають як 
учасники-переможці, члени та голови журі, а також як ініціатори кон-
курсно-фестивальних акцій та міжнародних мистецьких проектів, у ході 
яких відбувається популяризація методико-педагогічних принципів, 
інтерпретаторських тенденцій та творчих напрацювань представників 
школи.

Діяльність школи демонструє наявність досягнень у сфері підго-
товки як виконавців-інтерпретаторів, які ведуть успішну концертно-га-
строльну діяльність як у межах регіону, країни, так і на міжнародних те-
ренах, фігурують серед ініціаторів та організаторів-керівників виконав-
ських колективів, навчальних закладів, мистецьких проектів. У її межах 
відбувається формування і розвиток дидактичних підходів у певному 
етнокультурному просторі (за Т. Бараном). Це досягається шляхом якіс-
ної багатоступеневої фахової підготовки, розбудови фахово-освітньої 
системи, досягнення тісної і результативної взаємодії усіх освітніх ла-
нок. Провідними діячами педагогічної сфери здійснюється формування 
багажу методико-педагогічних напрацювань (формування дидактичних 
збірок, навчально-репертуарних посібників, підручникової літератури, 
методичних рекомендацій та наукової розробки педагогічно-виконав-
ських проблем), які стають константними в межах регіону з подальшим 
виходом на національний та міжнародний рівень. Підтвердженням їх 
практичної вартості і життєздатності є успішна, високорезультативна 
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педагогічна діяльність представників школи у навчальних закладах усіх 
освітніх ланок як у країні, так і за її межами [8].

У дидактичному і концертному доробку представників Львівської 
баянної школи широко представлено жанри перекладу світової класи-
ки (зокрема М. Лисенка, Д. Січинського, а також авторського перекла-
ду), обробки, варіації, фантазії на теми українських народних пісень 
для баяна-акордеона соло, однорідних та мішаних ансамблів, оркестрів 
народних інструментів, а також акомпанементи до народних, масових 
та естрадних пісень, романсів та оперних номерів. У останні роки ви-
окремлюється тенденція оркеструвань творів естрадного спрямування 
[21].

Серед цієї групи наявні взірці творчості регіональних митців 
(Б. Янівського, М. Колесси, С. Людкевича в т.ч. композиторів-баяністів 
А. Онуфрієнка, Я. Олексіва, В. Стецуна, В. Чумака, Ю. Пукшина).

Оригінальна творчість композиторів-баяністів відрізняється численно 
представленим компонентом фахової композиторської освіти (В. Балик, 
В. Власов, А. Онуфрієнко, А. Батршин – клас композиції А. Солтиса та 
А. Нікодимовича, М. Корчинський – класи С. Людкевича та М. Скорика, 
А. Нікифорук – клас П. Гергелі, Я. Олексів – клас Б. Фроляк та М. Скори-
ка та ін.) поряд з виконавською, що дало можливість майже не залучати до 
співпраці професійних фахівців композиторського цеху – представників 
інших інструментальних сфер (як це широко практикувалося у лоні Київ-
ської баянної школи). Незначний виняток складають твори для оркестру 
народних інструментів Д. Задора, С. Людкевича, М. Колесси.

До жанрових груп віднесемо танцювальні та програмні п’єси, ци-
клічні композиції (танцювальні сюїти, цикли програмних мініатюр, мо-
ножанрові цикли, в т.ч. цикли етюдів), для баяна соло, баянних одно-
рідних та мішаних ансамблів, для голосу з ансамблем чи оркестром на-
родних інструментів, Концерт для баяна з фортепіано (оркестру), твори 
для солюючих академічних інструментів (скрипки, кларнета) з народ-
ним оркестром. Цілий напрям творчості складають дидактичні компо-
зиції (дитячі альбоми, сонатини, оркестрові мініатюри), орієнтовані на 
різні рівні етапів навчання та дидактичну зумовленість виконавського 
потенціалу. Твори львівських митців-баяністів увійшли до численних 
навчальних репертуарних збірок, фігурували і досі наявні у складі кон-
цертно-конкурсних програм національного та міжнародного рівня, де-
далі активніше притягають до себе увагу інтерпретаторів та науковців-
дослідників.

Дана школа виховала: низку професійних музикантів – лауреатів 
конкурсів найвищих рівнів (В. Голубничого, Я. Ковальчука, В. Балика, 
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В. Стецуна, Є. Дацину, І. Влаха, С. Максимова, С. Карася, М. Дмитриши-
на, В. Пацюрківського, Л. Богуславця, Ю. Чумака, В. Янчака, Р. Капра-
нова, Я. Олексіва, Н. Гатайло-Мазур, І. Сирватку, М. Паньківа, О. Кри-
возірку, Н. Федину, О. Волянського, Р. Стахніва, І. Онисіва, В. Мурав-
ського, В. Мицака, В. Бондаренка, О. Тудуя, Є. Коломійця, О. П’ятачука, 
В. Шафету, Г. Андрушко; низку однорідних ансамблів та оркестрів 
народних інструментів). Серед лауреатів найчисленніше представле-
ні вихованці класів М. Оберюхтіна (1960–1970-ті рр., А. Онуфрієнка 
(1980-ті рр.), Д. Кужелєва, Є. Дацини, Е. Мантулєва (1990-ті – поч. 
2000-х рр.), в сучасності – Я. Ковальчука, С. Карася, А. Душного, ан-
самблеві колективи за участю чи під керівництвом Е. Мантулєва, Ю. Чу-
мака, С. Максимова, П. Рачинського [5].

Представниками Львівської баянної школи виведено на новітній 
методичний рівень справу формування та видання підручниково-по-
сібникової літератури, монографій, збірок наукових праць, методичних 
рекомендацій, довідникової літератури, редагування та анотування нот-
них видань. Багато з них отримують статус посібників, оскільки містять 
відомості про авторів, виконавців (якщо композиція є взірцем сталого 
репертуару колективу), а також музикознавчий аналіз та методичні ре-
комендації та інтерпретаційно-технічні поради, сформовані на підставі 
власної педагогічної практики. Збірки формуються з урахуванням пе-
дагогічних потреб і запитів, проблем просвітницького та мистецького 
характеру [2].

Представниками школи ведеться стабільна підготовка та ведення 
численних історико-музикознавчих телевізійних програм, анотування 
концертних акцій, авторських вечорів, концертів-презентацій, майстер-
класів, спрямованих на популяризацію баянного мистецтва, його утвер-
дження у сфері академічного інструменталізму, презентація та закріплен-
ня у виконавському репертуарі напрацювань регіональних діячів баянної 
творчості, її популяризація на національному та міжнародному рівні.

Масштабним є представництво випускників баянних класів на-
вчальних закладів Львівщини у виконавських колективах та фахових 
музичних закладах України, вони фігурують у переліку педагогів Ви-
щих музичних закладів Рівного, Кам’янця-Подільського, Києва, Одеси, 
Вінниці, Донецька, навчальних осередків початкової та середньої ланки 
Луцька, Тернополя, Житомира, Чернігова та багатьох інших міст.

За межами України розгорнули педагогічну та концертну діяльність 
учні класів М. Оберюхтіна – Нижньому Новгороді (В. Голубничий), в 
Хорватії (В. Балик), США (А. Батршин); А. Онуфрієнка – педагоги му-
зичних училищ Л. Романова (Ульянівськ), В. Голуб’ятников (Вороніж), 
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вчитель ДМШ В. Лесняк (м. Гагри, Азербайджан), В. Марушко – соліст 
ансамблю Південної групи військ радянської армії (Угорщина), Г. Фор-
назор – керівник ансамблю «Трійка» та Ж. Фучило – керівник ансамблю 
(Нью Джерсі, США), Л. Макієвець – соліст філармонії м. Сочі, Л. Феок-
тістова провадила педагогічну діяльність у Німеччині, І. Влах є педаго-
гом Konzervatorium Jana Levoslava Bellu (Banska Byctrika Slovakia) [7].

Виконавці на баяні та акордеоні представляють здобутки регіональ-
ної школи на посадах солістів концертних організацій України та країн 
зарубіжжя: Пензенської, Чернівецької, Ялтинської, Астраханської, Жи-
томирської Рівненської філармоній, Москонцерту, Лєнконцерту, учасни-
ки численних виконавських колективів (сценічного духового оркестру 
Великого Театру у Москві, ініціатори та організатори мистецьких ак-
цій та організацій (зокрема, Нижньогородського товариства української 
культури «Джерело»).

Львівська баянна школа наділена усім необхідним комплексом ознак 
та параметрів, необхідних для такої постуляції. Їй у повній мірі при-
таманні:

– етапність освітніх та мистецьких напрацювань регіонального 
спрямування, автономність специфіки;

– вагомість і спадкоємність у формуванні її традиції;
– наявність мережі осередків плекання баянно-акордеонного ака-

демічного мистецтва та наявної у них системи яскравих індивідуально-
авторських шкіл зі спадкоємністю провідних векторів діяльності;

– комплексність реалізації;
– кількість, вагомість, стабільність здобутків та результативності 

на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
– перспективність подальшого розвитку [6].
Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва є самостійною за 

значимістю регіональною виконавською школою. Результативність реа-
лізації регіональної школи визначається за її внеском у національний та 
міжнародний загально-мистецький, виконавський і педагогічний, про-
цеси. Цьому сприяють кількісний та якісний показники лауреатських 
звань вихованців на всьому протязі її функціонування, розмах і бага-
тогранність концертно-гастрольної діяльності в Україні та за рубежем, 
участь у представницьких концертних та фестивальних акціях, органі-
зація конкурсних змагань на базі виконавсько-педагогічного потенціалу 
власного регіону, участь метрів школи у журі творчих змагань різних 
рівнів, наукове осмислення досягнень школи в цілому та її окремих 
представників, їх внесок у розвиток музичної науки, теорії виконавства, 
музикознавства, педагогіки, методики, дидактики тощо. Представники 
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школи беруть участь у міжнародній концертно-гастрольній діяльності, 
виступають учасниками та організаторами конкурсно-фестивального 
руху, здійснюють аудіозаписи, постають засновниками та керівниками 
мистецько-громадських заходів та інституцій. Методичні напрацювання 
школи демонструються у перебігу майстер-класів, літніх шкіл, знахо-
дять своє відображення у публіцистиці, проблемних статтях, посібниках 
та збірках репертуарної та дидактичної літератури [2; 3; 5; 6; 7;16; 17]. 

Висновки. Таким чином, цінність та вагомість напрацювань Львів-
ської регіональної школи баянного мистецтва на національному й між-
народному рівнях та її функціонування як істотної складової україн-
ської музичної культури є потужною органічною складовою української 
академічної школи гри на народних інструментах.
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ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ 
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті досліджено постать В. Верховинця як композитора, диригента, 
хореографа та педагога; розкрито значення його науково-методичних праць; 
аналізуються досягнення митця в системі розвитку національної культури.

Ключові слова: композиторська діяльність, диригент, музично-педагогічна 
діяльність, наукова спадщина, український народний танець.

Martyniv O. Creativity Basil Verhovinets in the context of national culture. The 
article examines the fi gure V. Verhovinets as composer, conductor, choreographer 
and teacher; reveals the importance of his scientifi c and methodological works; and 
analyzes the artist’s achievement in the development of the national culture.

Key words: activities composer, conductor, musical and educational activities, 
scientifi c heritage, Ukrainian folk dance.

Постановка проблеми. Серед найталановитіших діячів національної 
культури особливе місце належить В. Верховинцю. Багатогранна спадщина 
митця становить національне за сутністю і виховне за змістом значення. 
Його мистецька, практична, педагогічна та науково-теоретична діяльність 
переслідувала одну мету – формування національної культури молоді.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед публікацій ві-
тчизняних науковців, що виходять у періодичних мистецтвознавчих 
виданнях і торкаються різних аспектів творчості В. Верховинця та ана-
лізують її, заслуговують уваги дослідження М. Боровика, І. Морозової, 
Н. Дем’яненко, Л. Гаврілова, Н. Кривошиї, А. Гуменюка, А. Трипіль-
ського, Я. Верховинця тощо. 

Метою статті є дослідити різнобічну творчість В. Верховинця, про-
аналізувати його науково-методичні праці та їх значення у формуванні 
національної культури.

Виклад основного матеріалу. Верховинець Василь Миколайович – 
композитор, диригент, хореограф, етнограф, педагог. Свою вокальну ді-
яльність В. Верховинець розпочав з 1899 року, закінчивши учительську 
семінарію у м. Самбір. 

Почав викладати співи у народних школах, працював актором та 
хористом у «Руській бесіді» (театральне товариство) у Львові. У 1906 
році був запрошений М. Садовським до його театру, де займав такі по-
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сади як диригент, актор та хормейстер. Із 1915 року працював у театрі 
І. Мар’яненка. 

Часто будучи на гастролях, В. Верховинець знаходив час на дослі-
дження народнопісенної творчості і зібрав понад 400 українських на-
родних пісень. У 1922-1932 рр. у званні професора очолював кафедру 
мистецтвознавства Полтавського інституту народної освіти, водночас 
керував кількома музичними колективами в Полтаві, Харкові, Києві [3].

Характеризуючи композиторську діяльність Василя Миколайовича 
Верховинця, треба насамперед відзначити її глибоко народний харак-
тер. На жаль, його ранні твори не дійшли до сьогодення, проте є значна 
кількість записів народних пісень, зроблених ним переважно до 1917 
року. Усім аранжуванням митця властива доволі проста музична мова і 
в кожній з них відчуваються особливості національної гармонії. 

Аранжування В. Верховинця є мистецьким високохудожнім обрам-
ленням тематичного матеріалу. У них автор прагне показати народну 
пісню, не порушивши її природної чистоти, звабливості та мелодійного 
першоджерела.

Його твори «Грими, грими, могутня пісне», «Більше надії, брати», 
«За Батьківщину», «Заграй, кобзарю», «Ми творці життя нового», «Ве-
ликодній дощ» та інші на початку 20-х років були широко відомі на 
Україні. Саме на цих творах, овіяних революційною романтикою, ви-
ховувалась молодь у школах та колективах художньої самодіяльності. 
Їх виконували на концертах та зборах, мітингах і демонстраціях [1, 21].

Таким чином Василь Верховинець став одним із основоположників 
нового жанру української революційної пісні. Також В. Верховинець є 
автором першого на Україні аранжування міжнародного робітничого 
гімну «Інтернаціонал». Співпрацюючи з поетом М. Вороним, він у 1919 
році створив таке аранжування «Інтернаціоналу», що було офіційно ви-
знане на Україні.

Значимим у творчості В. Верховинця був веснянково-патріотичний 
цикл, до якого увійшли такі твори як «Весна», «Весна гука», «Я вес-
на», «Ой красна весно», де образ Весни виступає як символ пробуджен-
ня країни. Також серед творів митця є і психологічні хорові мініатю-
ри, пройняті тим чи іншим настроєм, і, багато романсів та солоспівів 
на слова Лесі Українки, І. Франка, П. Тичини, М. Рильського та інших 
українських поетів.

Усі вокально-хорові композиції В. Верховинця є мелодійними, про-
низані задушевністю і щирістю патріотичної натури композитора. Най-
більш повно його хорова та пісенна творчість відображена у його збір-
ках «Хорові твори» і «Пісні та романси».



111

У 1923-1924 роках В. Верховинець працював у Музично-драматич-
ному інституті імені М. Лисенка як диригент хорового співу на дири-
гентському відділі і керував хоровою студією при Музичному товари-
стві імені М. Леонтовича. Далі, захоплюючись своєю диригентською 
діяльністю, він створює Харківську окружну показову капелу «Чумак», 
якою керував з 1927 по 1928 рік. Основним завданням капели була по-
пуляризація народних пісень і світової класики [1, 23].

Якщо розглядати музично-педагогічну діяльність митця, то і на цій 
ниві В. Верховинець зробив величезний прорив. Працюючи із вітчиз-
няними педагогами (Ц. Балталон, Г. Ващенко, М. Леонтович та ін), він 
наполягав на необхідності естетичного виховання дітей засобами мис-
тецтва із раннього віку. Педагог наголошував про необхідність залучен-
ня до активної мистецької діяльності не тільки талановитих, а й нео-
бдарованих дітей. 

В. Верховинець розробив власну методику естетичного виховання 
дошкільнят, взявши за основу ігрову діяльність дітей, пов’язану з му-
зично-ритмічними рухами. Дана методика завдяки синтезу мистецтв 
розвивала естетичний смак, патріотизм та інші здібності дитини. 

Застосовуючи свою методику, пропагуючи ідею комплексної дії 
різних видів мистецтв, В. Верховинець як педагог-методист мав одно-
думців. Серед них М. Драгоманов, М. Леонтович, С. Русова, Б. Явор-
ський. Саме в період активної педагогічної діяльності молодого вчителя, 
ця ідея використання у виховному процесі елементів хореографічного, 
музичного, поетичного та драматичного мистецтва, була основою для 
збірки дитячих ігор та пісень «Весняночка», що вийшла в світ у Харкові 
в 1925 році.

Надаючи великого значення дитячому фольклору митець зазначав, 
що дитяча народна пісня має досить чітку ритмічну основу, що дає їй 
можливість бути невід’ємною частиною рухових забав та ігор. Він вва-
жав музичну гру основною формою спілкування дитини з піснею.

Складання «Весняночки» збіглося з розпочатою раніше роботою над 
«Теорією українського народного танцю». Прагнучи створити міцний 
теоретичний фундамент для розвитку національної хореографії, В. Вер-
ховинець, за підтримки та сприяння М. Садовського, працює над кни-
гою «Теорія українського народного танцю». Це було новаторським до-
слідженням характеру і принципу побудови української народної хоре-
ографії в Україні. Його метою було створення національного фахового 
балету на народній основі [2, 5]. 

Він перший з фольклористів назвав усі танцювальні рухи, поділяю-
чи їх за характером і внутрішнім наповненням. Ця праця стала першою 
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спробою систематизувати й узагальнити усі творчі доробки українців у 
галузі народного танцювального мистецтва У зазначений роботі В. Вер-
ховинець не тільки зібрав надзвичайно цінний фольклорний матеріал, а 
й науково опрацював його, зробивши основою при постановці україн-
ських народних танців.

Книгу «Теорія українського народного танцю» можемо вважати мис-
тецькою спадщиною, яку залишив нам В. Верховинець. Етнографiчнi 
дослідження В. Верховинця впливали на методику його педагогічної ді-
яльності. Використовуючи методи української етнопедагогiки, зокрема 
наочні, позитивного прикладу, практичного показу (музичних i хорео-
графічних вправ, iнсценування пісень та дитячих ігор), педагог форму-
вав у студентів i учнів на матерiалi фольклору український менталітет, 
кращі риси національного характеру: патріотизм, людяність, чесність, 
працьовитість, волелюбність. 

Праця «Теорія українського народного танцю» стала підсумком його 
етнографічних досліджень. Це й не дивно, адже танець і пісня стали 
його першим покликанням. Варто відзначити, що велика зацікавленість 
етнографічними матеріалами та практична діяльність на цьому ґрунті 
дали змогу розкрити багатогранний талант митця – українського ком-
позитора, фольклориста, хормейстера, хореографа, педагога та громад-
ського діяча [5, 47]. 

Ця праця має важливе педагогічне значення, яке полягає в тому, що 
послідовне і продумане подання танцювального матеріалу поступово і 
всебічно розвиває виконавську техніку, виховує розуміння характеру ві-
тчизняного танцю. В ній В. Верховинець розробив педагогічно доцільну 
методику викладання хореографічного матеріалу, якнайповніше пред-
ставив характерні для українського народного танцю рухи та комбінації. 
Тому цей доробок, як писав відомий український хореограф В. Врон-
ський, «являє собою чудовий педагогічний матеріал, який необхідно 
прийняти за основу при складанні навчальної програми для вивчення 
українського танцю в хореографічних школах та училищах» [4].

Обидві, здавалося б, різні за своїм призначенням, праці виявились, 
по суті, органічно пов’язаними між собою. Якщо в «Теорії українського 
народного танцю» автор подбав, аби значну частину танцювальних ру-
хів та їх комбінацій пристосувати до дітей, то на сторінках «Весняноч-
ки» постійно зустрічаються посилання на «Теорію українського народ-
ного танцю», коли описуються ігри або інсценовані пісні, в яких мають 
місце хореографічні елементи.

В педагогiчнiй спадщині В. Верховинця з формування національ-
ної культури молоді важливе місце належить драматичному мистецтву, 
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в якому основним засобом, організуючим усі художньо-зображувальнi 
елементи (слово, музику, мiмiку, хореографію), є дія. 

Переслідуючи виховну мету, в творчості педагога ця дія завжди пе-
дагогічно доцільна: містить позитивний приклад, схвалює добрі i засу-
джує аморальні вчинки, активізує творчі здібності вихованців [6, 50].

Підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати, що В. Верхо-
винець започаткував оригінальний педагогічний підхід для музичного 
розвитку дітей, використавши інсценовані дитячі народні пісні із за-
лученням елементів театралізації та хореографії, а також, створивши 
театралізовані пісенно-хореографічні композиції на фольклорній осно-
ві. Різнобічність діяльності педагога і підпорядкованість єдиній меті – 
формуванню національної культури молоді дозволяє розглядати його 
педагогічну спадщину як систему, що органічно поєднує педагогічну, 
музичну, етнографічну, хореографічну, композиторську творчість.

Значимість педагогічних ідей i досвіду В. Верховинця підтверджуєть-
ся їх актуальністю i впровадженням у сучасну практику виховання. Роз-
роблена й обґрунтована В. Верховинцем теорія і практика українського 
народного танцю, рухливої музичної гри, театралізованої пiснi, викорис-
товуються в навчально-виховному процесі вищих педагогічних i мис-
тецьких навчальних закладів, загальноосвiтнiх шкіл, дитячих дошкільних 
установ, в роботі художніх професійних i самодіяльних колективів.
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розкрито особливості художньо-естетичного виховання як уні-
версального засобу особистісного розвитку школярів на основі виявлення інди-
відуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Проаналі-
зовано вплив театрального мистецтва на формування особистості молодшого 
школяра.

Ключові слова: молодший школяр, художньо-естетичне виховання, мисте-
цтво, театр, гра.

Mulyar N. Educating children of primary school age means theater arts. 
The peculiarities of the feature-aesthetic education as an universal mean of the 
personality’s development of schoolchildren on the basis of the exposure of the 
individual capabilities, many-sided aesthetic necessities and interests are exposed in 
the article. The infl uence of the theatrical art on the personality’s forming of the junior 
pupil is analyzed.

Key words: junior pupil, feature-aesthetic education, art, theatre, game.

Постановка проблеми. Глобалізація як провідна ознака сучасності та 
соціокультурні процеси в Україні, що формуються на ґрунті багатовікових 
вітчизняних традицій, зумовлюють необхідність переосмислення концеп-
туальних засад художньо-естетичного виховання молодших школярів. 
Нові тенденції розвитку культури інформаційного суспільства, пов’язані 
з глобальним поширенням мас-медіа, не можуть не впливати на систему 
освіти та виховання, яка в усі часи гнучко реагувала на соціокультурні 
умови і потреби. Естетичне ставлення школярів до світу, до різних видів 
мистецтва формується переважно під впливом стихійних факторів соціаль-
ного оточення, зокрема засобів масової інформації, особливо телебачення, 
комп’ютер. Технічні засоби створили таку сферу віртуального спілкування 
людини з художньою культурою, яка для багатьох стала манією. Психологи 
вважають, що у світі понад одинадцять мільйонів страждає «комп’ютерною 
хворобою». Багатьох комп’ютер, а саме – Інтернет, затягує у свої тенета на-
стільки, що «віртуал» перестає помічати реальну дійсність. Інтимний діа-
лог з комп’ютером викликає «інтернетзалежність», що шкодить здоров’ю і 
навіть заважає нормальному розвиткові особистості.

На думку А. Кончаловського, через згубну роль мас-медіа сучасне 
мистецтво втратило притаманне творчості суб’єктивізм оцінки реаль-
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ності. Самобутність сама по собі не є необхідністю. Внаслідок цього 
принципом мистецтва стає цитування, самоповторення, множення, а 
відтак втрата потреби глибоко індивідуального самовираження.

Певну уніфікацію, характерну для світового мистецтва, зумовлюють 
і прискорені темпи життя, а одночасно з ними – прискорені процеси тво-
рення і художнього сприйняття. Від митця вимагається швидкий виклад 
матеріалу, оскільки реципієнт націлений на одержання короткої інфор-
мації в лаконічних образах. 

Звідси й постає проблема залучення учнів, зокрема молодшого 
шкільного віку до театрального мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень. На просвітницькій ролі театрального 
мистецтва, його здатності облагороджувати смаки, розвивати мораль-
ні, патріотичні почуття вказували І. Франко, Б. Грінченко, М. Вороний, 
О. Кисіль та ін. Великого значення театральній грі дітей надавала С. Ру-
сова. Вона радила використовувати її як для кращого засвоєння знань з 
окремих предметів, так і для загального емоційно-естетичного розвитку.

Ряд дослідників театрального мистецтва підкреслюють, що заняття мис-
тецтвом, зокрема театральною діяльністю є важливим засобом естетичного 
виховання та соціалізації особистості. Особливого значення дитячому театру 
як засобу залучення особистості до естетичних цінностей надавали Я. Комен-
ський, А. Макаренко, В. Сухомлинський. Проблему естетичного виховання 
школярів розглядають в своїх працях А. Капська, О. Комаровська, М. Левчен-
ко, Л. Масол, Н.Миропольська, А.Єршова, В.Ширяєв, Є.Сазанов, Л. Чурилі-
на, А. Щербо та ін. Психологічний контекст як фактор умов естетичного ви-
ховання дозволяє визначити детермінанти художнього розвитку особистості 
розкрили Л. Виготський, І. Зязюн, О. Васильєв, Н. Крилова, М. Овсянников, 
Ю. Станішевський, В. Чепелєв. При комплексному дослідженні проблеми 
виховання засобами театру важливими є наукові праці Н. Корнієнка, А. Лу-
начарського, К. Станіславського, А. Брянцева.

Мета статті полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні худож-
ньо-естетичного виховання засобами театрального мистецтва та вияв-
лення змісту, форм і методів організації виховної роботи з метою фор-
мування естетичних цінностей в учнів початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Дисципліни художньо-естетичного 
циклу на сьогодні посідають занадто скромне місце в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Тому шкільна освіта у відриві від позаурочної та 
позашкільної виховної роботи об’єктивно не може реалізувати необхід-
ний комплекс культуротворчих функцій, притаманних мистецтву.

Сьогодні набуває все більшого визнання розуміння того, що реаль-
ність світу створюється багатьма голосами культур із власними дискур-
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сами. Для нового імовірнісного стилю мислення характерне прийняття 
культурної різноманітності, «консенсусної або соціальної раціональ-
ності», яка виникає в результаті обговорення різноманітних ідей, аль-
тернативних суджень, варіативних перспектив. Мистецька спадщина, 
акумулюючи емоційно-естетичний досвід поколінь, втілює і передає 
ціннісне ставлення до світу крізь призму етнонаціональної специфіки, 
тому вона є ефективним засобом виховання моральності, патріотичних 
почуттів, громадянської позиції.

Цінності мистецтва важливі також з огляду на сучасне існування ді-
тей і молоді в полікультурному просторі. Завдяки універсальності ху-
дожньо-образної мови, вони передають зрозумілу для різних народів 
смислову інформацію, дають змогу особистості вступати в невербаль-
ний діалог з різними культурами минулого і сучасності, розуміти інших 
і розширювати таким чином свій власний духовний світ, його унікаль-
ність і самобутність. 

Отже, сучасні загальноосвітні школи та позашкільні навчальні за-
клади мають стати осередками виховання справжньої духовності, пле-
кання творчої особистості, виховання людини, що характеризується ви-
сокою емоційно-естетичною культурою.

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому ху-
дожньо-естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес 
набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб 
особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних 
здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Мета худож-
ньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб у процесі сприймання, 
інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльнос-
ті формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та 
мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і худож-
ню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному 
самовдосконаленні.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях, що інтегрують 
навчальні, виховні й розвиваючі аспекти:

− збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури 
почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образ-
ного мислення, універсальних якостей творчої особистості;

− виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мисте-
цтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння 
учнями зв’язків мистецтва з природним і предметним середовищем, 
життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масо-
вої інформації;
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− виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, 
висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки 
та оцінки;

− розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опануван-
ня художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формуван-
ня художньої компетентності – здатності керуватися набутими художніми 
знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у 
самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими есте-
тичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями;

− формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри 
мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв – музичного, 
візуального, хореографічного, театрального, екранного;

− виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних іде-
алів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетично-
му самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та 
вікових етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та 
самовиховання [14, 7].

Сучасні дослідники наголошують на вагомій ролі театрального мис-
тецтва, його образної системи в актуалізації як у глядачів, так і у вико-
навців цінностей людського життя і духу. Автори посібника «Краса пе-
дагогічної дії» стверджують: «Якщо врахувати, що театральна дія відбу-
вається у безперервному потоці людського мовлення і живих сценічних 
рухів, жестів, міміки, якщо взяти до уваги властиву театрові безпосе-
редність емоційно-чуттєвого впливу акторської гри, то стане очевидно і 
цілком зрозуміло та надзвичайна сила ідейно-художнього впливу, яким 
володіє театр» [4, 113].

В процесі залучення дітей молодшого шкільного віку до театраль-
ного мистецтва слід враховувати ряд психологічних особливостей да-
ного віку. За твердженням психологів, діти 6-9 років характеризуються 
збудженістю і неврівноваженістю. Це утруднює вироблення стійкого 
зосередження, тобто довготривалої та сконцентрованої уваги. Тому пер-
шокласників не варто водити на великі за об’ємом театральні вистави.

Багато педагогів задумувалися над питанням: Якою повинна бути 
перша зустріч дитини з театром? А.Луначарський ставив як важливу пе-
дагогічну проблему питання правильного внесення художніх вражень, 
а звідси і радості, яку дарує мистецтво, в життя дитини. К. Станіслав-
ський відмічав, що з тією ж силою, з якою театр впливає на глядача, 
облагороджуючи його, він може принижувати і псувати смаки, і закли-
кав пам’ятати про дітей, які гостро і на все життя сприймають перші 
сценічні враження.
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Продумане і послідовне накопичення художніх вражень – основа ес-
тетичного виховання засобами театрального мистецтва. В початкових 
класах колективні перегляди є, по суті, основною формою залучення 
до театру, відбір вистав проводить сам вчитель. Першочерговий етап 
залучення до театру пов’язаний переважно з виставами-казками. Вра-
ховується інтерес молодших школярів до цього жанру, значення казки 
в ідейно-моральному і естетичному вихованні дітей. Казка в театрі, за 
словами А. Брянцева, є своєрідною дитячою класикою.

Синтетичність театрального мистецтва, злиття в ньому виражальних 
засобів ряду мистецтв, ставить перед дитиною складні завдання. Од-
ночасно потрібно слідкувати за розвитком дії, запам’ятовувати дійових 
осіб, роздивлятися декорації, слухати мову і музику. Ось чому є побою-
вання, що дитина може пропустити щось важливе, не встигне охопити 
явище в цілому, відділити головне від другорядного. Невеликий життє-
вий досвід дітей молодшого шкільного віку викликає особливу увагу до 
проблеми розуміння вистави. Саме тому, досвід мистецтва не повинен 
випереджати життєвий досвід дитини.

Враховуючи імпульсивність шестирічних учнів, непоступливість од-
ноліткам, І. Толмачова радить надавати дитині можливості для виявлен-
ня її кращих якостей, демонструючи їй зразки позитивного поводження 
у процесі гри [12, 10 ].

Провідною діяльністю молодшого школяра є навчання, але гра, як 
одна з форм естетичного виховання, є важливим чинником формування 
образного мислення і становлення особистості дитини через входжен-
ня ним у взаємостосунки з оточуючими і набуттям соціального досвіду. 
Особливе місце серед форм театральної діяльності займають театралі-
зовані ігри, які відкривають простір для участі дітей у різних видах са-
мостійної художньої діяльності, сприяють розкриттю і розвитку їхніх 
художньо-творчих здібностей, збагаченню мистецьких знань, вироблен-
ню естетичного смаку тощо.

Театралізована гра відтворює типові дії певного персонажа. Це не 
тільки виключно наслідування та імітація, але й вільна творча побудова, 
яка спирається на вихідні  уявлення дитини про поведінку. В грі добро-
вільно у дитини виникає бажання за власною ініціативою підкорятися 
різним вимогам. Вона озброює вихованця способами активного від-
творення моделювання за допомогою зовнішніх, предметних дій такого 
змісту, якими в інших умовах не має можливості по-справжньому ово-
лодіти.

Театралізовані ігри охоплюють:
− дії дітей з ляльковими персонажами або дії за ролями;
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− літературну діяльність (вибір теми, складання, інсценування своїх 
творів тощо);

− образотворчу діяльність (одяг персонажів, малювання декорацій, 
виготовлення атрибутів);

−  музичну діяльність (виконання пісеньок, інсценування музичних 
творів тощо) [1, 56].

Кожна складова частина дитячої художньої діяльності має свої вира-
жальні засоби і відповідні можливості для самовираження особистості, 
а в комплексі вони створюють театралізовану гру. До театралізованих 
ігор належать ігри-драматизації, ігри на теми літературних творів та сю-
жетно-рольові ігри.

Ігри-драматизації полягають у зображенні, розігруванні в особах лі-
тературних творів зі збереженням послідовності епізодів. Сюжет гри, 
послідовність подій, ролі, вчинки, мова героїв визначаються текстом лі-
тературного твору. Гра-драматизація відбувається за заздалегідь заданим 
сюжетом і передбачає ролі, регламентовані межами авторського тексту. 
Дітям необхідно дослівно запам’ятати текст, усвідомити перебіг подій, 
образи героїв казки чи оповідання і зобразити їх саме такими, якими вони 
є у творі. Літературний твір своїм змістом визначає, які дії необхідно ви-
конувати, однак він не містить вказівок щодо способів їх утілення (рухів, 
міміки, інтонації). Така гра є значно складнішою для дітей, порівняно з 
тією, в якій унаслідується побачене в житті. Вона допомагає усвідомити 
ідею твору, його художню цінність, вчить дітей виражати свої почуття, 
сприяє розвитку пам’яті, мовлення, вияву самостійності, творчості в до-
борі зображувальних і виражальних засобів для створення образів. 

Гра-драматизація потребує від дітей таких творчих здібностей: по-
етичного слуху, а також виразного мовлення дитини; здатності швидко 
сприймати и усвідомлювати зміст літературного твору; уміння зберігати 
жвавість вражень, передавати їх при створенні образу героя в грі, ви-
ражати до нього свої ставлення і почуття, що виникли на цій основі, 
користуючись при цьому мовою, рухами, мімікою [5, 19].

Не менш важливою для розвитку естетичних почуттів в учнів мо-
лодшого шкільного віку є гра на тему літературного твору. Діти мо-
лодшого шкільного віку відносно легко втілюють у грі сюжет літера-
турного твору. Окремі герої настільки припадають їм до душі, що діти 
називають себе їхніми іменами, орієнтуються на їхню поведінку. Ігри на 
теми літературних творів менше прив’язані до сюжету і композиції кон-
кретного твору, ніж ігри-драматизації. Вони можуть поєднувати події 
з різних літературних джерел, довільно інтерпретувати їх зміст, перед-
бачати нових героїв.
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Сюжетно-ролева гра, або як її ще називають творча – образна гра за 
певним задумом дітей, який розкривається через відповідні події (сю-
жет, фабула) і розігрування ролей. Такі ігри пов’язані зі сферою люд-
ської діяльності й людських стосунків, оскільки своїм змістом вони від-
творюють саме цей аспект дійсності. Вдаючись до них, діти намагають-
ся по-своєму відтворити дії, взаємини дорослих, створюючи спеціальні 
ігрові ситуації. Дитина, вибираючи певну роль, має і відповідний цій 
ролі образ. З цього образу витікають і ігрові дії дитини. Через образи і 
дії діти вчаться виражати свої відчуття і емоції [5, 16 ].

Висновки. Отже, театральна творчість школярів має значний потенці-
ал для їхнього розвитку. Участь дітей у будь-якій театральній постанов-
ці примушує їх творчо думати, аналізувати, давати оцінку дійовій особі, 
партнеру, собі, тобто бути постійно в процесі пізнання, відкривати нове в 
собі і в навколишньому світі. Театральне мистецтво формує в дітей ціліс-
ний погляд на світ, створює можливість не лише для естетичного сприй-
няття, естетичного оцінювання, але, насамперед, естетичної діяльності, 
що формує творця, активну, ініціативну особистість. У процесі театраль-
ної творчості здійснюється не лише активне залучення школярів до есте-
тичних, але й до моральних, світоглядних, пізнавальних цінностей.

Вчителю слід зробити рішучий крок назустріч мистецтву, зокрема 
театральному, як надійному союзникові у важливій справі виховання 
молодших школярів. В освітніх закладах кожен педагог має усвідоми-
ти, що без дитячого театру виховний процес є досить буденним і менш 
цікавим. В освітніх закладах має насамперед утвердитися думка, що те-
атральна творчість – це не формування майбутнього артиста, не дитяча 
розвага, а важливий навчально-виховний засіб особистісного розвитку 
школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних 
естетичних потреб та інтересів.
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ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ СЮЇТИ ТА ПАРТИТИ В 
МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Стаття розглядає специфіку жанрів сюїти і партити в баянній музиці 
України, особливості їхньої модифікації, способів комунікування минулого і су-
часного пластів. В ній здійснено хронологічну періодизацію еволюції сюїтного 
та партитного циклів із зазначенням характерних особливостей функціону-
вання жанрів на кожній конкретній фазі розвитку. Виокремлено субжанрові 
категорії  та стильові орієнтири.

Ключові слова: українська творчість для баяна, сюїтні та партитні цикли, 
стильові орієнтири та жанрові моделі.

Oleksiv Y. Modifi cation and genre suite partita in musical space XX century. 
Article examines the specifi c genres Suite and Partita in Ukraine commonplace music, 
especially their modifi cations, modes of communication layers of past and present. 
It made chronological periods of evolution cycles Suite and Partita specifying 
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the characteristics of the functioning of genres Partita and Suite of each phase of 
development outlined subordinate genre category and style guidelines.

Key words: Ukrainian works for bayan, cycles and suites Partita, style guidelines 
and generic model.

Постановка проблеми. Розвиток жанрів партити та сюїти в україн-
ському баянному мистецтві у другій половині ХХ століття позначений 
значною інтенсивністю. Їх чисельність та різноманітність зумовлює зна-
чний науковий інтерес до представлення ретроспективного перегляду 
цих барокових жанрів, аналізу їхньої модифікації, способів комуніку-
вання минулого і сучасного пластів. Розгляд окресленої проблематики 
потребує аналізу в історичному, хронологічному, стильовому аспектах, 
а також із позицій виокремлення субжанрових категорій. 

Метою розвідки є формування хронологічної періодизації еволюції 
сюїтного циклу в українській баянній музиці із зазначенням характер-
них особливостей функціонування жанрів партити та сюїти кожної кон-
кретної фази розвитку: періоду академізації баянного мистецтва 1940-х 
– 1960-х років, засвоєння різностильових жанрових моделей у 1970-х 
– 1980-х роках, включно з широко розробленою групою дидактичних 
композицій та жанрів, похідних від сюїтних і, зрештою, підсумування 
здобутків баянного мистецтва та новаторських рис етапу кінця ХХ – 
поч. ХХІ століть.

Аналіз останніх досліджень. Короткий огляд партити і сюїти як 
жанрів, що функціонують в українській баянній музиці кінця ХХ сто-
ліття, подається у монографічній праці Андрія Сташевського «Великі 
жанри в українській музиці для баяна та акордеона (тенденції розвитку 
в останній чверті ХХ та на початку ХХІ ст.)» [7], М. Імханицького [3], 
В. Єргієва [2], М. Булди [1]. Однак у них відсутнє концептуальне дослі-
дження дидактичної баянної літератури досліджуваних жанрових груп, 
їх стильових особливостей, характерних формотворчих ознак, специфі-
ки виразових засобів та жанрової класифікації.

Виклад основного матеріалу. Етап розбудови жанру припадає на 
1940–1960-ті роки, коли починає формуватися нова композиторська ге-
нерація, що виявила принципово нові митецькі та стильові засади з опо-
рою на модерні технічні засоби. Найвищими досягненнями в напрямку 
становлення професійної вітчизняної оригінальної літератури для баяна 
в 1940-1950-ті роки ХХ ст. відрізняється творчість Володимира Під-
горного, Віктора Дікусарова, Констянтина Мяскова та Миколи Різоля. 
Цей період розвитку сюїтного циклу репрезентують композиції створе-
ні переважно професійними баяністами-виконавцями та композиторами 
Віктором Власовим, Георгієм Шендерьовим, Іваном Яшкевичем та ін. 
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Серед них: «Шість п’єс на основі народних пісень» Є. Юцевича, «Сюї-
та» В. Дікусарова, «Російська сюїта» Г. Шендерьова (1959), «Концертна 
сюїта» (1962), М. Чайкіна, сюїта «Дружба народів – 15 концертних п’єс 
у формі танців народів СРСР» (1968), «Три мазурки» (1955), «Дитячий 
альбом» № 1 (1960), сюїта «Червоні вітрила» (1968) К. Мяскова, «Росій-
ський триптих» (1964-1970) В. Власова [3, 3]. 

Ідеологічні вимоги музичного мистецтва того часу зумовили широку 
розробку поліетнічного фольклорного матеріалу з музики народів СРСР. 
Реально-образна та фольклорна достовірність роботи з матеріалом у них 
представлена на різних рівнях. Якщо приклади українського, російсько-
го, молдавського фольклору авторам композицій є близькою з огляду на 
походження, освіту і виконавську традицію попередніх поколінь (що у 
творах відображається на рівні засвоєння образності і соціальної значи-
мості жанрових моделей, етнофонічних звуконаслідувань, специфічних 
принципів формотворення і тематичного розвитку, специфіки ладових 
та ритмічних структур), то тематизм на фольклорному матеріалі народів 
Прибалтики, Закавказзя, Середньої Азії,  а також специфічних фоль-
клорних діалектів реалізується на рівні концертного парафразу, семіо-
тичної цитати та узагальненої стилізації через жанр. 

Основою творення циклів є романтично-сюїтний тип, переважно з 
програмними установками циклу загалом і його окремих складових зо-
крема, з індивідуалізованими частинами, яскраво контрастними за тема-
тизмом, образністю, темпом. Принципом єднання композицій у цілість 
служить установка на жанрову однотипність (танцювальність, обрядову 
пісенність). Фольклорно-орієнтовані композиції численно наявні й у ци-
клах мішаного типу (у яких фігурують пісенні і танцювальні жанри), 
що свідчить про шлях засвоєння традиційного репертуару гармошечної 
виконавської традиції на новому – академічно-інструментальному рівні.

Розвиток досліджуваного жанру періоду 1970-х – 1990-х років в 
українському баянному репертуарі демонструє тенденції до трансфор-
мації сюїти, розвитку численних її різновидів. Це концертна та камерна 
сюїти. У їх контексті також фігурують такі специфічні новітні жанрові 
видозміни як дитяча сюїта, триптих, зошит. Цей часовий проміжок зна-
менується розвитком партити та її різновидів,  збагаченням жанрової 
палітри шляхом введення усередину сюїтних циклів нових нетипових 
складових та малих форм (фуга, речитатив, токата, елегія) і появою джа-
зово-орієнтованих сюїтних різновидів. 

Оскільки кожна з названих тенденцій має різні передумови та ін-
тенції вияву, слід розглянути стильові орієнтири, еволюційні процеси 
у галузі жанру і формотворення. Зокрема, відмінні моделі сюїтних ци-
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клів структуруються у домінуючі романтичні, неофольклорні та естрад-
но-джазові типи. Значно менш численно представлені у цьому перелі-
ку імпресіоністичні та неокласичні пошуки, які виходять на передній 
план у досліджуваній жанровій групі на зламі ХХ–ХХІ століть. Рідкіс-
ним взірцем необарокової стилістки є «Поліфонічна Сюїта» М. Чайкіна 
(1977), яка поєднує риси патртити і танцювальної сюїти французького 
взірця (будова циклу:1 ч. Івенція-токата; 2 ч. Фугета; 3 ч. Пасп’є. Дубль; 
4 ч. Канон; 5 ч. Жига). 

У нових зразках жанру початку ХХІ століття відбуваються про-
тилежно-спрямовані формотворчі процеси у принципах циклізації: з од-
ного боку – тяжіння до дивертисментної моделі (серії контрастних п’єс 
об’єднаних спільним жанровим або програмним началом, що веде до 
розростання циклу до альбому, циклу-зошита), і навпаки – тенденція до 
камернізації циклу, зростання внутрішніх взаємозв’язків на різних рів-
нях (образному, драматургічному, інтонаційному, тональному), яка зу-
мовлює формування камерних форм – сюїти-piccolo, диптиха, триптиха, 
циклів з ознаками сонатно-симфонічного циклу чи рисами поемності. 

Особливості новітнього етапу розвитку жанру баянної сюїти знамен-
ні його входженням в стильову систему постмодерну з відповідними для 
неї ознаками.  Характеризуючи всю складність музично-семіотичних 
про цесів останнього сорокаріччя, небувале багатство і розмаїття автор-
ських стильових парадигм, виявлення загальних параме трів національ-
ної музичної мови на зламі століть, О. Козаренко у поясненні музи чних 
явищ сьогодення вважає доцільним використання поняття «постмо-
дерн». Постмодерністичний акцент українсь кого музичного авангарду, 
що виявляється у його запізнілій появі, компресованому проходженні 
новітніх європейських на прямків і технік, їх «інтерпретуючій» рецеп-
ції вимагає викорис тання терміну неоавангард у загальностилістич-
ному визначен ні. Український неоавангард, розширивши традиційний 
тема тичний матеріал національної музики, відкрив для національ ного 
музичного семіозу новий «життєвий простір», необмежені можливості 
його семіологічного «обживання» [5, 225].

Однією з визначальних ознак постмодерної естетики є полістилісти-
ка і широке засвоєння різностильового пласта технічних засобів. Баянні 
твори українських композиторів демонструють вміле поєднання фор-
мотворчих принципів народного походження, класичних та барокових 
форм, що закріпились у практиці композиторів попередніх епох  та ін-
дивідуального творчого трактування музичного процесу з використан-
ням авангардових композиторських технік: сонористики, алеаторики, 
пуантилізму, додекафонії, кластерної техніки, елементів брюїтизму та 
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хепенінгу тощо. «Полістилістика, як манера, в якій довільна гра різними 
епохами й стилями є визначальною, не дозволяє в своїй естетичній суті 
акцентувати домінантність лише якоїсь однієї стильової моделі (хоча 
доволі часто саме моделі бароко стають в полістилістичному контексті 
найбільш яскравими і впізнаваними категоріями)», – констатує дослід-
ниця необарокових тенденцій Л. Мельник [6, 7].

Цікавим стильовим явищем стає утвердження необарокових орієн-
тирів, які фігурують у складі синтетичних стильових форм. До цього 
періоду належать найбільш ранні приклади неокласичної стилізації у 
баянному мистецтві, якими є, наприклад, фольклорно-орієнтовані п’ять 
вальсів у стилі французьких мюзетів «Паризькі таємниці» А. Гайденка 
(1999) та «Імпровізація і бурлеска» Ю. Шамо, що сполучає риси «но-
вої фольклорної хвилі» та неоромантизму, завдяки втіленню монотема-
тичного принципу. До прикладів прочитань жанру у цьому напрямку 
на перетині необароко та жанрових ознак сюїти-homage є композиції 
В. Власова «Імпровізація і токата» та тему ААСЕ (2001), присвячена 
А. Семешку.

Даючи визначання необароковому процесу «ренесансу форм» у му-
зичному мистецтві на зламі ХХ – ХХІ століть, Л. Мельник зауважує, що: 
«В поняттях «сюїти», «партити», «кончерто» спостеріга ємо, в окремих 
випадках, таке розмивання формальних і змістових меж, що сама на-
зва чи «натяк» на жанр не можуть служити дороговказом до визначення 
твору саме як необарокового» [6, 8]. У цих випадках необхідно орієнту-
ватись на суб’єктивний авторський відбір ознак стилізації в межах від-
творення духу епохи та узагальнення через жанр.

Фольклорно-тематичний матеріал у баянних сюїтно-циклічних тво-
рах су часних українських композиторів представляє широкий спектр 
різноманітних стилів, у яких особливості музичного мислення форму-
ються під куполом індивідуально-композиторської музично-стильової 
системи.

У творчості композиторів на межі XX – XXI ст. спос терігаємо так 
звану четверту фольклорну хвилю, яка асимілювала на новому сучас-
ному ґрунті музично-виразових засобів характерні ознаки трьох попе-
редніх фольк-хвиль, «примирила традиційне і відверто новаторське ху-
дожнє світобачення, об’єднала архаїчні фольклорні поспівки з гострими 
терпкими гармоніями, притаманними модерному митецькому мислен-
ню з об’ємною просторовою фактурою, сонористичною тембральністю, 
застосуванням шумових звучностей, використанням нової звукозапису-
ючої та звуковідтворюючої техніки як можли востей відтворити темб-
ральну палітру тощо» [4, 175]. 
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Поряд з романтичною, неокласичною та нефольклорною стилісти-
кою у 1970-ті – 1980-ті роки у жанрі баянної сюїти зароджуються тен-
денції, близькі до імпресіоністичного спрямування. Першу групу пред-
ставляють сюїта «Impressions» (1988) В. Зубицького і тричастинні сюїти 
№ 1 та 2 «Образи» А. Сташевського – характерні неоімпресіоністичні 
замальовки, де широко використано тембрально-колористичні можли-
вості інструменту. 

В умовах розвитку української музичної культури на межі ХХ-
ХХІ ст. спостерігаємо дві яскраво означені взаємозумовлені тенденції:

− академізація народно-інструментального мистецтва, зо крема но-
вих композиторських трактувань до використання ре сурсів народного 
інструментарію, як перспективного академіч ного інструмента;

− проникнення автентичної народної інструментальної творчості у 
академічне професійне мистецтво.

У 1990-ті роки спостерігається трактування баяна, як інструменту, 
що активно залучається до тембральних експериментів у найрізноманіт-
ніших напрямках професійної композиторської творчості. Формується 
міцна творча співдружність цілого ряду баяністів-інтерпретаторів та фа-
хових митців, а це, відповідно, зумовило тенденцію зростання інтересу 
до баяна з боку композиторів-небаяністів з неоавангардною і постмо-
дерністичною орієнтацією як у всьому світі, так і в Україні, серед яких: 
Є. Станкович, К. Цепколенко, Л. Самодаєва, Ю. Гомельська, В. Ларчи-
ков, О. Щетинський, В. Польова, Св. Луньов та ін. 

Принципово змінюється уявлення про сутність та призначення оригі-
нального репертуару акордеона та баяна, їх семантичних зв’язків, звуко-
зображальних можливостей, тембрального потенціалу, що було зумов-
лено й конструктивним вдосконаленням інструментарію, утвердженням 
в концертній практиці багатотембрового готово-виборного баяну. 

Новим явищем українського виконавського мистецтва став «модерн-
акордеон» (згідно терміну М. Еллегарда – І. Єргієва) [2]. Трактування 
інструменту і специфіку оригінальних авторських знахідок обумовле-
них наведеним терміном формували особисті творчі контакти і тривала 
творча співпраця професійних композиторів (С. Беринського, С. Губай-
дуліної, Е. Денисова, В. Рунчака, К. Цепколенко) та успішних виконав-
ців-віртуозів (П. Фенюк – В. Рунчак, В. Мурза – В. Власов, І. Єргієв 
– К. Цепколенко, Л. Самодаєва, Ю. Гомельська). «У цьому контексті пе-
реосмислюється значення самого інструмента як «акустичного синтеза-
тора», здатного до «мікро»- і «макроінтонаційних» звукових відтворень, 
притаманних мистецтву абстракціонізму. Прояви синтезу «акордеонних 
жанрів» актуалізуються в музиці 1990-х років» [1, 32].
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Вільна романтична сюїта є логічним продовженням лінії розвитку 
жанру, започаткованої попереднім етапом – періодом засвоєння акаде-
мічних інструментальних форм. Її відрізняє послідовність контрастних 
за змістом, жанром, формою і тональністю індивідуалізованих частин, 
кожна з яких відіграє роль завершеної романтичної мініатюри з єдиним 
настроєм чи образом. Прикладами подібного трактування можуть по-
служити «Романтична сюїта» № 2 (1983) В. Власова, «Фантастична сю-
їта» у 5-ти частинах (1989) А. Сташевського, «Характерна сюїта» (1983) 
Г. Шендерьова, «Романтична сюїта» (1988) В. Пацукевича (першови-
конання та виконавську редакцію якої здійснив Г. Белоненко, деякі з її 
частин виконував В. Зубицький) та Сюїта № 1 «Ескізи» О. Колосовської 
(2009). Провідними різновидами сюїти романтичної стилістики є масш-
табна віртуозна концертна та більш скромна за розмірами інтелектуаль-
но-психологічна камерна сюїти з їх різновидами. 

Концертна сюїта-дивертисмент (цикл з послідовності контрастних 
танцювальних п’єс) представлені у українській баянній творчості такими 
композиціями як «Концертна сюїта» (1974) Г. Шендерьова, «Танцювальні 
сюїти» № 1 (1972) та № 2 (1974) К. Мяскова. Тенденції до мініатюризації 
циклу, зменшення кількості частин при збереженні принципу їх контр-
астного співставлення спостерігаємо у циклах В. Полєвого «П’ять п’єс» 
(1979), «Три п’єси» (1979). Однак серед сюїтних циклів, написаних для 
баяну дедалі численнішими стають твори, що втілюють форми синтезу 
цього жанру з ознаками сонатності, поемності, симфонізації. 

Парадигмальні модифікації жанру сюїти у бік сонатної циклічності 
та симфонізації як чинника жанрової трансформації, що істотним чином 
вплинув на модернізацію музичної мови української акордеонно-баян-
ної музики,  нові принципи формотворення і драматургії, розширен-
ня образних сфер спостерігаємо на прикладах композицій В. Власова 
(«Сюїта-симфонія»), А. Білошицького (Сюїта № 2 «Романтична») та ін. 

Основними рисами трансформації жанру стають: «драматургічна 
цілісність усього циклу; безпосередній зв’язок частин; наявність дина-
мічних частин; мінімалізація кількості частин (3–4 частини); тяжіння 
до сонатно-симфонічних принципів розгортання матеріалу; розширення 
образної сфери» [8, 92]. Всі ці та інші ознаки можуть бути сформульо-
вані єдиним узагальнювальним терміном – «симфонізованою сюїтою» 
(А. Сташевський)» [виділення курсивом авт. – Я. О., 1, 30]. 

В українській музиці для баяна цього періоду формуються дві про-
тилежноспрямовані тенденції: з одного боку – до розростання циклу (до 
десятків частин), який творить масштабну композицію з глибинною вну-
трішньою архітектонікою, іноді підкресленою наскрізними інтонаційни-
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ми зв’язками чи арками (зошит та альбом), з іншого – до мінімізації масш-
табів, у межах якої зберігається багаторівневий контраст як визначальний 
чинник співвіднесення складових циклічного цілого (триптих та диптих). 
Особливими різновидами сюїти є сюїта-зошит, сюїта-альбом, триптих та 
диптих, яким притаманні сюїтні принципи формотворення, яскрава об-
разно-жанрова індивідуалізація частин, укладених за принципом конт-
расту, нерідко поглибленого програмністю та картинністю змісту. 

Основною рисою різновиду сюїти-зошита є наявність великої кіль-
кості частин, пов’язаних наскрізною драматургією, де практично всі 
частини йдуть одна за одною – аttасса, що створює ефект перегортан-
ня сторінок (частин) та охоплення узагальненого змісту всього твору. 
За умови значної кількості, частини можуть групуватися у розділи-під-
цикли, наділені спільними єднальними ознаками (такі групи, об’єднані 
змістовою, формальною, інтонаційною чи драматургічною єдністю на 
рівні макроформи визначаються як «мікроцикли»).

Жанрова модель триптиха похідна від картинно-живописного образ-
ного вирішення, диптих – тип контрастної пари, що веде своє начало від 
фольклорної думки-шумки. Це підтверджують численні взірці подібних 
циклів. Наявність різножанрового фольклорно-танцювального начал 
або протиставлення пісенного, епічно-імпровізаційного та моторного, 
жартівливого і чітко структурованого матеріалу в частинах циклу до-
зволяє їх віднести до сюїтних різновидів. Серед прикладів: «Диптих» та 
«Веснянка і гопак» (1981) Г. Шендерьовa, «Концертний диптих» (який 
включає Andante та Allegro), та споріднені вищенаведеним неороман-
тична «Імпровізація і бурлеска» (1989) Ю. Шамо та необарокова «Імп-
ровізація і токата» (1977) В. Подгорного. 

У музиці XX ст. спостерігаємо активний інтерес до фольклору, який 
живить професійне мистецтво, у взаємодії з яким фольклорні моделі 
дістають нові втілення. Це пов’язано з усвідомленням дотичності ар-
хаїчної, «до тональної» музики до «пост тональної», модерної. Єдність 
«сучасного – вічного», «модерного – класичного», «традиційного – не-
звичного» набуває у творчості композиторів оригінальних та вишука-
них форм [4, 10]. Намагаючись пояснити багатогранність, внутрішню 
наповненість категорії «національного», «народного», свідомо торкне-
мося питання формотворчих особливостей музичних композицій з на-
ціонально окресленим тематизмом, функціонування музичних форм та 
аспектів їх індивідуального переосмислення у неофольклористичних 
творах для баяна українських композиторів ХХ століття.

Фольклорна хвиля на межі ХХ – ХХІ ст. стає універсальним сти-
льовим знаком баянної творчості сучасних українських ком позиторів і 
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є зразком органічного поєднання національного з рисами неоавангарду. 
Це представлено оригінальни ми авторськими версіями роботи з фоль-
клором («Карпатська сюїта», «Концертна партита» № 2, «Болгарський 
зошит», В. Зубицького; «Українська сюїта», «Концер тний триптих», 
«Концертна сюїта» М. Чайкіна; «Концертна пар тита» № 3, «Пори року» 
А. Білошицького; Сюїта № 2 «Українсь кА» В. Рунчака).

Специфічною ознакою названих творів є багатоаспектне викорис-
тання етнохарактерного матеріалу з намаганням якомога точніше від-
творити його автентичне звучання, реконструювати сонорну основу 
фольклорного джерела. Цей новий, високий щабель осягнення наці-
ональної специфіки полягав не в більш чи менш вдалому підпоряд-
куванні вихідної інтонаційної системи усталеним закономірностям 
музичного професіоналізму, а на впаки - у витворенні нової норматив-
ності, що заснована на під порядкуванні елементів нових технік (соно-
ристики, алеаторики, кластерної техніки тощо) природі фольклорних 
лексем.

Фольклорно-тематичний матеріал в баянних творах українських 
композиторів зарекомендував себе на різних рівнях методу викорис-
тання фольклору: на рівні проникнення фольклорного матеріалу у ви-
гляді семіотичних цитат, що зумовлюють образність, жанрово-фор-
мотворчі ознаки твору («Пори року» А. Білошицького, «Болгарський 
зошит» В. Зубицького тощо); на рівні опосередкованого, індивідуально-
переосмисле ного фольклорного матеріалу (Сюїта № 2 «Українська» 
В. Рунчака, «Карпатська сюїта» В. Зубицького, «Концертний триптих», 
«Українська сюїта» М. Чайкіна тощо); твори, у яких фольклорні озна-
ки ледь окреслені, приховані за площиною інших стильових компо-
нентів («Концертна партита» № 3 А. Білошицького, «Кон цертна сюїта» 
М. Чайкіна, «Концертна партита» В. Зубицького).

Відтворення естрадно-акорденної виконавської традиції зумовлює 
актуальність ретро-тематики, освоєння виразових засобів естрадно-
танцювальних та джазових  жанрів, проникнення джазових елементів 
(«Карпатська сюїта» В. Зубицького; цикл «Естрадно-джазові п’єси» з 
«Альбому для дітей та юнацтва» та «Джазова сюїта» (1970) В. Власо-
ва, яку утворюють «Імпровізація», «Боса-нова C-dur», «Танцювальний 
ескіз» «Мелодія», «Фінал», «Ретро-сюїта» В. Стеценка, дві Партити 
В. Зубицького (Partita concertante № 1, 2 in modo di jazz improvisazione), 
«Ретро-сюїта» у 8-ми частинах (2002) В. Подгорного, укладена з аран-
жувань популярних естрадних шлягерів 1930-х – 1950-х років та ін.).

Серед української баянної літератури оригінальні циклічні твори 
для дитячого дидактично-педагогічного репертуару значну частину за-
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ймають циклічні композиції, зокрема сюїти та дитячі альбоми, вивчення 
яких дає можливість виявити певні закономірності жанру. До цієї групи 
композицій чималий внесок зробили і фахові композитори і баяністи-
педагоги, усвідомлюючи виняткове значення художньо-вартісного ди-
дактичного навчального матеріалу з окресленим національним спря-
муванням, яскравою і відповідною віковим категоріям образністю, ре-
льєфністю символьно-знакових рис, жанрових ознак: «Дитячі альбоми» 
№ 1 та 2, «Альбом для дітей і юнацтва» К. Мяскова, «Дитячий альбом» 
В. Дікусарова, дитяча сюїта «В лісі у юннатів» (1960), Дитячий альбом 
№ 1 (1960), Альбом-сюїта за повістю О. Гріна «Червоні вітрила» (1968), 
Дитячий альбом № 2 (1971), сюїти «Зоопарк», «Буратіно», «Сонячний 
зайчик» К. Мяскова, «Дитячий альбом» (14 п’єс і етюдів до них, 1979), 
«Альбом для дітей і юнацтва» (1989-1992), Сюїти В. Зубицького № 2 
«Російська» (1987), «Болгарський зошит» та № 3 «Українська», присвя-
чена першому вчителеві композитора Олександру Усатюку та ін.

Висновки. Отже, авангардові тенденції, що активно опанову-
валися в українській музиці 1960-х років, практично не торкнулися 
тогочасного баянного мистецтва України. Для цієї ділянки музичної 
культури цей період характерний тенденціями поетапної академізації з 
принциповим відходом від аматорсько-самодіяльних ужиткових форм 
виконавства та засвоєння  їх жанрової системи у концертних та ди-
дактичних різновидах, а також формуванням нових позицій жанрово-
стильової палітри. 

Протягом кількох десятиліть (1970-2000-х років) жанри сюїти і пар-
тити в українській музиці для баяну пройшли складний еволюційний 
процес. Він знаменується поетапною зміною та подальшим співісну-
ванням стильових орієнтирів (пізньоромантичного, нефольклорного, 
неокласичного, необарокового, естрадно-джазового, авангардного та 
ін.), з освоєнням відповідних рис: образності, формотворення та засо-
бів виразовості, способів осмислення фольклорного матеріалу, засобів 
стилізації та полістилістики. До жанрових моделей додаються дитячий 
альбом, триптих, зошит, цикли-дивертисменти, а від 1990-х років умо-
вах естетики постмодерну  відроджується жанр партити.
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УДК 785(477)
Оксана СЕРГІЄНКО,

м. Київ

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ 
СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОГО 

РУХУ ВИКОНАВЦІВ НА НАРОДНИХ 
ІНСТРУМЕНТАХ В УКРАЇНІ

У статті розкриваються історичні передумови становлення конкурсно-фес-
тивального руху виконавців-народників в Україні. Обгрунтовується поняття кон-
курс, фестиваль, фестиваль-конкурс. Аналізується сучасна панорама мистець-
ких змагань різного рівня серед виконавців на народних інструментах України.

Ключові слов: конкурс, фестиваль, виконавство, народні інструменти.
Sergienko O. Towards becoming historical background competition-festival 

movement of folk instruments in Ukraine. The article describes the historical 
background of the formation of competitive-festival movement artists populists in 
Ukraine. The notion competition, festival, festival-competition. Analyzed the current 
panorama of competitions among different levels of folk instruments of Ukraine.

Key words: competition, festival, performance, folk instruments.

Постановка проблеми. Українська народно-інструментальна музи-
ка – яскрава сторінка національної музичної культури. Однак, під впли-
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вом урбанізаційних процесів традиційна інструментальна музика зна-
чно модернізувалася і сьогодні базується, в основному, на електронних 
інструментах – електроорганах, електрогітарах тощо. Таким чином, 
народні музичні інструменти втрачають свою популярність і можуть 
зникнути, перетворившись на музейний раритет. Тому в сучасній Укра-
їні вживаються заходи щодо відродження і збереження первинного ін-
струментарію як джерела національного мистецтва, серед яких важливе 
місце займають різноманітні музичні, фольклорні та етнофестивалі як 
найбільш яскрава, видовищна та змістовна форма творчої діяльності. 

Аналіз досліджень. Основні праці які висвітлюють конкурсно-фес-
тивальний рух України це довідники А. Басурманова [2], А. Душно-
го та Б. Пица [11; 18], Б. Жеплинського та Д. Ковальчук [12], А. Мі-
река [15], А. Семешка [20]. Низка професійних періодичних видань в 
Україні («Українська музична казета», «Вісник академічних конкурсів 
України»), Росії (журнал «Народник») та мережа Інтернет публікують 
як інформаційні листи-положення, так і основні результати, рецензії та 
резюми конкурсно-фестивального руху України. Серед праць наукового 
осмислення даної проблематики відомі напрацювання М. Давидова [6; 
7], А. Душного [8; 9; 10], Р. Кундиса, Л. Пасічняк [17], Б. Пица, А. Ста-
шевського [20], М. Черепанина [23], Ю. Чумака [24], ряд матеріалів на-
уково-практичних конференцій, публікацій у ЗМІ, низки Інтернет-ви-
дань. Водночас проблема щодо дослідження фестивалю як сучасного 
засобу функціонування української народної інструментальної музики 
практично не висвітлюється, а основна кількість публікацій має пере-
важно публіцистичний характер.

Мета статті полягає у визначенні історичних передумов становлен-
ня конкурсно-фестивального руху виконавців на народних інструментах 
в Україні та в обґрунтуванні поняття фестивалю та конкурсу як засо-
бу сучасного функціонування українського народно-інструментального 
мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. У наш час конкурси, якими ми їх зна-
ємо, формувались в другій половині XX ст. Без конкурсів вже важко 
уявити собі музичне життя будь-якої країни. Тому, двадцять років тому 
існувала мала кількість музичних конкурсів, що проводились лише в де-
яких країнах Європи та США, то сьогодні в десятках країн різних конти-
нентів проводиться сотні міжнародних і національних змагань різного 
масштабу, в яких беруть участь представники практично всіх без винят-
ку музичних професій.

Якщо констатувати історію, то велика популярність, зокрема бая-
на-акордеона в Радянському Союзі, започаткувала новий етап розвитку 



133

конкурсів. В конкурсах всесоюзного значення акордеоністи стали брати 
участь з 1939 року, коли проходив І-й Всесоюзний огляд виконавців на 
народних інструментах. Переможцями стали І. Паницький, М. Різоль та 
М. Білецька, Г. Казаков. Свою майстерність продемонстрували вони на 
Всесоюзному фестивалі радянської молоді в Москві (1957) перед VІ-м 
Всесвітнім фестивалем молоді і студентів. Поряд з солістами приймали 
участь і ансамблі. Перші місця та золоті медалі завоювало тріо у складі 
М. Коцюби, В. Воєводіна і В. Панькова. Потім вони стали лауреатами 
Всесвітнього фестивалю [2, 174–176].

В післявоєнний період конкурси акордеоністів в Україні проводи-
лись рідко. Найбільш значним з творчих змагань тих років став Укра-
їнський республіканський конкурс музикантів-виконавців (1950) Друге 
місце і звання лауреата завоював квартет Київської філармонії під ке-
рівництвом М. Різоля. Цікаво відмітити, що учасники квартету позна-
йомились в Москві під час Всесоюзного огляду виконавців на народних 
інструментах (1939) [15, 340]. 

Але поступово регулярна конкурсна діяльність, перервана війною, 
знову оживала. В другій половині п’ятдесятих – початку шістдесятих ро-
ків стали відроджуватись традиції періодичних змагань. Це був час, коли 
створювалась і вдосконалювалась система конкурсів, що діє сьогодні. 
Українські баяністи-акордеоніети брали активну участь в республікан-
ських конкурсах, що мали відбірковий характер перед VІ-м Всесвітнім 
фестивалем молоді та студентів. На першому Всеросійському конкурсі 
(1960) тріо у складі І. Шепельського, А. Хижняка і Н. Худякова отримали 
диплом, а на другому (1962) ці музиканти стали лауреатами [6, 107]. 

В 1968 році на Українському республіканському конкурсі молодих 
виконавців перше місце завоював представник Львівської школи Я. Ко-
вальчук [11, 18.]. В 1977 р. відбувся ще один такий конкурс, на якому 
перше місце поділили А. Семешко і В. Самітов, друге – С. Грінченко і 
І .Большакова, третє місце посів В. Стецун [11, 104].

Кожний всесоюзний і республіканський конкурс в країні завжди є 
великою подією культурного життя і має широкий резонанс. Підводя-
чи підсумки конкурсу виконавців на народних інструментах 1972 року, 
член журі, відомий український композитор М. Чайкін, відзначив: «Кон-
курс ще раз довів, що в нашій країні з повагою ставляться до національ-
них традицій, народного мистецтва. Професійне музичне мистецтво і 
мистецтво народне тісно пов’язані. Саме тому залучення народної музи-
ки різних жанрів до мистецтва професійного проходить дуже інтенсив-
но. Конкурс довів, що атмосфера, в якій живе і розвивається мистецтво 
виконавства на народних інструментах – сприятлива» [22].
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Щорічно їх сотні проводились на різноманітних рівнях – від змагань 
учнів і студентів навчальних закладів, до міжнародних виступів най-
більш талановитих музикантів. За короткий термін конкурси познайо-
мили широку аудиторію з багатьма талановитими виконавцями. Такий 
стрімкий розвиток вимагав створення спеціального органу для коорди-
нації та проведення різноманітних змагань. В кінці п’ятдесятих років 
почала функціонувати група, що перетворилась пізніше в Управління 
міжнародних і всесоюзних конкурсів, що брала участь в організації від-
біркових прослуховувань і проводила конкурси. Наприклад, в грудні 
1990 р. в Москві, цією організацією був проведений Перший Міжна-
родний конкурс баяністів-акордеоністів. В ньому брали участь близько 
30 учасників з 13 країн світу. Серед переможців першу премію отримав 
П. Фенюк (Київ) [2, 203].

У колишньому Радянському Союзі проходили цілі відбори на Всесо-
юзні чи міжнародні конкурси, зокрема відбори проводилися і в Україні: 
Всесоюзний відбір на міжднародні конкурси «Кубок світу» – Фінляндія, 
«Дні Гармоніки» – Німеччина проводився у Львові (січень 1979).

Таким чином, щорічно весною в найбільшому центрі музичної про-
мисловості Німеччини, місті Клінгенталь проводиться традиційний 
фестиваль «Дні гармоніки». Найголовнішим в проведенні фестивалю 
є конкурс акордеоністів. З початку організації «Днів гармоніки» (1948) 
учасниками конкурсу були лише виконавці з Німеччини. З 1961 р. це 
змагання отримало статус «міжнародного». В ці роки у нас склалась 
система внутрішніх відборів акордеоністів, що забезпечувала участь в 
цьому конкурсі самим достойним кандидатам. «Успішно пройти наш 
внутрішній відбір набагато складніше, ніж завоювати нагороди на кон-
курсі: настільки висока підготовка музикантів, така велика кількість 
претендентів і так вимогливі наші педагоги», зазначає у своєму виступі 
один із членів журі Ю. Дранга. Вимоги конкурсу «Дні гармоніки» часто 
змінювались. Вони значно ускладнились в 1975 році. В програму, крім 
поліфонічного, віртуозного і циклічного творів, увійшли дві обов’язкові 
п’єси: «Новела» німецького композитора Г. Тіттеля і одна з частин «Каз-
ки» чеського композитора В. Трояна. В цьому ж році назва і фестивалю 
була змінена на «Фогтландські дні музики». Інтерес до цього конкурсу 
постійно зростає [2, 185–186]. Зараз по складності клінгентальські зма-
гання акордеоністів і баяністів не мають собі рівних. В різні роки чле-
нами журі конкурсу «Дні гармоніки» були відомі і українські педагоги-
акордеоністи М. Чайкін, В. Бесфамільнов. А. Онуфрієнко та ін. Серед 
лауреатів цього престижного міжнародного конкурсу є В. Голубничий, 
Я. Ковальчук, В. Стецун, Є. Дацина, В. Балик, В. Булавко, П. Фенюк, 



135

В. Мурза, С. Грунченко, І. Єргієв, Д. Султанов, В. Козицький, В. Гайда-
чук [2; 6; 8; 11; 20].

Паралельно з сольними виступами на цьому конкурсі проводять-
ся і змагання ансамблів. В 1998 р. в категорії «Дуети акордеоністів» 
взяли участь 22 ансамблі з Німеччини, Росії, Білорусії. Латвії, Фінлян-
дії. Казахстану та України. Нашу країну представляли сім ансамблів. 
Першу премію та звання лауреатів отримав дует у складі аспірантів 
Національної музичної академії ім. П. Чайківського братів Пірогів [20, 
114–115]. 

Найбільшим міжнародним конкурсом, в якому беруть участь наші 
музиканти є чемпіонат «Кубок світу», що проводиться щорічно Міжна-
родною конфедерацією акордеоністів. Вона була заснована в І948 році 
в місті Лозанна (Швейцарія) і першим президентом був швейцарський 
професор Ф. Кодерей; віце-президентом декілька раз обирався відомий 
український музикант М. Чайкін. В 1975 р. «Кубок світу», золоту ме-
даль, диплом лауреата отримав В. Зубицький (Київ), в 1986 р. – Ю. Фе-
доров, 1996 р. – Д. Султанов, 2000р. – О. Васіч [2].

Все частіше звучать на міжнародних конкурсах оригінальні твори 
українських композиторів. В 1968 році на чемпіонаті «Кубок світу» 
обов’язковим твором стала «Концертна сюїта» М. Чайкіна. в 1971 році 
– його ж Українська сюїта, в 1974 р. – Скерцо-канрічіо. З успіхом ви-
конуються на міжнародних конкурсах твори К. Мяскова, В. Зубицького, 
В. Рунчака, В. Власова. В. Подгорного. I. Яшкевича. М. Різоля і ін. [2].

У 60-х роках ХХ-го століття в Україні активізовується народно-ін-
струментальний рух. Так у 1968 та 1977 роках у Києві було організова-
но та проведено І-ше та ІІ-ге Республіканське змагання виконавців на 
народних інструментах. Дані змагання відкрили імена ряду таланови-
тих виконавців, які сьогодні широко відомі у мистецьких колах України 
та зарубіжжя – Ю. Алексика (балалайка), В. Івка (домра), Є. Кураєва, 
А. Стригу, С. Грінченка, В. Самітова, А. Семешка (баян), В. Єсипка, 
М. Кардаш (бандура), М. Михайленка (гітара) та ін. [6, 104].

У 80-ті роки ХХ-го століття змагання переростають у конкурси ви-
конавців на народних інструментах України. Естафета Києва передаєть-
ся Одесі, і тут Міністерсто культури УРСР організовує Республіканські 
конкурси – виконавців на народних інструментах (Одеса, 8-25 жовтня 
1981 року). До участі у конкурсі допускаються виконавці на баяні, до-
мрі балалайці, бандурі, цимбалах, гітарі, сопілці віком до 30 років за 
рекомендаціями керівників зазначених установ на підставі рішення ху-
дожніх рад або відповідних кафедр. Лауреати міжнародних, всесоюзних 
та республіканських конкурсів участі у конкурсі не беруть. Конкурсні 
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іспити складаються із 3-х турів – двох відбіркових та одного фінального. 
До складу журі входили провідні фахівці означених напрямків ведучих 
консерваторій та інститутів. Конкурс відкрив провідних імен Н. Брояка 
(бандура), В. Самофалова, Ю. Федорова (баян) та ін. [6, 104].

1988 рік ознаменувався відокремленням баяна і акордеона в окре-
мий конкурс. Таким чином, у вересні цього року у Рівному на базі об-
ласної філармонії проводиться Республіканський баяністів і акордео-
ністів. До участі в конкурсі допускаються виконавці, які народилися 
не раніше 1 січня 1958 року – артисти театрів, концертних організацій 
та художніх колективів, студенти і учні вищих та середніх спеціальних 
музичних навчальних закладів республіки на основі рішень художніх 
рад або відповідних кафедр (педагогічних рад). Як і на Київському 
конкурсі, лауреати міжнародних, всесоюзних та республіканських (І-
ша премія) конкурсів участі у конкурсі не беруть й конкурсні змагання 
складаються теж із 3-х турів. І знову нова хвиля лауреатів, сьогодні 
відомих баяністів-акордеоністів – Ю. Карнаух, Є. Черказова, Вя. Са-
мофалов [6, 104].

Тим же 1988 роком датується і Республіканський конкурс виконавців 
на народних інструментах, який відбувся у Івано-Франківську в жовтні 
місяці. Конкурс не включав виконавців на баяні та акордеоні, а виконав-
ців на домрі балалайці, бандурі, цимбалах, гітарі, сопілці, а також ан-
самблі бандуристів та ансамблі народних інструментів (до 10 чол.). По-
дальші вікові пріорітети були відповідно до конкурсу у Рівному. Серед 
низки переможців «Прикарпатський дует баяністів» у складі В. Чумака 
та С. Максимова (Дрогобич) [24].

Закінчується період 80-х років I-м зональним конкурсом учнів-ба-
яністів музичних училищ Західного регіону УРСР (Дрогобич, бере-
зень1989). Конкурс проводився серед Дрогобицького, Львівського, 
Ужгородського, Луцького, Рівненського, ЧернівецькогоТернопільсько-
го, Івано-Франківського музичних училищ [11, 96–97].

Так, привертаючи до себе увагу великої кількості спеціалістів, кон-
курси сприяють розвитку різних музичних жанрів, висвітлюють нові 
імена молодих виконавців, сприяють покращенню зв’язків між країна-
ми, культурному взаємозбагаченню. Вони в значній мірі розкривають 
стан виконавського мистецтва в світі і допомагають виявити перспекти-
ви розвитку окремих виконавських шкіл у порівнянні із вже відомими. 
Адже конкурсанти, крім власних творчих успіхів, демонструють досяг-
нення національних педагогічних шкіл.

Єдиної системи проведення музичних конкурсів, на жаль, ще не 
створено. В кожній країні існує свій підхід до неї, починаючи з визна-
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чення умов проведення конкурсу і закінчуючи розподілом призових 
місць. Нема чіткої класифікації конкурсів, поділу їх па визначені катего-
рії в відповідності з рівнем програм.

Значну роботу по координації різноманітних змагань проводить 
«Федерація міжнародних музичних конкурсів», створена в 1957 році 
в Женеві. Вона присвячена створенню глобальної мережі міжнарод-
но-визнаних організацій, які уособлюють відкрити для себе найбільш 
перспективних молодих талантів у традиційній класичній музиці із 
подальшою їх промоцією з фахового спрямування. Низка важливих 
міжнародних музичних організацій є членами федерації, а «Федерація 
міжнародних музичних конкурсів» водночас являється членом Між-
народної музичної ради (ЮНЕСКО) [25]. Її мета – уникнути дублю-
вання змагань з одноманітних спеціальностей, встановити найбільш 
сприятливі терміни їх і т.д., федерація складає конкурсну сітку на три 
роки вперед. 

Крім «Федерації міжнародних конкурсів», в наш час функціонує 
«Європейський союз національних музичних конкурсів молоді», який 
проводить цикли європейських і міжнародних концертів за участю мо-
лодих музикантів-переможців різних національних конкурсів.

Водночас у Незалежній Україні у 2001 році засновано «Асоціацію 
академічних музичних конкурсів» [1]. Ініціаторами її створення ви-
ступили визнані вітчизняні конкурси – Міжнародний конкурс молодих 
піаністів пам’яті Володимира Горовиця та Міжнародний конкурс юних 
піаністів Володимира Крайнєва. Асоціація офіційно зареєстрована як 
громадська організація, що керується Конституцією України, Законом 
України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України 
та Статутом Асоціації.

Основою діяльності Асоціації є вирішення такої актуальної пробле-
ми сучасного етапу розвитку українського професійного музичного ви-
конавства, як об’єднання музичних конкурсів з різних регіонів України 
та координація їх діяльності з метою подальшого розвитку конкурсного 
руху. До складу Асоціацій входять відомі та авторитетні вітчизняні кон-
курси; Міжнародний конкурс молодих піаністів на Батьківщині Сергія 
Прокоф’єва; Міжнародний музичний конкурс юних піаністів Володи-
мира Крайнєва; Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Воло-
димира Горовиця; Міжнародний конкурс молодих піаністів Алемдара 
Караманова; Міжнародний конкурс пам’яті Еміля Гілелься; Відкритий 
конкурс української фортепіанної музики імені Івана Карабиця; Все-
український конкурс молодих виконавців на мідних духових інстру-
ментах «Полтавська весна»; Міжнародний фестиваль-конкурс молодих 
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виконавців «Кримська весна»; Всеукраїнський конкурс-огляд піаністів 
Олени Вериківської.

На жаль сьогодні до «Асоціації академічних музичних конкурсів 
України» не внесено жодного конкурсу виконавців на народних інстру-
ментах а відтак на баяні-акордеоні, що дає підстави стверджувати про 
недовіру асоціації національній школі академічного народно-інструмен-
тального мистецтва, яка робить вагомий внесок у розвиток Української 
національної культури, свідомості та мистецтва. Хоча з іншої сторони 
до асоціації увійшов Міжнародний фестиваль-конкурс молодих вико-
навців «Кримська весна», до якого входить і номінація «народні інстру-
менти» [1], але це не фаховий виконавський конкурс, так як у ньому всі 
народні інструменти інтегруються в одне ціле та кількість учасників в 
даній номінації приблизно 20-25 учасників (станом на 2007-2008 рр. 
– примітка О.С.) в цілому у різних вікових категоріях, і як підсумок 
змагаються один із одним, що недопустимо, тому як кожен інструмент 
має свої особливі можливості та специфіку виконання.

Сьогодні в Україні засновано цілу низку конкурсів та фестивалів ви-
конавців на народних інструментах які водночас дають можливість кла-
сифікувати визначення поняття фестиваль, конкурс, фестиваль-конкурс.

Фестиваль (франц. festival, від лат. festivus – веселий) – огляд про-
фесійного або самодіяльного музичного, театрального мистецтва, кіно-
мистецтва. Фестиваль – це можливість, нагода, варіант представити, 
побачити, навчитись, навчити, нагадати чи запровадити подію. Кожен 
фестиваль – це особлива подія. Мета кожного фестивалю полягає в 
отриманні результату: підкресленні чогось чи когось у форматі музич-
ного, театрального, кіно чи т.п. оформленні; залученні нових учасників 
до певного руху, заходу, етапу та ін.

У радянські часи проводились Всесоюзні огляди художньої самоді-
яльності, за даними, наведеними в «Музичній енциклопедії», у Першо-
му всесоюзному фестивалі самодіяльної творчості трудящих, яки про-
ходив у 1975-77 рр. взяло участь понад 15 млн. чоловік! [16, 838].

Традиції Всесоюзних оглядів певним чином продовжуються й у по-
страдянський період. У сучасній Україні – це, відповідно до Указу Пре-
зидента України від 23.10.99 № 1387/99 «Про Всеукраїнський огляд на-
родної творчості», огляди, проходять спочатку в областях, а потім кращі 
колективи виступають у Києві в Палаці культури «Україна». Останнім 
часом вони мають назву «Звітних концертів областей України» і тут 
можна констатувати, що, власне, ідея оглядів масового аматорського 
мистецтва нині позбавлена будь-якого сенсу. Кожна область хоче по-
казати себе з кращої сторони, тому в цих концертах, окрім колективів 
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народної творчості, беруть участь професіонали – звучать оперні арії, 
виступають муніципальні колективи.

Конкурс (лат. concursus) – змагання, з метою виділити кращого кон-
курсанта-претендента на перемогу. Конкурс може проходити в кілька 
етапів (як правило: відбірковий, основний та фінальний).

Фестиваль-конкурс – об’єднює у собі два визначення: побачити та 
позмагатися (навчатись та вдосконалюватись). Тобто, на таких мистець-
ких дійствах паралельно проводяться як конкурсні прослуховування, 
так і концерти відомих фахівців означеного напрямку, майстер-класи, 
показові уроки, презентації, виставки тощо.

На сьогодні немає одного затвердженого положення про проведення, 
наприклад, міжнародного чи Всеукраїнського конкурсу або фестивалю, 
тому вони властиво мають цілу схему класифікації (міські, обласні, ре-
гіональні, зональні, відкриті) а відтак Всеукраїнські, міжнародні або 
національні конкурси чи фестивалі, а частіше фестивалі-конкурси або 
навпаки.

Водночас в Україні та далеко за її межами відомі фестивалі – між-
народний фестиваль «Київ-Музик-Фест» [4], міжнародний фестиваль 
сучасного мистецтва «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), міжна-
родний щорічний «Фестиваль давньої музики у Львові», міжнародний 
фестиваль академічної та сучасної музики «Фарботони» (Канів), Все-
український фестиваль академічного, фольклорного і естрадного жан-
ру «Академконцерт-2011» (Київ), міжнародний молодіжний фестиваль 
«Баян – Парад» (Одеса), у який активну участь беруть композитори-на-
родники такі, як: В. Рунчак, В. Зубицький, А. Нижник, А. Сташевський, 
та низка провідних виконавців України та зарубіжжя [5].

Високий рівень постановки всієї системи музичної освіти в Укра-
їні, покращення методів викладання, підвищення якості навчальної 
та наукової літератури, ріст виконавської майстерності, розширення 
сольної і ансамблевої концертної діяльності сприяють успішним ви-
ступам наших музикантів на Всеукраїнських та міжнародних конкур-
сах. Це в свою чергу сприяло заснуванню цілої низки конкурсно-фес-
тивальних змагань народників в Україні, які сьогодні входять до кра-
щих конкурсів сучасності, зокрема – міжнародний конкурс-фестиваль 
баянно-акордеонного виконавського мистецтва «AccoHoliday» (Київ), 
міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 
(Дрогобич), Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народ-
них інструментах «Провесінь» (Кіровоград), міжнародний конкурс ви-
конавців на українських народних інструментах ім. Гната Хоткевича 
(Харків), міжнародний молодіжний фестиваль-конкурс ім. І. Вимера 
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«Золота троянда» (Львів), відкритий національний конкурс виконав-
ців на народних інструментах «Рідні наспіви» (Донецьк), міжнарод-
ний фестиваль «Грудневі вечори баянної музики» (Луганськ) та ін., 
але вони не входять до «Асоціації академічних конкурсів України» що 
ставить, зокрема, першочергове завдання про визнання та внесення 
провідних мистецьких змагань виконавців на народних інструментах 
України до даної асоціації.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши становлення конкурс-
но-фестивального руху в Україні та визначивши різножанровість по-
няття конкурс, фестиваль та фестиваль-конкурс, констатуємо: в Україні 
сформована потужна виконавська школа гри на народних інструментах, 
яка передається з покоління в покоління. Її вихованці посідають при-
зові місця на найпрестижніших конкурсах світу, а в Україні створені 
умови для проведення масштабних мистецьких проектів. Міжнародні, 
Всеукраїнські та національні конкурси й фестивалі, які активно функ-
ціонують на тлі сьогодення, є саме тим яскравим прикладом діяльності 
й становлять золотий фонд пропаганди української академічної школи 
народно-інструментального виконавства.
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ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНІ АКЦІЇ 
КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ ЛЬВІВЩИНИ 

В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
БАЯНО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА

У статті висвітлюється фестивально-конкурсних рух ансамблево-орке-
стрового виконавства на народних інструментах за участю баяна-акордеона 
Львівщини. Проводиться панорама різножанрових, різнопланових та різноста-
тусних мистецьких заходів Львівщини, в яких активну участь беруть творчі 
колективи регіону різного рівня виконавства та складів, а також окремі фахів-
ці в якості членів журі.

Ключові слова: баян-акордеон, ансамбль, оркестр, конкурси, фестивалі.
Shafeta V. Festival-competition collective actions music Lviv in the context of 

ukrainian school bayan accordion art. The article highlights the festival-contest-
movement orchestral ensemble performing folk instruments with bayan-accordion 
Lviv. A panorama of various genres, diverse and riznostatusnyh art events in 
Lviv region in which active burut ensembles region different level performers and 
warehouses, as well as individual experts as members of the jury.

Key words: bayаn-accordion, ensemble orchestra, competitions and festivals.

Постановка проблеми. Конкурси та фестивалі традиційно є міри-
лом професійності та виконавського успіху, спрямованості й активності 
громадянської та національно-патріотичної позиції виконавців чи ви-
конавських колективів. В сучасній Україні великим різноманіттям від-
різняються виконавські конкурси та фестивалі, у яких номінуються ін-
струментальні, оркестрово-хорові та хореографічні колективи, а також 
солісти у супроводі інструментальних ансамблів з  баянами-акордеона-
ми у складі. Водночас, вагомими характеристиками діяльності баянних 
колективів Львівщини є успішність їх представництва серед дипломан-
тів, лауреатів, організаторів, членів журі та почесних учасників оглядів, 
фестивалів, конкурсів різного рівня, що мають серед номінацій ансамблі 
та оркестри.

Аналіз останніх досліджень. Звертання до окресленої проблемати-
ки музикознавців-фахівців є одиничними, серед них переважають регі-
ональні дослідники-етузіасти. Вагомий внесок у дослідження тенден-
цій розвитку баянно-акордеонного виконавства, освіти та творчості на 
Львівщині здійснили А. Боженський [3], А. Душний [6; 7], Д. Кужелєв 
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[9], Р. Кундис [10], А. Онуфрієнко, Я. Олексів, Б. Пиц [17], О. Сергієн-
ко [19], М. Черепанин, І. Фрайт [20], Ю. Чумак [21], В. Шафета [22], 
О. Якубов та ін.

Вагомими напрацюваннями є розвідки А. Душного, Н. Гатайло-Ма-
зур та Ю. Чумака, у яких аналізується творчість «Прикарпатського дуету 
баяністів» [7; 21], творчість Е. Мантулєва [20] та А. Онуфрієнка [6], ви-
ступи Д. Кужелєва, Л. Пасічняк [13], М. Михаця [11] та ін. у контексті 
науково-практичних конференцій, приурочених до вшанування видат-
них представників Львівської баянної школи.

Дані про мету, характер, перебіг, результати творчих змагань та огля-
дів (у яких, зокрема, представлено баянно-акоредонні колективи Львів-
щини) висвітлюють довідникові видання А. Басурманова [1], М. Дави-
дова [4], А. Семешка [18], та в найбільшій мірі – А. Душного та Б. Пица 
[8], дисертаційне дослідження Р. Безуглої [2], посібник В. Понікарової 
[15], наукові розвідки П. Дрозди [5], Л. Посікіри [16], водночас, вони 
фігурують у виданнях, присвячених окремим навчальним закладам, ма-
теріалах низки тематичних науково-практичних конференцій, присвяче-
них діяльності Львівської баянної школи, та в репортажних повідомлен-
нях низки популярних періодичних видань. Однак номінації конкурсних 
змагань, де фігурують ансамблеві склади, наявні далеко не в кожному з 
професійних конкурсів, а аналіз представництва та виконавського рівня 
баянних колективів досі залишається поза увагою аналізу фольклорно-
самодіяльних та естрадних мистецьких оглядів та змагань. 

Важливими джерелами дослідження репертуару є афіші й буклети 
концертів, конкурсних змагань, сайти окремих виконавських колекти-
вів, інтерв’ю, спогади, архіви навчальних, клубних та концертних інсти-
туцій, приватні документи та рукописні музикалії.

Мета статті полягає у висвітлені різнопланового конкурсно-фести-
вального руху ансамблево-оркестрового мистецтва Львівщини за учас-
тю баянна-акордеона та низки колективів в контексті національної шко-
ли гри на народних інструментах.

Виклад основного матеріалу. Інформацію, про колективи регіону з 
баянами у складі та інструментальними ансамблями, що діяли при них 
як самостійні концертні одиниці, знаходимо у радянських виданнях по-
воєнного періоду та архівних матеріалах [8, 70–75]. Так, Заслужений 
Прикарпатський ансамбль пісні і танцю «Верховина» під орудою 
Юліана Корчинського у 1957 р. брав участь у Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів у Москві. До складу колективу як інструментальна 
складова та самостійна концертна одиниця входив ансамбль баянів-
акордеонів у складі: І. Назаров, Г. Радько, Е. Мантулєв, В. Уткін.
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У 1967 р. оркестр народних інструментів у Львівської консерваторії 
під орудою В. Воєводіна здобув друге місце у конкурсі-огляді студент-
ських оркестрів України [16]. Оркестр брав участь у конкурсах-огля-
дах студентських колективів 1977, 1981, 1986 рр. У період керівництва 
Л. Дражниці оркестр народних інструментів завоював ІІ-е місце на рес-
публіканському огляді-конкурсі творчої майстерності ВНЗ культури та 
мистецтва у 1986 р. та був нагороджений Почесною грамотою Міністра 
культури України.

Серед найбільш ранніх українських мистецьких змагань, у складі 
якого фігурували народно-інструментальні ансамблі Львівської облас-
ті фольклорного спрямування з баянами у складі став Перший огляд-
конкурс українських народних музичних колективів «Троїстої музики» 
(Київ, 1970), лауреат – оркестр народних інструментів палацу куль-
тури ВТО Електрон (художній керівник Г. Казаков).

Ансамбль пісні і танцю «Підбужанка» брав участь у обласній дека-
ді танцю, (1978), обласному огляді художньої самодіяльності шкіл Дро-
гобицького району (1979), обласному огляді дитячої творчості (1980), 
обласній декаді танцю, республіканському телефестивалі «Пісня скли-
кає друзів» (1981), обласному фестивалі народної творчості (1984), Все-
союзному огляді самодіяльної художньої творчості (жовтень – 1983-тра-
вень 1985 рр., в ході огляду ансамблю було присвоєне звання «народно-
го колективу» [14, 40–41, 58].

Серед непрофесійних колективів з баянами у складі у Другому Все-
союзному Фестивалі народної творчості (1987) брав участь народний 
самодіяльний ансамбль танцю «Водограй» Дрогобицького міського 
будинку культури ім. І. Франка.

Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок» 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 
є дипломантом багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів і 
конкурсів: Всесвітніх фестин бойківського краю (Турка, 1996); Між-
народного фестивалю «Лесина пісня» (Луцьк 1996, 1998); Всеукраїн-
ського звіту творчої молоді (Київ); Міжнародного студентського фес-
тивалю (Жешув, Польща, 1996) та «Лемківська ватра» (Польща, 1998, 
1999); Міжнародного фестивалю «Гармонія – 99», (Лімбург, Німеччина, 
1999); Міжнародного регіонального фестивалю української культури 
«Над Ославою – 2002» (Мокре, Польща, 2002),  «Festi Majorka – 2005», 
(Фігейра да Фош, Португалія, 2005), «Fêtes de Vivne» (Діжон, Франція, 
2005) «Serata Antika» (Петіна, Італія, 2006), «Ніч на Івана Купала» (Кру-
клянки, Польща, 2010).; Міжнародного грант-проекту «Танцювальним 
хороводом зносимо кордони» (Польща – Україна, 2005, 2006), «Заспі-
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ваймо, затанцюймо та з’єднаймо руки» (Україна – Польща, 2006, 2007); 
володар Garand-prix I-го Всеукраїнського конкурсу «Кришталевий Трус-
кавець» (Україна, 2006). «Пролісок» – учасник телетурніру «Сонячні 
кларнети» (Київ), програми «Інтербачення», концерту у Кремлівському 
палаці з’їздів та на ВДНГ (Москва) [4, 504–505].

Однак справжній розмах успішного представництва в контексті кон-
курсного руху національного та міжнародного рівня серед колективів 
регіону спостерігається від доби незалежності (1990-ті – 2010-ті рр.), 
причому у переліку здобутків колективів усіх напрямків функціонуван-
ня є різноспрямовані творчі змагальні акції. Низка ансамблів та орке-
стрів Львівщини з баянами-акордеонами у складі здобули звання дипло-
мантів, лауреатів регіональних, всеукраїнських (національних), поліет-
нічних, міжанродних конкурсів професійно-академічного спрямування.

Талановитий композитор та виконавець – акордеоніст та сопілкар 
Р. Стахнів є учасником і лауреатом міжнародних та Всеукраїнських кон-
курсів у складі дуету баяністів-акордеоністів (разом з В. Мицаком), а 
також мішаного квартету народних інструментів ДДПУ ім. І. Франка 
у складі Р. Стахнів (сопілка), В. Мицак (баян), Л. Оліярник (бандура), 
Ю. Дякунчак (контрабас) під керівництвом заслуженого діяча естрадно-
го мистецтва України А. Душного. 

Оркестр української класичної та фольклорної музики під ору-
дою М. Пуцентелли (Дрогобич) – тричі ставав Лауреатом Всеукраїн-
ських конкурсів колективів музичних закладів України.

Конкурсні акції різних рівнів, у яких задіяні колективи Львівщини 
яскраво ілюструє діяльність «Прикарпатського дуету баяністів» (у 
складі викладачів Дрогобицького музучилища В. Чумака та С. Макси-
мова). Ансамбль здобув перші премії у конкурсах, що відбувалися у міс-
тах Івано-Франківськ (республіканський рівень, 1980), Ржев (міжнарод-
ний конкурс, Росія, 1995), Ланчіано (Італія, міжнародний конкурс, 2011) 
та Львів (конкурс викладачів вищих навчальних закладів культури і 
мистецтв Львівської області, 1996). Володар «Гран-прі» Всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу мистецтв «Кришталевий Трускавець» (Труска-
вець, 2011). Колектив активно гастролює у Польщі, Англії, Італії, Кана-
ді, Німеччині, Австрії [7; 21].

Серед цих колективів із баяном у сладі слід виділити ансамбль 
народної музики «Барви Карпат» (Дрогобич, художній керівник 
С. Максимов), який на другий рік свого функціонування, у 1990 році, 
став переможцем на фестивалі-конкурсі в місті Анапа (Крим). У 2007 
році ансамбль народної музики «Барви Карпат» став володарем Гран-
прі на Всеукраїнському конкурсі виконавців на народних інструментах 
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ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, ДДМУ). Колектив систематично пред-
ставляє Україну на міжнародних мистецьких форумах у Японії, Німеч-
чині, Італії, Польші, Чехії і являється візиткою будь-якої акції на націо-
нальному рівні [8, 49; 22, 15–16].

Народний фольклорний ансамбль «Джерела Карпат» неодно-
разово брав участь у міжнародних мистецьких акціях: у фестивалях 
української пісні «Золоті трембіти» (Трускавець, 1988, 2000), «Грома-
да» (Львів, 1989, 1992), дипломант фестивалю «Вінок дружби» (Моги-
льов, 1999), Всесвітнього фестивалю фольклору «Київ – 90», фестива-
лю «Перші бойківські фестини», творчому звіті колективів Львівщини у 
Києві (Палац Україна, 1999), а також є лауреатом і дипломантом низки 
творчих змагань – дипломант Других Всесвітніх бойківських фестин «З 
чистих джерел» (1997), V-го Гуцульського фестивалю (м. Путила, 1996, 
Гран-Прі); фестивалів «На хвилях Світязя» (2000, диплом) та Міжна-
родного пісенного фестивалю «Доля» (Трускавець, 2000, диплом), лау-
реат фестивалю музики «Музична скарбниця» (2001), фестивалю фоль-
клорних колективів прикордонних зон м. Радимно, (Польща, Гран-прі 
2003), ІІ-го Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інстру-
ментах ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, ДДМУ, 2009, диплом І-го ступеня) 
[8, 49–50].

Колективи, які в своїй діяльності примикають до естрадних форм 
музикування та синтетичних поєднань з ними фігурують як учасники ін-
шої жанрової групи творчих змагальних міропиємств. Оркестр україн-
ських народних інструментів «Намисто» Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого відомий своїми виступами у багатьох фестивалях та концертних 
програмах як в Україні, так і за її межами. Оркестр представляв художні 
колективи Львівщини на міжнародних виставках-ярмарках «Агро-Екс-
по» у 2004 – 2005 роках (Київ). У жовтні 2004 року колектив «Намисто» 
став лауреатом ІІ-ої премії заключного етапу Всеукраїнського фести-
валю-конкурсу художньої творчості «Софіївські зорі» серед аграрних 
вищих навчальних закладів, а у 2005 році був почесним учасником за-
ключного гала-концерту такого ж фестивалю у Національному палаці 
«Україна» (Київ). В червні 2007 року оркестр побував на гастролях в Че-
хії, а в липні – в Португалії. В жовтні 2007 року оркестр здобув диплом 
ІІ-го ступеня заключного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
художньої творчості «Софіївські зорі» серед аграрних вищих навчаль-
них закладів (Умань). У лютому 2008 року оркестр народних інструмен-
тів «Намисто» представляв своє мистецтво на гастролях у Словаччині 
(Пряшів) та Італії (Атіна, Касіно, Венеція) [8, 53].
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Перша перемога і слава прийшли до фольклорно-естрадного гурту 
«Львівські музики» на фестивалях «Червона Рута» (1989) та «Золоті 
Трембіти» (1996), де вони стали лауреатами.

Професійний академічний інструментальний ансамбль соліс-
тів-інструменталістів «Високий замок» Львівської обласної філар-
монії неодноразово працював у перебігу міжнародних фольклорних 
фестивалів: ретро-пісні ім. Б. Весоловського (Львів, 1996), «Схід-
Захід» (Зельона Гура, Польща, 2000), «VIII Eurofolk» (Замосць, Поль-
ща, 2000), «Молоді митці» (Байройт, Німечина, 2005, 2006), «Чисті 
джерела Бугу» (Верхобуж, 2008), «Майдан» (Київ, 2005), «Віртуози» 
(Львів, 2000, 2009), «Фестиваль камерних ансамблів» (Варшава, Поль-
ща, 2007) [8, 48]. 

Серед здобуткiв гурту Львівський фольк-бенд «Бурдон» – участь 
у багатьох етнічних фестивалях в Україні, Польщі, Білорусі, Росії, Ні-
меччині та Угорщині. Зокрема, українські фестивалі: Флюгери Льво-
ва (2003, 2006); Світ Традицій (2003); Європа-Центр (2005); Шешори 
(2004-07); ЕтноЕволюція (2007); Країна Мрій (2007) та бiлоруський ме-
дієваль фест Навагрудак (2004, 2006). Серед польських найпомітніші: 
Lemkowska Watra (2003); Bart Folk Fest (2006); XII Jaz Festiwal Muzyki 
Improwizowanej (Zabrze, 2006); Ukraina Viva (Wroclaw, 2006); Mikołajki 
Folkowe (Lublin, 2006). В Угорщині представляли українську музику і 
традиційні танці на фестивалі Esztenás 2007 у Мішкольці.

На Львівщини відбувається значна кількість мистецьких змагальних 
акцій, які передбачають можливість участь баянно-акордеонних колек-
тивів різного спрямування, у яких представники Львівщини постають 
як організатори творчих подій. 

Найбільш традиційними є районні, міські, регіональні, обласні огляди 
непрофільних навчальних та аматорських колективів клубної системи, 
народних домів, громадських організацій, Будинків та палаців системи 
ДЮТ, які дають можливість виявити творчий потенціал виконавських 
груп, винести його на масштабну сцену, стимулювати кращі досягнення 
відповідних установ, колективів та їх керівників лауреатськими зван-
нями, виявити найбільш успішних з них з метою подальшого творчого 
розвитку, професійного орієнтування чи комерціалізації діяльності.

Сучасний етап представлено такими акціями, як фестиваль «Дже-
рельце» (у Кам’янці-Бузькій), Обласний фестиваль-конкурс музичних 
колективів «Музична скарбниця» (Львів, Палац культури ім. Г. Хотке-
вича), Обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів та ансамблів пісні 
та музики (Львів, Обласний центр Народної творчості), Всеукраїнський 
конкурс дитячої, юнацької і молодіжної творчості «Кришталевий Трус-
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кавець», Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерела Мор-
шина» та «Мелодії Підкаменя». 

Окрему підгрупу серед них становлять фестивалі пісенної творчості, 
де виконання можливе за участю народно-інструментальних колективів. 
До таких належать фестивалі української пісні «Золоті трембіти» (Трус-
кавець), Міжнародний пісенний фестиваль «Доля» (Трускавець), регі-
ональний шкільний фестиваль дитячої пісні «Ми діти твої, Україно!», 
присвяченому Дню матері (Дрогобич), ретро-пісні ім. Б. Весоловського 
(Львів). 

Вищим етапом фахової спеціалізації є районні, міські, регіональні, 
обласні огляди досягнень фахових музичних навчальних закладів та ака-
демічні виконавські конкурси національного та міжнародного рівня з 
ансамблево-оркестровими номінаціями.

З ініціативи кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента 
МАНПО, заслуженого діяча естрадного мистецтва України А. Душного 
було засновано Відкритий регіональний (Всеукраїнський з 2010) кон-
курс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикартпаття» (Старий Сам-
бір 2005, 2008; Дрогобич 2010, 2011), міжнародний конкурс «Акорди 
Львова» (Львів, 2006), Всеукраїнський конкурс виконавців на народних 
інструментах ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007, 2009, 2012), міжна-
родний конкурс баяністів-акрдеоністів «Perpetuum mobile» який є уні-
кальний з точки зору ансамблево-оркестрових народно-інструменталь-
них номінацій (Дрогобич, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) [19].

Іншу групу складають конкурси та фестивалі фольклорного спря-
мування, автентичного та реконструктивного фольклору, патріотич-
но-краєзнавчі, етно-історичні, присвячені мистецтву різних етносів 
України, національних меншин, культур, держав, синтетичних форм 
музикування з фолькомпонентом.

Такими є регіональне свято бойківського фольклору «Бойківське 
подвір’я» (Львів), «Бойківські фестини» (Турка), обласний огляд-кон-
курс вертепів «Різдвяна зірка» серед творчих колективів дитячих мис-
тецьких шкіл Львівщини, обласне свято зимового фольклору «Ой, ра-
дуйся, земле» (Трускавець), обласний фестиваль традиційної обрядової 
культури та фольклорних колективів загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів Львівщини «Княжа династія», Всеукраїнський ко-
зацький фестиваль «Богданові звитяги» (м. Городок, Львівська обл.), 
Молодіжний фестиваль національних культур (Львів, ініційований  
управлінням у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА), Фестиваль на-
ціональних культур Львівщини «Всі ми діти твої, Україно», Міжнарод-
ний фестиваль єврейської музики, пісні и танцю «Музичний лев», Між-
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народний фестиваль єврейської музики, пісні и танцю «LvivKlezFest», 
Міжнародний фольклорний фестиваль «Карпатія – 2009» (с. Лаврів, 
Старосамбірський р-н), Міжнародний телевізійний фестиваль україн-
ської пісні та музики «Горицвіт».

Ансамблі з баянами та акордеонами у складі фігурують і у ході 
естрадних, джазових, рок-фестивалів та конкурсів, що відбуваються 
на Львівщині. Такими є Етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова», 
міжнародний фестиваль «Етновир». Обласний фестиваль-конкурс му-
зичних колективів «Музична скарбниця» (Львів, 2008, диплом). Вели-
ку активність у перебігу мистецьких змагань демонструють колекти-
ви естрадно-фольклорного спрямування найрізноманітніших складів. 
Мішаний ансамбль «Orcestra Vito» є постійним учасником міжнарод-
них фестивалів: «Флюгери Львова» (2007, 2008, 2009), та «Підкамінь» 
(2007), «Jazz Bez» (2007) [8, 47]. 

Новітнім явищем є молодіжні мистецько-змагальні акції, що про-
водяться за участю та з ініціативи релігійних громад чи відбуваються 
під егідою церкви. Таким, зокрема, є Етно-Фестиваль «Підкамінь», який 
збирає групи  етноспрямування від самодіяльних колективів сільських 
народних домів до професійних виконавців етно-року, -джазу, -попу, 
-електро, -техно та ін. Акція відбувається під егідою Львівської Архи-
єпархії Української Греко-Католицької Церкви (ЛА УГКЦ) та Школи 
Християнського Аніматора, 

Поряд з лауреатськими званнями та власним ініціюванням творчих 
змагань учасники та керівники колективів Львівщини з баянами-акор-
деонами у складі дедалі частіше фігурують серед членів журі, почесних 
учасників та гостей конкурсів, що засвідчує широке визнання успішнос-
ті їх концертних мистецьких здобутків. 

Вже у 1971 р. у складі журі обласного огляду ансамблів «Троїсті 
музики» переможців районних конкурсів бачимо імена Г. Казакова та 
П. Шахова. Членом журі міжнародних і республіканських конкурсів в 
Україні, Німеччині, Росії, Польщі, Франції, Італії, Норвегії працював 
А. Онуфрієнко, ті ж функції у перебігу Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів в Україні та Польщі здійснював його учень С. Карась. Сьогод-
ні постійним членом журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів та 
фестивалів в Україні є послідовник А. Онуфрієнка та учень С. Карася 
– А. Душний (Дрогобич, Львів, Трускавець, Моршин, Кіровоград, Ужго-
род, Ялта, Донецьк).

Висновки. Отже, проаналізувавши панораму участі окремих ан-
самблів та оркестрів народних інструментів з баянами та акордеонами 
у складі в конкурсно-фестивальному русі, а також різноплановість мис-
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тецьких проектів в контексті означеної теми ми вважаємо, Львівщина 
– потужний центр народно-інструментального мистецтва Західної Укра-
їни, яка має низку провідних та різнопланових колективів за участю ба-
яна-акордеона, які в свою чергу становлять «золотий фонд» української 
школи гри на народних інструментах, а організація різнопланових мис-
тецьких форумів сприяє популяризації як регіону, так і України в цілому 
на національному та міжнародному рівні. 
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 ПЕДАГОГІКА

УДК 37.013.42
Оксана БОБАК,

м. Дрогобич

ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО 
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ ЯК ПЕРВИННОГО 

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ 

У статті розкрита проблема  підготовки соціальних працівників у роботі 
з сім’єю як первинного інституту соціалізації особистості. Автор висвітлює 
основні чинники особливостей сучасного навчання до організації соціальної ро-
боти з сім’єю в Україні.

Ключові слова: соціальна робота, соціальний педагог, соціалізація, сім’я. 
Bobak O. Training of social workers to organize the work with the family as the 

primary institution of socialization child. The article explores the problem of training 
social workers to work with the family as the primary institution of socialization. The 
author examines the main factors features of modern education to the organization of 
social work with families in Ukraine.

Key words: social work, social pedagogue, socialization, family.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні норматив-
на база підготовки та регламентації діяльності соціальних працівників 
перебуває в стадії становлення. Це значною мірою ускладнює процес 
відбору змісту їх професійної освіти. Для визначення мети та змісту під-
готовки соціальних працівників важливо конкретизувати сферу та спе-
цифіку їх діяльності. 

Соціальному працівникові доводиться контактувати з різними сферами 
життя людини і суспільства. Доцільним для України прийняти модель про-
фесійної освіти соціального робітника, в якій зберігався б розумний універ-
салізм змісту підготовки фахівця з виділенням конкретної сфери діяльності. 
Особливо актуальною стає підготовка соціального працівника – спеціаліста 
у роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Аналіз досліджень. Підготовка соціальних педагогів у вищих на-
вчальних закладах України до соціально-педагогічної роботи з сім’ями 
різних типів здійснюється з урахуванням вітчизняного та зарубіжного 
соціально-педагогічного досвіду і проводиться на основі відповідних 
сучасних технологій навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах. Питання теорії та методики підготовки соціальних педагогів 
знайшли своє місце у роботах М. Галагузової, О. Дубасенко, І. Звєрєвої, 
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А. Козлова, С. Харченко та ін. Значна кількість досліджень присвячена 
підготовці фахівців соціально-педагогічної роботи (С. Архіпова, Л. Гус-
лякова, Б. Келасьєва, І. Козубовська, Г. Лактіонова, Л. Міщік, В. Полі-
щук, В. Сластьоніні, С.  Тетерський, В. Фонін, С.Чистякова). 

Питанням значення сім’ї в соціалізації особистості та особливостям 
соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей приділяють ува-
гу також сучасні вчені, як З. Зайцева, А. Капська, Л. Коваль, І. Звєрє-
ва, С. Хлєбік, Н. Сейко, І. Трубавіна та інші. Так, З. Зайцева займалася 
дослідженням функцій та параметрів сучасної сім’ї, типологією сімей, 
основними напрямами та формами соціально-педагогічної роботи з 
сім’ями різних типів. Вона виділила такі основні напрями соціально-
педагогічної роботи з сім’єю: підготовка молоді до сімейного життя, ро-
бота з молодими сім’ями щодо стабілізації сімейних стосунків, допомо-
га батькам у розв’язанні різних проблем сімейного виховання, сімейна 
психотерапія.

Мета статті полягає у висвітленні особливостей підготовки соціаль-
них працівників до організації роботи з сім’єю в Україні.

Виклад основного матеріалу. У житті кожного суспільства сім’я 
є важливим соціальним інститутом, в основу якого покладена система 
шлюбних і родинних, господарських і правових, моральних і психоло-
гічних зв’язків між людьми. Негативні процеси, пов’язані з трансформа-
цією українського суспільства ускладнюють становище сім’ї, негативно 
позначаються на основних її функціях ‒ економічній, репродуктивній та 
виховній. Це призводить до того, що дедалі більше сімей потрапляють в 
кризові ситуації і для виходу з них потребують підтримки суспільства, 
кваліфікованої допомоги спеціалістів, оскільки саме фахівці в галузі со-
ціальної роботи, покликані надавати фахову допомогу різним категорі-
ям сімей.

На сучасному етапі суспільного буття українська сім’я має багато 
проблем, які впливають на її нормальну життєдіяльність, порушують її 
функції. До актуальних проблем сім’ї в сучасному соціумі можна відне-
сти: зниження кількості зареєстрованих шлюбів, збільшення кількості 
розлучень, масова бездітність та однодітність молодих сімей, погір-
шення матеріального становища родин, вплив таких негативних явищ, 
як алкоголізм, наркоманія, проституція, злочинність та інших явищ на 
стійкість сімейних стосунків тощо. Зазначені проблеми призводять до 
зменшення кількості благополучних сімей, тобто сімей, які повноцінно 
виконують свої функції. Поява великої кількості родин, які неспроможні 
повноцінно виконувати свої функції, призвела до урізноманітнення ти-
пології таких сімей: сім’ї соціального ризику – це соціально незахищені 
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сім’ї, що самостійно не можуть подолати проблеми, які виникають у 
процесі їх життєдіяльності та потребують соціальної підтримки й су-
проводу. Якщо соціальна підтримка таким сім’ям не надаватиметься, 
то кризові явища в таких сім’ях будуть прогресувати, і згодом ці сім’ї 
або розпадуться, або перейдуть у розряд неблагополучних. Поза увагою 
суспільства не повинна залишатися ні одна сім’я. У законодавчому полі 
України виділено положення, згідно з якими сім’я визнається найвищою 
соціальною цінністю, що охороняється, захищається та підтримується 
державою. Так, у статті 51 Конституції України зазначено, що сім’я, ди-
тинство, материнство й батьківство охороняються державою [5].

У Національній програмі «Діти України» сказано, що сім’я є і за-
лишається природним середовищем для фізичного, психічного та со-
ціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе від-
повідальність за створення належних умов для цього. Усі державні та 
суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, що їх 
замінюють, спрямовані на забезпечення необхідних умов для вихован-
ня, освіти, розвитку здорової дитини [6]. Закон України «Про держав-
ну допомогу сім’ям з дітьми» від 23 листопада 1992 року встановлює 
гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей із дітьми 
шляхом надання державної допомоги, з урахуванням складу сім’ї, її 
прибутків, віку та стану здоров’я дітей тощо. З 1 січня 2004 року всту-
пив у дію Закон України «Про соціальні послуги», згідно з яким осно-
вними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та 
соціальне обслуговування.

Основні законодавчі акти, що регулюють роботу з сім’ями, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах, охоплюють Цивільний та Сі-
мейний кодекс України, закон України: «Про соціальну роботу з дітьми 
та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства 
в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги», «Про 
органи та служби у справах неповнолітніх», «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії», «Про звернення громадян», 
«Про інформацію» [4].

Здійснення державної сімейної політики потребує висококваліфі-
кованих фахівців, які вміють застосовувати не лише вже відомі методи 
роботи, але і розробляти нові, залежно від проблем у цьому соціумі. По-
трібно добре усвідомлювати, що лише професіонал може вирішувати ті 
складні, суперечливі й болючі проблеми, які назріли в молодій державі, 
котра переживає кризовий момент свого становлення. Соціальний педа-
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гог повинен зосередити зусилля на проблемах найбільш тривожних: як 
допомогти кризовій сім’ї; дітям – сиротам; дітям та молоді, схильним 
до наркоманії, паління, правопорушень; дітям та молоді з особливими 
потребами; ефективно допомогти молоді не лише в самореалізації, а й 
усвідомлення своєї ролі у створенні й наповненні творчим змістом того 
соціуму, у якому їм жити і сьогодні, і завтра. 

Україні притаманна своєрідність процесу становлення професії со-
ціального працівника і соціального педагога: офіційне визнання профе-
сій «соціальна робота» і «соціальна педагогіка» скоріше можна назвати 
юридичним оформленням того, що було вже нагромаджене практикою, 
теорією, історією нашого народу. У цьому полягає особлива складність 
соціальної ситуації, в якій формується професія соціального педагога і 
соціального працівника в Україні, а значить і система підготовки відпо-
відних фахівців. 

У кожній країні, в тому числі в Україні, навчання соціальній роботі 
повинно базуватися на власній концептуальній моделі. Закономірно, що 
в процесі визначення моделі підготовки соціальних педагогів необхідно 
враховувати і опиратися на економічні та соціальні реформи; адже влас-
не вони впливають і вирішальним чином впливатимуть на сутність со-
ціальної і соціально-педагогічної діяльності у майбутньому і на систему 
вимог, що пред’являтимуться до професійних працівників цих сфер. 
Професія соціального педагога як і соціального працівника визнана 
трохи більше 10 років тому, і система професійної підготовки відповід-
них фахівців переживає складний період свого становлення. Визначити 
вірну стратегію у розвитку соціальної політики, конкретних напрямків і 
сфер соціальної роботи, системи підготовки кадрів для цієї сфери, боро-
тися за утвердження і чистоту цієї професії, не допускати її девальвації 
– для України сьогодні надзвичайно важливі питання. 

Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників як окре-
мий напрямок професійної освіти і професійної діяльності почала 
формуватися на початку 1990-х років. У квітні 1991 року Постановою 
Держкомпраці СРСР Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеці-
алістів і службовців був поповнений кваліфікаційною характеристикою 
«спеціаліст із соціальної роботи», «соціальний педагог» та «соціальний 
працівник». Ці посади стали еквівалентом прийнятої в світі посади «со-
ціальний працівник». 

На сьогоднішньому етапі розвитку соціально-педагогічної діяль-
ності існує три підходи до трактування поняття «соціальна робота». У 
першому соціальна робота розглядається як інструмент реалізації дер-
жавної соціальної політики. Для другого підходу характерним є акцент 
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на допомогу населенню у кризових або важких ситуаціях. Третій підхід 
зводить сутність соціальної роботи до надання соціальних послуг. Але 
спільним для всіх цих підходів є розуміння соціальної роботи, як про-
фесійної, практичної діяльності. Основне завдання соціальної роботи 
як виду суспільної діяльності є покращення соціального самопочуття 
людини, умов її життя, забезпечення відповідного соціального функціо-
нування, гармонізація стосунків у сім’ї. 

Соціальна робота з сім’ями є різновидом численних видів професій-
ної діяльності соціального педагога. Це саме той різновид роботи, який 
характеризується наявністю специфічних, лише їй притаманних компо-
нентів та має свою певну структуру [4].

На даний час професійна підготовка фахівців соціальної сфери в 
Україні здійснюється у різних формах: очна, очно-заочна, заочна, вечір-
ня, екстернат та інші. Також передбачає багаторівневий характер освіти: 
допрофесійна, професійна, післядипломна, підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів. Соціальні працівники мають можливість отри-
мувати різну професійно рівневу кваліфікацію і спеціалізацію у серед-
ніх навчальних закладах (училищах, технікумах, коледжах, ліцеях) та 
у вищих навчальних закладах (інститутах, університетах, академіях, 
спецфакультетах) та інші. 

Професійна підготовка спеціалістів для соціальної сфери здійсню-
ється у вузах різних напрямків: університетах класичного профілю, 
педагогічних університетах, академіях, педагогічних, медичних, техніч-
них, юридичних, економічних інститутах. 

Сьогодні в Україні застосовуються різноманітні форми допрофесій-
ної підготовки, які здійснюються у наступних типах освітніх закладів: 

− у загальноосвітніх закладах (школах, ліцеях, гімназіях, техніку-
мах); 

− у закладах додаткової освіти (будинках дитячої творчості, соці-
ально-педагогічних клубах, гуртках, факультативах, групах помічників 
соціальних педагогів); 

− у вищих закладах освіти  (факультетах майбутнього соціального 
педагога, очно-заочних школах соціального педагога); 

− у взаємодії «загальноосвітній заклад — вищий заклад освіти» 
(соціально-педагогічних класах, спеціалізованих класах з конкретного 
профілю, педагогічних коледжах та ліцеях, школах майбутнього соці-
ального педагога). 

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю має 
здійснюватися з урахуванням актуальних проблем сучасних українських 
сімей, державної сімейної політики, досвіду діяльності соціальних 
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служб для молоді та застосуванням найефективніших форм і методів 
організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

Одним з важливих принципів роботи з сім’єю є принцип самозабез-
печення сім’ї, тобто надання їй соціальної допомоги з метою пошуку і 
стимуляції її внутрішніх резервів, які допоможуть сім’ї вирішити власні 
проблеми. Соціальна допомога має на меті надання різноманітних со-
ціальних послуг сім’ї в умовах конкретного суспільства, конкретної си-
туації. Ці послуги сприятимуть формуванню у сім’ї нормальної життє-
діяльності. Соціальні послуги можуть мати інформаційний, консульта-
тивний характер, метою їх є надання психолого-педагогічної, правової, 
соціально-медичної, матеріальної підтримки сім’ям. Завдання полягає 
у тому, щоб допомогти сім’ї в цілому і кожному з її членів справитися з 
повсякденними життєвими  труднощами, проблемами. Тобто, кожна лю-
дина і сім’я в цілому мусить продіагностувати проблеми, які з’явилися, і 
самостійно вирішити їх. У разі потреби здійснюється їх корекція.

Соціальний працівник виступає посередником між сім’єю, держа-
вою, громадськими організаціями та законодавчими органами. Діяль-
ність яких – це надання допомоги сім’ям та реалізація такого напряму 
роботи,  як  соціальна  підтримка сім’ї, спирається на розроблену про-
граму, в якій закладено основний зміст, форми і методи роботи.

Висновки. Отже, сьогодні в нашій країні, як і в інших країнах світу, 
питання стоїть так: навчання соціальній роботі не може тільки пасивно 
відображати соціальний розвиток, воно повинно вести активний пошук 
шляхів вирішення соціальних проблем, що з’являються. Професіоналів 
для соціальної сфери потрібно готувати таким чином, щоб вони були 
здатні змінити, усунути і коректувати негативні соціальні прояви у сус-
пільстві. А це можливо лише у закладах освіти, які будують навчання на 
нових позиціях і враховують тенденції розвитку соціальної політики в 
країні. 

Підготовка фахівців для соціальної і соціально-педагогічної роботи 
з сім’єю в нашій країні також має певні проблеми. Перш за все вимагає 
серйозного вдосконалення технологія підготовки майбутніх фахівців; 
вищі учбові заклади потребують серйозної державної підтримки в плані 
фінансової допомоги, матеріально-технічного забезпечення навчально-
го процесу, активізації процесів підготовки професорсько-викладацько-
го складу як у країні так і за рубежем. Актуальною є проблема перепід-
готовки працівників соціальних служб.  Навчання соціальній роботі з 
різними категоріями сімей, до проведення соціального інспектування, 
профілактики негативних явищ у сімейному середовищі повинно віді-
гравати провідну роль.
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Гострою для України є проблема підготовки підручників, посібників 
з соціальної і соціально-педагогічної роботи, пакетів навчально-мето-
дичної документації. Перед соціальною освітою в Україні стоїть склад-
не завдання – збалансувати складну ситуацію сьогодення, поставивши 
в центрі уваги дитину, зробивши на неї ставку, чия безпека, життєвий 
рівень, права і благоустрій бажають значно кращого. Щоб досягти успі-
ху у соціалізації дитини в час стрімких змін умов процесу виховання, 
особливо  батькам необхідно не тільки засвоювати кращі надбання ро-
динної педагогіки, а й оволодівати новими методами і прийомами вихо-
вання. Ефективність впливу сім’ї на соціалізаційні процеси дитини за-
лежатиме від глибокого вивчення соціально-педагогічних проблем сім’ї 
та їх повного врахування, звичайно, за умови допомоги й підтримки з 
боку держави та всіх її соціальних інститутів, а саме підготовці соціаль-
ного педагога до організації роботи з сім’єю як первинного інституту 
соціалізації дитини повинно відігравати провідну роль. 

Для вирішення цього завдання потрібен весь досвід, знання, які на-
громаджені в нашій країні, за рубежем і які ми повинні навчитися мудро 
використовувати і розвивати.

ЛІТЕРАТУРА
1. Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / 

О. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с. 
2. Батіщева Г., Зайцева З. Робота соціальних служб для молоді з молодою 

сім’єю : методичні рекомендації / Г. Батіщева, З. Зайцева. – К. : А.Л.Д., 1996. – 115 с.
3. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / [за ред. 

В.Г. Кременя]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
4. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації. Навчально-ме-

тодичний комплекс / Авт.-упоряд. О.В. Безпалько, І.Д. Звєрева, З.П. Кияниця, 
В.О. Кузьмінський, В.П. Лютий, Ж.В. Петрочко, М.І. Ростольна, Л.І. Стрига / [за 
заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко]. – К. : Фенікс, 2007. – 528 с. 

5. Конституція України. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
6. Національна програма «Діти України» : від 18 січня 1996 року. / УКАЗ 

Президента України про Національну програму «Діти України» від 18.01. 1996. 
№ 63/96.

7. Соціальна робота з молоддю в Україні : зб. інф.-метод. мат. ‒ К. : Столиця, 
1997. – 250 с.

8. Соціальна педагогіка : підручник / [за ред. проф. Алли Йосипівни Кап-
ської]. ‒ Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 4-те вид. випр. та доп. – 488 с.

9. Соціальна робота з молодою сім’єю : зб. теорем. і метод. мат. для прац. 
соц.. служб для молоді. – К. : А.Л.Д., 1995. – Вип. 2. – 95 с.

10. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка / В. Сухомлинський. – К. : Ра-
дянська школа, 1978. – 263 с.



159

УДК 371(410)
 Марія ГУРІЙ,
м. Дрогобич

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФОРМ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

У статті проаналізовано зміст предмету «Громадянознавство» для  учнів 
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Постановка проблеми. Сучасний світ пред’являє нові вимоги 
до молодого покоління, яке має вміти приймати незалежні рішення, 
мати самостійні судження, працювати в команді, використовувати 
інновації тощо. Таким чином, нові стандарти сьогодення повинні за-
йняти місце базових навиків і знань, що були актуальними у мину-
лому. Саме тому, на думку британських педагогів,  школа повинна  
не лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але й сформувати 
людину, здатну  творчо мислити, приймати рішення, мати свою  по-
зицію, брати  на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, 
здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути 
людиною компетентною.

Серед ключових компетентностей значна роль належить саме кому-
нікативній компетенції, тому що комунікативна компетентність означає 
не лише  вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й 
характеризується  умінням взаємодіяти  з людьми, навичками  роботи у 
групі, умінням володіти  різними соціальними  ролями у колективі. 
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Виховання громадянськості для британської школи має важливе 
значення, оскільки у сучасних умовах саме воно пов’язане з розви-
тком єдиного європейського освітньо-виховного простору. Громадян-
ськість розглядається британськими педагогами як ядро національ-
ного патріотизму і засіб виховання законослухняного громадянина. 
З огляду на це важливим і актуальним залишається концептуальне 
осмислення теоретичних і прикладних основ громадянського вихо-
вання, визначення його сутності, більш повне розкриття громадяно-
творчого потенціалу діючих у Великій Британії виховних і навчаль-
них програм; розширення знань щодо громадянської освіти з ураху-
ванням виховної ситуації в Україні; вивчення традиційних і сучасних 
методик виховання громадянськості у британських учнів з метою 
використання всього раціонального, корисного та цікавого для укра-
їнського освітнього простору.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання громадянської освіти є 
не новими, проте традиційно актуальними для зарубіжної педагогічної 
науки. Вчені різних країн активно досліджують проблеми формування 
громадянина, обмінюються досвідом, створюють спільні проекти і ре-
алізують їх. Відомими у сфері громадянської освіти у Великій Британії 
є імена Я. Девіса [8] Б. Кріка [7] Д. Кера [9], А. Маккензі [11] та інших.

Мета статті – проаналізувати шляхи розвитку комунікативної ком-
петенції у процесі реалізації форм громадянської освіти та виховання 
британських старшокласників.

Виклад основного матеріалу. Починаючи з вересня 2002-го року, 
громадянознавство в Англії є новою загальноосвітньою дисципліною 
для учнів віком від 11 до 16 років, а також  частиною впровадженої у ве-
ресні 2000-го року дисципліни «Людина і Суспільство» (Personal, Social 
and Health Education, PSHE) – необов’язкового предмету, який виклада-
ється учням  віком від 5 до 11 років.

Деволюція (адміністративна реформа, яка полягає у передачі час-
тини повноважень з центру до регіонів) в Уельсі та Північній Ірландії 
стимулює зростаючу кількість варіантів навчального плану для учнів 
віком 5 – 16 років. У той час як традиційні предмети все ще залишилися 
однорідними у всіх чотирьох юрисдикціях, соціальні та етичні аспек-
ти шкільного навчального плану переважно залежали від регіональних 
особливостей. Незважаючи на те, що предмети «Громадянознавство» 
та «Людина і суспільство» (PSHE) є важливими механізмами громадян-
ської освіти учнів в Англії, їхні уельські відповідники («Personal and 
Social Education» («Особиста та суспільна освіта» (PSE) та аналоги з 
Північної Ірландії («Education for Mutual Understanding» («Освіта для 
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взаємного розуміння» (EMU), «Cultural Heritage» («Культурна спадщи-
на») та «Social, Civic and Political Education» («Соціальна, громадська 
та політична освіта» (SCPE) не тільки мають відмінні визначення, але 
й посідають інше місце в навчальних планах. Тут слід акцентувати ува-
гу на тому, що різниця між різними землями Об’єднаного Королівства 
щодо тлумачення громадянознавства існує, хоч активно ведуться спіль-
ні пошуки оптимальної моделі громадянського виховання старшоклас-
ників [6, 7].

Зазначимо, що хоча громадянознавство і вміщене в названі «ніші» 
Британського навчального плану, все ж його вивчення є необхідною 
складовою практично в кожному аспекті шкільного життя. Таким чи-
ном, громадянська освіта має серйозні відмінності не лише між юрис-
дикціями (Англія /Шотландія /Уельс /Північна Ірландія), але й між регі-
онами у межах цих юрисдикцій, а часто навіть між окремими школами.

На тлі загальнобританської концепції громадянознавства Шотландія 
також відрізняється низкою особливостей. Майбутня форма громадя-
нознавства у Шотландії є ще лише предметом поточного обговорення, 
але певний консенсус у цьому обговоренні передбачається у найближ-
чому майбутньому.

Якщо раніше дисципліну «Громадянознавство» у школах Великої 
Британії розглядали як таку, що характеризувалася високою інформа-
ційністю щодо національної історії і географії, законодавства, а провід-
на роль у її викладанні належала вчителю і обмежувала ініціативу учнів, 
то зараз ці підходи суттєво змінилися. Сучасний підхід до громадянської 
освіти забезпечує заохочення учнів до практичного застосування знань 
у царині громадянознавства, що дає їм можливість дискутувати, залуча-
тися до шкільних проектів і набувати досвіду участі на рівні місцевих 
громад. Це формує прикладні здібності учнів щодо участі в житті сус-
пільства та сприяє розвитку їх комунікативної компетенції.

Під комунікативною компетентністю науковці розуміють здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, 
певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне 
спілкування [1, 253]. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. 
Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої 
взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей до-
свід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також 
опосередкованої, в тому числі з літератури, театру, кіно з яких людина 
отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливос-
ті міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень. У процесі опанування 
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комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища за-
соби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних 
форм.

Процес реалізації завдань громадянської освіти сприяє дискусії, пе-
реговорам, прийняттю рішень, а контекст громадянської освіти охоплює 
шкільний, місцевий, національний, європейський та міжнародний рівні.

Згідно з Національним навчальним планом Англії вивчення предмета 
«Громадянознавство» відбувається поетапно. Для нашого дослідження 
важливий аналіз цілей громадянської освіти на третьому й четвертому 
етапах (учні десятих – одинадцятих класів (віком від 14 до 16 років)  [4]. 

Науковці та практики громадянської освіти визначили три аспекти 
досягнення мети наприкінці третього і четвертого етапів. Вони реалізу-
ються такими напрямами у навчальних програмах:

• знання і розуміння процесу становлення свідомих та поінформо-
ваних громадян (knowledge and understanding about becoming informed 
citizens);

• розвиток навичок пізнавати, розпитувати і спілкуватися 
(developing skills of enquiry and communication);

• розвиток навичок активної участі та відповідальності за свої дії 
(developing skills of participation and responsible action).

Наприкінці четвертого та третього етапів більшість старшоклас-
ників демонструють уміння пізнавати та спілкуватися. Досліджуючи 
актуальні проблеми, питання і події, вони вивчають і аналізують різ-
ні джерела інформації, зокрема через інформаційні та комунікативні 
технології, засоби масової комунікації. Важливим завданням є форму-
вання вміння розглядати та обговорювати питання, проблеми і події. 
Враховуючи різноманітність поглядів та відповідно використовуючи 
факти і статистичні дані, старшокласники вчаться робити відповідні 
висновки. На цьому етапі англійські школярі розвивають і структуру-
ють ідеї, що стосуються понять і цінностей громадянознавства, захи-
щають власну думку та беруть участь у групових і класних дискусіях 
чи дебатах.

Британські педагоги на уроках «Громадянознавство» використову-
ють різноманітні форми навчання, які сприяють розвитку комунікатив-
ної компетентності. Форма – це зовнішня, організаційна характеристика 
виховного процесу, загальна його композиція [2, 145]. Найчастіше фор-
ми класифікуються за кількістю учасників: масові, групові та індивіду-
альні. Зауважимо, що, англійські педагоги часто використовують такі 
види роботи, які можна одночасно класифікувати і як форму, і як метод, 
залежно від способу та специфіки їх застосування.
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Рис.1 Основні форми громадянської освіти та виховання старшо-
класників у школах Великої Британії

Найпоширенішими формами виховної позакласної роботи у школах 
Англії вважаються:

• святкування релігійних свят, традиційних днів та тижнів (напри-
клад, святкування Всесвітнього дня боротьби з курінням (No-Smoking 
Day), Тижня біженців (Refugee Week), Всесвітнього дня здоров’я (World 
Health Day), Дня дитячих прав ( Children’s Rights Day);

• проведення різноманітних зустрічей (наприклад, з представни-
ками громадських організацій) та шкільних екскурсій,  яким надається 
громадянознавче спрямування;

• проведення диспутів, дебатів щодо актуальних політичних та за-
гальношкільних питань і заходів широкого суспільного характеру;

• діяльність різноманітних дитячих та громадських організацій, які 
надають учням можливість отримати безпосередній громадянський до-
свід, а також залучають їх до проведення різноманітних заходів грома-
дянознавчої тематики. 

Популярними сьогодні є різні форми організації громадянської 
освіти та виховання старшокласників. Широта їх використання, як 
правило, диктується інтересами й уподобаннями учнів, їх віковими 
особливостями, залученням новинок науки і техніки. У сфері гро-
мадянознавства необхідним є врахування регіональних проблем та 
питань. 
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Часто англійськими педагогами та школярами використовується така 
форма спільної діяльності, як майстер-клас (master class). Його метою є 
продемонструвати стиль роботи конкретного тренера чи презентувати спе-
цифічні знання і вміння. Така робота може стосуватися організації різно-
манітних проектів та кампаній, функціонування шкільної газети, діяльності 
шкільних клубів, організації зустрічей із представниками громадських ор-
ганізацій, складання та виконання програм оздоровлення школярів [10, 54]. 

Популярним форматом навчання, який сприяє формуванню грома-
дянської культури, є тренінг (training). Тренінгові послуги сьогодні ста-
ють особливо популярними, і велику їх кількість пропонують у різних 
сферах  життя людини-громадянина. Метою тренінгового навчання є пе-
редача (або формування чи корекція) конкретних практичних навичок 
для підвищення ефективності певної діяльності.

Проводить тренінг, як правило, спеціально підготовлений тренер, 
хоча до цієї роботи можуть долучатися і психолог, соціальний-педагог, 
представник громадського руху чи організації. Методами цієї роботи мо-
жуть бути міні-лекції, демонстрації, групова робота, рольові ігри тощо. 

Окремо слід зупинитися на такій формі навчання громадянознавства, 
як школа. В англійських навчальних та позашкільних закладах існує 
практика організації шкіл: «Школа громадянина», «Школа волонтера», 
«Школа політика» тощо. Їх метою є введення великої кількості практич-
них навичок і сприяння процесу їх закріплення. Методами навчання тут 
виступають лекції, практичні роботи, робота у групах чи парах, рольо-
ві ігри, симуляції, інтерактивні методи роботи тощо. Такі школи дають 
можливість не лише закріпити певні моделі громадянської поведінки, 
але й практикувати їх у реальних обставинах. Тривалість цієї форми ро-
боти від кількох місяців до 1,5 року.

Традиційно така форма роботи, як коуч-сесія («coach» у перекладі 
із англійської означає «тренер, наставник») (coach session), викорис-
товувалася як формат психологічного консультування для розв’язання 
різноманітних особистих і сімейних проблем. З часом сфера її застосу-
вання розширилася і сьогодні коуч-сесія використовується і у процесі 
оволодінння старшокласниками громадянознавчими компетенціями. 
Сутність її полягає в тому, щоб за допомогою питань скеровувати шко-
ляра до розв’язання актуальних для нього проблем у сфері громадян-
ського життя, навчати учнів формувати алгоритми поведінки в певних 
проблемних ситуаціях [3, 32].

Враховуючи певну залежність успіху громадянської освіти та вихо-
вання від великої кількості нових і нестандартних ситуацій, у які може 
потрапляти громадянин, англійські педагоги пропонують використо-
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вувати таку форму роботи, як мозковий штурм (braining storm), метою 
якого є пошук рішення, що відрізняється від стандартного, прописано-
го для тієї чи іншої процедури. Додатковою метою може бути розробка 
плану для недопущення подібної ситуації в майбутньому. Проводить цю 
роботу модератор ( від англ. «той, хто породжує, допомагає, сприяє»).

Окрім проаналізованих форм роботи, педагогами Великої Британії 
використовуються інші, наприклад, наставництво, ділові та рольові 
ігри, диспути, самонавчання, стажування тощо. Всі вони корисні пе-
редовсім тим, що дають можливість відійти від суто теоретичного за-
своєння знань та умінь і перейти у сферу практики, щоб сформувати 
важливі громадянські компетенції, які старшокласник може застосувати 
в щоденній власній життєдіяльності чи житті сім’ї, родини, малої групи, 
організації і, зрештою, держави.

Кількість і характер методів та форм громадянознавчої діяльності у 
Великій Британії є особливо великою, часто зустрічаються комплексні, 
масштабні заходи, у яких може бути задіяно багато учасників і трива-
лість їх може варіювати від кількох занять до цілої сесії. Наприклад, в 
англійських школах реалізується проект «Активні громадяни у школі». 
Це навчальна програма, яка уповноважує молодих людей брати участь у 
проектах, корисних для школи і суспільства. Вона сприяє впроваджен-
ню громадянського виховання не лише через зміст навчальної програми, 
але й через ситуації реального життя. Ця програма забезпечує іннова-
ційний підхід до шкільної та суспільної роботи, яка допомагає школам 
впроваджувати виховання громадянина через вмотивовані, реальні 
можливості для молодих людей [5, 14].

Активною формою англійського громадянського виховання вважа-
ється також робота у групах,  під якою розуміють навчальні ситуації, 
коли надається перевага спільній учнівській праці над індивідуальною. 
Робота у групах охоплює роботу в парах, у малих або ж великих групах. 
Такий вид роботи може коливатися від простої рольової гри чи драма-
тичної інсценівки до обговорення важливих актуальних питань.

Окремо виділяють і таку форму роботи, як учнівське посередни-
цтво (peer mediation). Воно залучає учнів-посередників брати на себе 
функції неупередженої третьої сили в допомозі своїм одноліткам при 
розв’язанні конфліктів. Учні-посередники сприяють конструктивному 
спілкуванню, розвитку співчуття і розв’язанню конфліктів.

Через учнівське посередництво старшокласники вчаться розв’язувати 
конфлікти; розвивають нові навички, включаючи: говоріння, слухання, 
працю в команді, критичне мислення, емоційну свідомість; усвідомлю-
ють, що їх сприймають серйозно; почуваються захищеними. 
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Процес активного громадянства англійських шкіл відбувається та-
кож за допомогою консультацій. Шкільні консультації передбачають 
процедуру опитування кожного у шкільному середовищі щодо поглядів 
на окремі питання. Це щось на зразок обрання влади, яка використовує 
референдум як засіб з’ясування думки людей щодо рішень, спрямова-
них на їх захист. Шкільна ситуація відрізняється тим, що не всі члени 
шкільного управління є рівними у своєму статусі та силі під час при-
йняття рішень. Керівники навчальних закладів несуть найбільшу від-
повідальність щодо прийнятих рішень. Викладачі несуть відповідають 
за добробут та навчання своїх учнів, а учні зазвичай мають ще менше 
можливостей впливати на рішення, які їх стосуються, хоча шкільні ради 
стають усе більш ефективними в наданні переваг учнівським інтересам. 

Висновки. Вважаємо, що досвід педагогів, науковців та вчителів-
практиків у Великій Британії є надзвичайно корисним для України – 
держави з молодою демократією. Європейський вибір України дає під-
стави і зобов’язує вітчизняну педагогіку активно вивчати досвід інших 
країн у цій сфері з тим, щоб швидко та якомога безболісніше будувати 
життя держави загалом та кожного її члена зокрема.
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПРЕДМЕТНО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті визначено поняття «предметно-математична компетент-
ність», здійснено аналіз змін у базовій програмі з математики щодо обчислю-
вальної діяльності молодших школярів,  розглянуто методичні аспекти форму-
вання в молодших школярів ключових і предметної математичної компетент-
ностей, сформульовано педагогічні умови формування предметно-математич-
ної компетентності в учнів початкових класів. 

Ключові слова: обчислювальна діяльність, предметно-математична ком-
петентність, професійна компетентність вчителя математики, ключові ком-
петентності, базова програма з математики, молодший школяр.

Zhyhaylo O. Computing activity as a component of subject-mathematical 
competence of primary school children. The article defi nes the concept of «subject-
mathematical competence», the analysis of changes in the basic program on Numerical 
Mathematics of younger pupils, the methodological aspects of pupils in primary key 
and the subject of mathematical competence formulated pedagogical conditions of 
subject-mathematical competence in primary school pupils.

Key words: computational activities, subject-mathematical competence, 
professional competence of teachers of mathematics, key competencies, basic 
program in mathematics, a junior high school student.

Постановка проблеми. Cучасний етап розвитку Європейської сис-
теми освіти характеризується визначенням переліку ключових компе-
тентностей, які слід формувати у молодого покоління. Вченими визна-
чено зміст понять «компетентність» та «компетенція», розглянуто мето-
дичні аспекти формування в учнів початкової школи компетентностей 
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та компетенцій. Проте проблема визначення переліку предметно-мате-
матичнихт компетенцій, їх набуття молодшими школярами знаходиться 
у стані розробки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 
ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей учнів 
була в центрі уваги українських науковців (Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, 
С. Бондар, М. Вашуленко, Л. Коваль, О. Локшиної, О. Онопрієнко, 
О. Овчарук, О. Пометун, К. Пономарьова, О. Савченко, С. Трубачев). 

У структурі предметно-математичної компетентності виділяється 
обчислювальна складова, а саме готовність учня застосовувати обчис-
лювальні вміння та навички на практиці [2].

Мета статті – дослідити особливості формування обчислювальної 
діяльності молодших школярів як складової предметно-математичної 
компетентності.

Виклад основного матеріалу. Питання про формування обчислю-
вальних навичок більшість методистів розглядають як урізноманітнен-
ня вправ на обчислення. Зміст певних обчислювальних прийомів пропо-
нується в роботах М. Бантової, С. Скворцової, Г. Мартинової, Н. Нікіті-
ної, Н. Рудовської [6]. 

Зокрема, М. Бантовою розроблено систему формування обчислю-
вальних навичок у молодших школярів [1], в якій визначено суть обчис-
лювального прийому та обчислювальної навички, а також пропонується 
методика роботи з формування обчислювальних навичок.

Базова програма (автори О. Онопрієнко, С. Скварцова, Н. Листопад) 
побудована на компетентнісній основі, структурована відповідно зміс-
тових ліній Держстандарту і містить їх деталізацію по роках навчання.

Основу курсу математики становить вивчення арифметики цілих 
невід’ємних чисел й основних величин, навколо чого здійснюється фор-
мування вміння розв’язувати сюжетні математичні задачі та алгебраїчна 
і геометрична пропедевтика.

Послідовність вивчення нумерації чисел і арифметичних дій над 
числами та величинами передбачає наступний порядок по роках навчан-
ня: 1 клас – числа та арифметичні дії додавання і віднімання без пере-
ходу через розряд у концентрах «Десяток», «Сотня»; 2 клас – вивчен-
ня арифметичних дій додавання і віднімання з переходом через розряд 
відповідно до двох етапів: додавання й віднімання з переходом через 
десяток в межах 20 (табличне) і додавання й віднімання з переходом 
через десяток в межах 100; вводиться  конкретний зміст арифметичних 
дій множення та ділення, вивчаються закони множення; наступним кро-
ком є опанування учнями табличного множення і ділення, причому всі 
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таблиці пропонуються у 2-му класі; зміст навчального матеріалу 3-го 
класу будується у концентрі «Тисяча»: крім усних прийомів додавання 
і віднімання, вводиться письмовий прийом, тоді як у попередній про-
грамі письмовий прийом пропонувався в концентрі «Сотня». В учнів 
формують навички поза табличного множення і ділення, причому про-
тягом навчального року, а не наприкінці його, як це було раніше. В учнів 
формуються навички позатабличного множення та ділення, причому 
протягом навчального року, а не наприкінці його, як це було раніше. Ви-
падки множення або ділення круглого числа на одноцифрове, ділення 
круглого на кругле число вводяться ще в межах вивчення нумерації три-
цифрових чисел; 4-й клас – концентр «Мільйон»: нумерація багатоциф-
рових чисел розглядається як побудова десяткової системи числення, а 
не через нарощування розрядів, що дозволяє заощадити час на вивчення 
інших питань програми. Також у 4-му класі розглядаються арифметичні 
дії додавання й віднімання, множення та ділення над багатоцифровими 
числами.

У першому класі учні опановують нумерацію чисел першого десят-
ка; у дітей формується поняття про число як кількісну характеристику 
класу скінчених еквівалентних множин, діти навчаються їх порівнювати 
та вчать склад чисел [3].

На відміну від попередньої програми, додавання розглядається як 
знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетина-
ються; віднімання як знаходження кількості елементів множини, які за-
лишилися після вилучення її частини. Пропонується також для вивчен-
ня додавання й віднімання за числовим променем.

Перед складанням таблиць додавання і віднімання в межах 10 пе-
редбачається формування відповідних обчислювальних прийомів: 
додавання і віднімання чисел 2-5 виконується частинами; додавання 
чисел другого п’ятка – на основі переставного закону додавання; від-
німання чисел другого п’ятка – на основі взаємозв’язку між діями до-
давання і віднімання. Таким чином, наголошується на тому, що учні 
повинні володіти обчислювальними навичками, а не лише знати та-
бличні результати.

Відмінною особливістю нової програми є те, що при вивченні та-
блиць додавання і віднімання в межах 10 звертається увага на характер 
зміни суми в залежності від зміни одного з доданків та на характер зміни 
різниці в залежності від зміни зменшуваного, чого не було в попередній 
програмі.

Таблиці додавання і віднімання є гарним матеріалом для висновків 
про залежність результату від зміни одного з компонентів при сталому 
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іншому. Ці знання є важливими з огляду на пропедевтику функціональ-
ної залежності, розвитку функціонального мислення дитини.

Вивчення нумерації в концентрі «Сотня» відбувається за трьома ета-
пами: числа, подані у круглих десятках; числа 11 – 20, числа 21 – 100. 
Причому, вивчення нумерації в межах 100 в 1-му класі не розривається 
на два етапи – 11 – 20 та 21 – 100, що дозволяє заощадити час на вивчен-
ня аналогічних питань теми [4].

Діти приходять до школи, знаючи назви чисел не лише в межах 20, 
а й до 100. Тому недоцільним є обмеження лише вивченням нумерації 
чисел від 11 до 20, як було у попередній програмі. Хоча числа від 11 до 
20 відрізняються від решти двоцифрових чисел тим, що в них порядок 
читання та запису не збігається, але їх нумерація, так само, як і нумера-
ція чисел 21 –100, заснована на десятковому складі числа і на позицій-
ному принципі запису. Отже, немає сенсу вивчати двічі майже один й 
той самий матеріал.

Відмінною особливістю нової програми є вивчення додавання й від-
німання двоцифрових чисел без переходу через розряд у 1-му класі за-
мість табличного додавання й віднімання в межах 20, як було у попере-
дній програмі.

Такий підхід вважаємо доцільним, оскільки на цьому матеріалі від-
бувається закріплення знання таблиць у межах 10 (десятки додають до 
десятків, одиниці до одиниць).Упевнені, що це заощадить час і надасть 
можливість у 2-му класі більше уваги приділити формуванню в дітей об-
числювальних навичок додавання і віднімання з переходом через десяток.

Кожна змістовна лінія програми для певного року навчання почи-
нається з узагальнення й систематизації знань учнів. Якщо порівняти 
результати навчальних досягнень учнів з цих питань на попередньому 
етапі навчання, то можна помітити, що йде ще й розвиток, приріст ком-
петентності дітей. Проілюструємо це на прикладі арифметичних дій 
додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд 
(у 1-му та 2-му класах). Щодо додавання й віднімання в 1-му класі ви-
значено, що учень має уявлення про сутність порозрядного додавання і 
віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток; застосовує 
прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд. А в 2-му 
класі визначено вимогу володіння обчислювальними навичками дода-
вання і віднімання без переходу через десяток у межах 100.

При вивченні додавання і віднімання з переходом через десяток у 
межах 20 передбачається формування обчислювальних прийомів дода-
вання і віднімання. Вважаємо недоцільним лише запам’ятовування та-
бличних результатів, як це було передбачено попередньою програмою.
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При складанні таблиць додавання і віднімання з переходом через де-
сяток продовжується формування в учнів уявлення про залежність суми 
від зміни одного доданка при сталому другому, про залежність різниці 
від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику.

Новою програмою передбачене формування обчислювальних при-
йомів додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через роз-
ряд. Вивчення теоретичних основ обчислювальних прийомів здійсню-
ється на рівні ознайомлення. Це важливо, зважаючи на наукові засади 
формування обчислювальних навичок – досконалого володіння обчис-
лювальним прийомом. Тому у результативній частині як кінцеву мету 
визначено вимогу-володіння обчислювальними навичками.

Перед вивченням таблиць множення і ділення відбувається ознайом-
лення учнів з такими питаннями: множення і ділення на 10, множення і 
ділення чисел 0 та 1, неможливість ділення на нуль. Знання учнями пра-
вила множення числа на 10 дозволить відтворювати результат множен-
ня будь-якого числа на 9 на основі знання наступного результату (саме 
«нижню» частину таблиці множення діти запам’ятовують найгірше).

Відповідно з новою програмою усі таблиці множення і ділення ви-
вчаються в 2-му класі, тоді як у попередній програмі вони були «роз-
биті» на два роки навчання. За підходом, що передбачався попередньою 
програмою, вчителі задавали на літні канікули учням вивчити решту 
таблиць, що призводило до механічного їх заучування, тоді як таблиці 
множення і ділення – це гарний матеріал для спостереження дітьми ха-
рактеру зміни добутку залежно від зміни одного з множників та харак-
теру зміни частки в залежності від зміни діленого при сталому дільнику. 
Крім того, учні повинні мати уявлення про способи складання таблиць 
множення і ділення, визначити певні закономірності у їх побудові.

Нумерація чисел у концентрах «сотня», «тисяча», «мільйон» розгля-
дається через введення нової лічильної одиниці, лічбу новою лічильною 
одиницею, порівняння, додавання й віднімання (множення та ділення) 
чисел, поданих у новій лічильній одиниці.

Серед арифметичних дій на основі нумерації розглядається не лише 
додавання й віднімання на засадах порядку слідування чисел при лічбі 
або десяткового складу чисел, а множення та ділення. Наприклад, при 
вивченні арифметичних дій на основі нумерації трицифрових чисел 
формується уміння виконувати множення й ділення шляхом укрупнен-
ня розрядних одиниць, множення та ділення із застосуванням правил 
множення числа на добуток і ділення числа на добуток. Це є доцільним 
і виправданим з точки зору загального уявлення про десяткову систему 
числення.



172

Окремо виділено прийоми усного додавання й віднімання на ма-
теріалі круглих чисел та письмові прийоми. Водночас слід зазначити, 
що письмові прийоми додавання й віднімання вперше вводяться лише 
у концентрі «тисяча», тоді як у попередній програмі вони вводилися в 
концентрі «сотня». Ми виходили з того, якщо діти добре засвоїли усні 
прийоми додавання і віднімання в межах 100, то вони не лічать у стовп-
чик, а відразу пишуть відповідь – таким чином, змінюється не спосіб 
міркування, а форма запису; якщо діти не оволоділи обчислювальними 
навичками усного додавання і віднімання, то, познайомившись з пись-
мовими прийомами, вони вже й не намагаються лічити усно.

Вивчення випадків позатабличного множення і ділення «розтягну-
то» у часі. Ще у межах арифметичних дій на підставі нумерації три-
цифрових чисел діти ознайомилися із випадками множення та ділення 
круглого числа на одноцифрове, діленням круглого числа на кругле.

Вивчення теми «Усні прийоми множення і ділення (позатабличні)» 
розпочинається із ознайомлення молодших школярів із діленням з 
остачею, тоді як це питання було останнім у темі в попередній про-
грамі. Це є корисним, по-перше, з огляду на те, що ділення з остачею 
виконується на основі змісту дії ділення на вміщення, і, таким чином, 
ми ще раз маємо нагоду звернутися до конкретного змісту дії ділення; 
по-друге, ділення з остачею є основою письмового ділення, яке являє 
собою ланцюжок ділень з остачею, і для його повноцінного засвоєння 
потрібний час.

На відміну від попередньої програми введено питання про раціо-
нальні обчислення. Правила множення та ділення на 5, 50, 25; множення 
на 11, 9, 99, що значно полегшує дітям окремі випадки обчислення.

У новій програмі письмові прийоми множення і ділення вводяться 
на матеріалі трицифрових чисел, а потім переносяться на багатоцифро-
ві. Це дозволяє «розтягнути» вивчення досить складних для дітей дій на 
тривалий час.

Ознайомлення з математичними виразами «сума» і «різниця»; читан-
ня і запис математичних виразів відбувається в 1-му класі. Формується 
поняття про істинні та хибні рівності й нерівності, вводяться способи 
порівняння числа і математичного виразу та двох математичних виразів.

У 2-му класі передбачено формування поняття про математичні ви-
рази «добуток» і «частка», їх читання і запис; порівняння математичних 
виразів за допомогою обчислення їх значень або на основі знань про 
залежність результату від зміни одного з компонентів. Таким чином, 
забезпечується формування в учнів знання математичної термінології, 
розвиток математичного мовлення, логічного мислення.
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Відповідно до нової програми в 3-му класі передбачено ознайомлен-
ня з поняттям «рівняння», «розв’язок (корінь) рівняння», що дозволяє 
прослідкувати наступність із курсом математики 5-го класу, де учні бу-
дуть оперувати цими термінами.

Крім того, відразу після ознайомлення з простими рівняннями вво-
дяться складніші рівняння (права частина яких подана числовим вира-
зом, один із компонентів – числовий вираз). Оскільки попередня про-
грама передбачала складніші рівняння розглядати наприкінці 4-го класу, 
й в учнів формувалося уявлення про те, що рівняння має лише простий 
вигляд. За такого підходу вчителю було дуже складно донести до учнів 
думку про існування рівнянь ускладненої структури, а дітям зрозуміти, 
як складніше рівняння звести до простого. За таких умов не відбувалося 
повноцінного формування вмінь розв’язування складніших рівнянь.

У 4-му класі діти мають розв’язувати й ті рівняння, в яких один з 
компонентів – вираз зі змінною, що не було передбачено попередньою 
програмою. Треба зазначити, що в 5-му класі пропонуються здебільшо-
го рівняння такої структури.

Щодо нерівностей із змінною, тут формується в школярів уявлення 
про множинність її розв’язків, про розв’язування нерівностей способом 
добору. Позитивним є те, що в додаткових питаннях програми перед-
бачено вивчення ще й інших способів розв’язування нерівностей: зве-
денням до рівняння та  логічним способом, що виправдано з огляду на 
реалізацію наступності між початковою та основною школою.

Висновки. Отже, нова базова програма з математики істотно відріз-
няється від попередньої, тому що створена за засадах компетентнісного 
підходу, реалізує нові цілі й завдання навчання математики в початковій 
школі. Основні зміни відбулися в 1-му та 2-му класах, при вивченні ну-
мерації та арифметичних дій. Лічба пов’язується із роботою з множи-
нами, а саме визначенням кількості елементів множини. Тому на прак-
тичній основі вводиться поняття про множину як сукупність об’єктів 
та підмножину, як частину множини. Усіх дітей, незважаючи на рівень 
розвитку пізнавальних процесів, можна навчити правильно обчислюва-
ти. Виходячи з індивідуальних та вікових особливостей, з метою форму-
вання повноцінної обчислювальної навички необхідно використовувати 
достатню кількість унаочнень: пучки палички (десятки) та окремі па-
лички (одиниці), стрижні намистинок (десятки) та окремі намистинки 
(одиниці), бруски кубиків (десятки) та окремі кубики (одиниці), таблиці 
з розрізними кишенями – схеми способів обчислення. Картки з друко-
ваною основою.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Стаття присвячена проблемі формування професійно-педагогічної культу-
ри майбутнього учителя початкових класів. Проаналізовано психолого-педаго-
гічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учите-
ля. Розглянуто основні методологічні підходи щодо підготовки майбутнього 
учителя до професійної діяльності.

Ключові слова: педагогічна діяльність, майбутні учителі, професійна під-
готовка, професійно-педагогічна культура, освітнє середовище.

Illiash S. Psycho-pedagogical conditions of vocational and educational 
culture of primary school teachers. The article deals with the formation of 
vocational and educational culture of primary school teachers. Analysis psycho-
pedagogical conditions of vocational and educational of the future teacher. The basic 
methodological approaches to the training of teachers to professional activities.
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Постановка проблеми. Професійна діяльність учителя початкових 
класів серед інших вчительських спеціальностей посідає особливе міс-
це. Це перший шкільний учитель, покликаний провести дітей по по-
чаткових ступенях систематичного навчання, забезпечити високу якість 
їхньої початкової освіти і закласти основу для подальшого навчання та 
розвитку упродовж всього життя. Він забезпечує всебічний розвиток 
особистості дитини, її здібностей. Сама специфіка цілей і завдань по-
чаткового ступеня загальної освіти зумовлює високі вимоги до якості 
професійної діяльності вчителя початкових класів, його особистісних 
рис і здібностей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теорії і практиці про-
фесійної педагогічної освіти новий погляд на мету освіти знайшов своє 
віддзеркалення у впровадженні ідей гуманізації і особистісно-орієнто-
ваного навчання, посиленні людинотворчої складової в змісті і техно-
логіях підготовки майбутніх вчителів (А. Вербицький, І. Зимня, Г. Кор-
нетов, Е. Леванова, А. Новіков, А. Орлов, Р. Сабаткоєв, Н. Селезньова, 
А. Субетто та ін.). Особливої значущості набуває проблема переосмис-
лення і оновлення процесу підготовки вчителів до навчання і виховання 
молодших школярів (Н. Алексєєв, А. Антонова, Д. Белухін, С. Глазачев, 
І. Котова, С. Кульневіч, В. Серіков, В. Сітаров, В. Слободчиков, М. Хо-
лодна, Е. Шиянов, І. Якиманська та інші.)

Мета статті – проаналізувати механізми становлення особистості 
як професіонала та визначити психолого-педагогічні умови форму-
вання професійно-педагогічної культури майбутніх учителів почат-
кових класів.

Виклад основного матеріалу. Проблема підготовки людини до про-
фесійної діяльності належить до найбільш важливих у теорії і практиці 
педагогіки вищої школи. Здебільшого, її вирішення здійснюється за дво-
ма основними методологічними підходами.

З позиції діяльнісного підходу, особистість професіонала вивча-
ється в контексті його «відповідності – невідповідності» вимогам ді-
яльності. Ці вимоги, залежно від особливостей праці, по різному обу-
мовлюють професійну поведінку і соціальну активність особистості 
у сфері визначеної професії. Згідно цього, висувається положення, 
що професійна діяльність або діяльність, здійснювана в рамках кон-
кретної професії, розвиває в особистості не тільки відповідні нави-
чки, уміння, окремі функціональні системи, впливає на своєрідність 
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психічних процесів, але й формує особистість у цілому, її професійні 
риси, професійний тип [3]. 

У межах означеного підходу розробляються схеми діяльності, про-
фесіограми різних професій, зокрема і педагогічної. Зазвичай, цей під-
хід спрямований на пошук типового в особистості професіонала, того, 
що дозволяє їй бути віднесеною чи належати до певної професійної гру-
пи. При цьому наголошується на таких особливостях особистості, що 
відповідають директивним (чи нормативним) вимогам діяльності і є за-
гальновизнаними щодо певної професії (О. Абдуллина, А. Вербицький, 
В. Сластьонін та ін). 

Однак, як відомо, вимоги професії не залишаються незмінними. 
Вони набувають змін не тільки в результаті розвитку самого суспіль-
ства, але й у результаті внеску в дану професію здобутків її суб’єктів, 
що розвиваються як професіонали. Засвоюючи певну професійну діяль-
ність, вони починають змінювати, розвивати саму професію у процесі 
відтворення в цій діяльності власної індивідуальності.

Другий підхід, що переважно розробляється у психолого-педагогічній 
науці, розглядає особистість з позиції індивідуальних особливостей, що 
виявляються у професійній діяльності. При цьому підході у відношенні 
«діяльність – особистість» насамперед наголошується на понятті «осо-
бистість професіонала», ніж на поняття «професійна діяльність» [2].

Специфічні особливості професій соціономічного типу висувають 
підвищені вимоги не тільки до компетентності фахівця, але й до його 
індивідуальних особливостей, особистісним рисам (морально-етичним, 
вольовим, моральної відповідальності, самостійності тощо).

Ще одна характерна риса професій соціономічного типу полягає в 
тому, що в них є присутнім, за визначенням Є. Климова, «здвоєність 
предмета праці». Це виявляється в тому, що з одного боку, їх основний 
зміст складає взаємодія між людьми, з іншого боку – це взаємодія здій-
снюється на матеріалі конкретної предметної галузі, що жадає від фа-
хівця певних знань, умінь і навичок у даному предметі. 

Втім, для дослідників ядром і критерієм виокремлення соціономіч-
них професій в особливу групу є процес взаємодії, при якому вплив на 
іншу людину виступає метою діяльності. Це дає підстави відносити 
професію педагога саме до цієї групи. Зрозуміло, що саме в цьому кон-
тексті дотримання педагогом у професійній діяльності правових норм 
набуває суспільного значення і конкретного змісту [4].

Однак між професіями цієї групи існують і певні розбіжності, що за-
лежать не тільки від специфіки предмета, на матеріалі якого здійснюєть-
ся та чи інша діяльність, але й специфіки самого спілкування, взаємодії 



177

з іншими людьми. Для розуміння цих розбіжностей треба враховувати, 
що традиційно процес будь-якої взаємодії розглядається як єдність чо-
тирьох перемінних, а саме:

• особистості самого професіонала;
• суб’єкта впливу або партнера взаємодії;
• конкретного змісту взаємодії;
• простору взаємодії. 
Для визначення педагогічних умов формування професійно-педаго-

гічної культури майбутніх учителів початкових класів розглянемо більш 
докладно механізми становлення особистості як професіонала. 

Природа професійно-педагогічної культури як новоутворення в 
структурі особистості педагогів, що виникає під впливом зовнішніх 
(об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктивних) факторів дозволяє припус-
тити, що вона може бути сформована за наявністю у процесі їхньої під-
готовки до професійної діяльності певних педагогічних умов.

Обґрунтовуючи ці умови, ми враховували, що зміна об’єкта діяльнос-
ті закономірно спричиняє зміну самого суб’єкта, тобто розвиток і зміна 
якісних характеристик діяльності протікає як розвиток і зміна якісних 
характеристик її суб’єкта. При цьому джерелом розвитку виступають 
протиріччя між суб’єктом і об’єктом діяльності, які розв’язуються за-
собами самої діяльності, завдяки  цілеспрямованої і навмисно організо-
ваної активності суб’єкта, в якій він виражає своє ставлення до об’єкта, 
розуміння його цінності і природних властивостей.

Однак, як зазначають А. Вербицький, Е. Карпова, Ю. Кулюткін, 
Г. Нагорна, В. Сластьонін і О. Міщенко та інші автори, у процесі підго-
товки педагогів до професійної діяльності це відношення дещо усклад-
нюється. Реальний об’єкт професійно-педагогічної діяльності в цьому 
випадку заміщується ідеальними представленнями: студент фактично 
опановує не безпосередніми властивостями об’єкту своєї майбутньої 
педагогічної діяльності, а знаннями про нього. Таким чином, відношен-
ня між су’єктом і об’єктом професійно-педагогічної діяльності у про-
цесі навчання набуває форми відношення студента до знання, в якому 
в ідеальному виді представлена його майбутня професійна діяльність. 

Аналіз досліджень у галузі професійно-педагогічної освіти засвід-
чує, що традиційно зміст професійної підготовки майбутнього педагога 
визначається через повноту і адекватність відображення в цьому змісті 
всіх аспектів реальної практичної діяльності вчителя. Зміст професій-
но-педагогічної підготовки студента у вищому навчальному закладі по-
стає як певна множина елементів, що однозначно відповідають множині 
елементів реальної професійної діяльності педагога в тому її вигляді, 
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як-то відбувається у практиці. Як наслідок цього підходу, будь-які зміни 
в теоретичних уявленнях щодо змісту професійної діяльності педагога-
практика, їх конкретизація та збагачення призводять до змін у структурі 
і змісті підготовки майбутніх педагогів до цієї діяльності. 

Отже, від того, яким чином буде викладачем організований процес 
пізнання студентом предмета власної професійно-педагогічної діяль-
ності залежить можливість формування в нього певних якостей. Тобто, 
саме викладач, спираючись на об’єктивні процеси, що супроводжують 
розвиток новоутворень у структурі, повинен створювати в навчальному 
процесі умови для їх відтворення.

Будь-яке уявлення щодо педагогічної діяльності є похідним і зале-
жить від того рівня знань, якими володіє суспільство про механізми і 
умови формування і розвитку людини; від пануючої в означеному сус-
пільстві ідеології про сутність і призначення людини. Офіційна, паную-
ча в суспільстві ідеологія так чи інакше впливає на добір змісту знання 
шляхом визначення його нормативного обсягу такого, що як мінімум, 
описує цілі, засоби і способи здійснення діяльності майбутнього педа-
гога як професіонала. Ззовні нічого не змінюючи у структурі особис-
тості майбутнього педагога, ці знання через механізм самосвідомості і 
саморегуляції своїм змістом задають його орієнтацію у світі в цілому і 
майбутній професійно-педагогічній діяльності, зокрема.

Але, оскільки людина відноситься до типу таких систем, що само-
регулюються і самоорганізовуються, вона може відмовитися від норма-
тивного знання, переглянути його зміст, удосконалити або сформулюва-
ти принципово нове, котре буде вже не нормативним, а особистісним, 
тобто приналежним власне їй. В особистісному знанні освоювана діяль-
ність, її предмет з’являються вже в контексті тих відносин, що усвідом-
люються і приймаються даним суб’єктом як особисто значимі. Більш 
того, будь-якому нормативному знанню історично передує деяка сукуп-
ність особистісного знання. Тільки узагальнене і практично осмислене 
знання стає для особистості нормативним. 

З цього випливає, що розвиток самого знання про сутність профе-
сійно-педагогічної діяльності лежить на шляху критичного осмислен-
ня нормативних уявлень про природу педагогічного процесу. У цьому 
контексті об’єктивно міститься можливість створення кожним педаго-
гом власного уявлення про свою професійну діяльність, її цілі і способи 
здійснення.

Виходячи з цього, а також ґрунтуючись на результатах дослідження 
Е. Карпової, першою умовою підготовки майбутніх педагогів до право-
вого забезпечення професійної діяльності визначаємо відображення у 
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змісті навчального предмета культровідповідних норм взаємодії учас-
ників педагогічного процесу. 

Визначаючи наступну умову ми виходили з того, що формування 
професійно-педагогічної культури діяльності майбутнього педагога 
тільки на базі теоретичних знань може призвести до відриву його сві-
домості від реальності педагогічного процесу. У нього може виникнути 
ілюзія, що уявлення про сутність предмета професійно-педагогічної ді-
яльності збігається за суттю з самою діяльністю. 

Подолати відрив ідеальної уяви від її реального втілення можна 
тільки за допомогою практики. У зв’язку з усвідомленням можливос-
тей культуровідповідного забезпечення професійно-педагогічної діяль-
ності, цей момент набуває особливого значення. Можна удосконалити 
той чи інший елемент педагогічної діяльності в теорії, можна поширити 
це удосконалення не лише на один фрагмент цієї діяльності, а на їхню 
систему. Більш того, на рівні теоретичних конструкцій, це удосконален-
ня може бути досить переконливим. Але наскільки вони продуктивні в 
дійсності – можна оцінити тільки на практиці. У зв’язку з цим ми вва-
жаємо, що власний досвід повинен стати для майбутнього педагога екс-
периментальним майданчиком, на якому в нього виникає можливість 
перевірити реальність і продуктивність своїх уявлень у галузі культуро-
відповідної професійної діяльності. 

На відміну від традиційної практики, де студенти послідовно опра-
цьовують окремі прийоми і фрагменти своєї педагогічної діяльності, 
доводячи їх до рівня автоматизму, практика для осмислення ідеальних 
уявлень про культуровідповідні норми регулювання відносин учасників 
навчально-виховного процесу в освітньому середовищі повинна стати 
для майбутніх педагогів площадкою для дослідної роботи, на якій вони 
отримують можливість самостійно, на власному досвіді апробувати ре-
альність і продуктивність своїх теоретичних знань. 

Приступаючи до такої практики, майбутній педагог повинен навчи-
тися самостійно створювати власні проекти майбутньої професійної 
діяльності, враховуючи при цьому існуючи культурні норми щодо дій 
учасників навчально-виховного процесу. Така практика, з одного боку, 
збагатить його досвідом дослідницької роботи. З іншого – створить 
основу для перевірки продуктивності його особистісного знання в сфері 
прав і свобод учасників педагогічного процесу, що забезпечуються за-
вдяки професійної діяльності педагога. 

На підставі цих міркувань, ми виокремлюємо другу умову форму-
вання професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів, а 
саме: створення у навчальному процесі ситуацій, що спонукають до са-
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мостійного усвідомлення змісту і засобів професійної діяльності крізь 
призму їхньої культуровідповідності.

У контексті формування професійно-педагогічної культури майбут-
ніх педагогів, пізнання себе, своїх намірів крізь призму норм культури 
набуває особливого значення. У будь-якому випадку таке спілкування 
вимагає узгодження дій усіх учасників освітнього середовища на заса-
дах  культурних норм, що існують.

Спілкування не тільки забезпечує усвідомлення особистістю кор-
донів своїх індивідуальних можливостей. Воно впливає і на розвиток 
самої діяльності. Спочатку, вибудовуючись на рівні взаєморозуміння, 
у процесі обміну інформацією, комунікативної взаємодії, спілкування 
переростає в інтеракцію, тобто спеціально організовану, навмисну вза-
ємодію і співпрацю деякої групи людей.

На підставі цих міркувань, третю умову формування професійно-пе-
дагогічної культури майбутніх учителів початкових класів ми визначає-
мо як використання інтерактивних форм навчання, що сприяють набут-
тю майбутніми педагогами особистого досвіду регулювання способів 
взаємодії з партнерами в освітньому середовищі на основі культуровід-
повідних норм.

Висновки. У сучасній освітній ситуації ресурсами, що забезпечують 
конкурентоспроможність особистості і професійної діяльності вчителя, 
є не стільки спеціальні знання, володіння інформацією, засвоєні техно-
логії навчання і виховання, скільки його загальна і професійно-педаго-
гічна культура, що забезпечує вихід за межі нормативної діяльності і 
відображається у створенні умов для особистого розвитку учнів. 

Глибоко науково обґрунтовані теоретичні аспекти професійно-пе-
дагогічної культури вчителя не знайшли свого реального відтворення в 
практиці підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчаль-
них закладах. Про це свідчать суперечності, наявність яких зазначається 
багатьма дослідниками. 

Потреба вирішення протиріч в системі професійної підготовки вчи-
теля в педагогічному вищому навчальному закладі зумовлюють необ-
хідність подальших досліджень даної проблеми.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Статтю присвячено багатоплановому вивченню педагогічного дискурсу як 
засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу та встановленні основних 
тактик формування мовної ситуації, зокрема з’ясуванні доцільності викорис-
танні педагогічного дискурсу у вищій школі.

Ключові слова: інтенсифікація навчання, «суб’єкт-суб’єктні» відносини, 
педагогічний дискурс, комунікація.

Koltok L. Pedagogical discourse as a means of intensifying the educational 
process in higher education. The article is sacred to the study of pedagogical  as 
mean of intensifi cation of educational-educator process and establishment of basic 
tactician of forming of linguistic situation, in particular fi nding out of expediency the 
use of pedagogical  at higher school. 

Key words: intensifi cation of studies, relations, pedagogical , communication

Постановка проблеми. Актуальність дослідження педагогічного 
дискурсу як засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу обу-
мовлена змінами, яких потребує освіта у зв’язку з процесами, що від-
буваються в державі і в світі, насамперед, з процесами глобалізації та 
інформаційної революції. Світ нині стоїть перед проблемою налаго-
дження, упорядкування життєвих процесів, дисгармонію в які вносять 
швидкі зміни, ініційовані глобалізацією та інформаційною революцією. 
Інтенсифікація міжкультурних зв’язків, швидка зміна все більш потуж-
них інформаційних потоків, що хвилями накочуються одне на одного, 
скорочення процесу впровадження наукових інновацій у виробництво 
і суспільне життя, а головне – своєрідне прискорення соціального часу 
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та скорочення соціального простору радикально впливають на стиль і 
сенс життя особистості і суспільства, ініціюють впровадження нових 
соціальних  норм і стандартів,  обумовлюють нові підходи до підготов-
ки людини до життя засобами освіти і виховання. Як зазначають вчені, 
сучасна освіта має рухатись  шляхами постійної модернізації,  розгорта-
тись як інноваційно-творчий  процес. 

Для педагогічної теорії і практики подібний висновок має принципо-
ве значення. Він вимагає відповіді на запитання про характер і напрями 
інновацій, їх обумовленість Болонськими деклараціями, системність та  
взаємодотичність, співвідношення з традиційними способами організа-
ції навчально-виховної діяльності тощо. 

Особлива проблема в контексті інноваційного розвитку освіти ви-
никає у зв’язку зі зміною змісту та технологій побудови «суб’єкт-
суб’єктних» відносин. За висновком провідних вчених і педагогів су-
часності, вона виокремлюється як проблема педагогічного дискурсу, що 
все більш актуалізується в сучасній педагогічній теорії та практиці. 

Не останнє місце займає і розвиток нових інформаційних техноло-
гій, широкі можливості Інтернету, що принципово змінює і самі відно-
сини в навчально-виховному процесі. Сучасний педагогічний дискурс 
оперує різними контекстами, апелюючи до нової інформаційної ситуації 
і перетворення знань в безпосередню продуктивну силу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме поняття «педа-
гогічний дискурс» ще не достатньо вивчене. В системі сучасних пе-
дагогічних досліджень воно використовується вкрай рідко. В числі 
науковців (в більшості російських), які займаються проблемами пе-
дагогічного дискурсу, можна назвати – Н. Алексєєва, В. Борботька, 
Ю. Громико, В. Карасика, М. Коміна, М. Макарова, Е. Михайлова, 
В. Розіна, Г. Щедровицького. Розробки українських науковців менш 
плідні в даному питанні. Одне з провідних місць займають науковці 
«педагогічних майстерень» (Полтавський педагогічний інститут), які 
вирішують цілий ряд комунікативних і змістовних задач. Тому незна-
чна наукова спадщина з даного питання збіднює уявлення про педа-
гогічний дискурс в цілому та навчально-виховний процес як суб’єкт-
суб’єктне відношення зокрема.

Проблеми освіти у всьому світі стають пріоритетними, оскільки вони 
визначають майбутнє кожної країни. Концепція знання, що змінилася, 
вимагає зміни педагогічних способів його передачі. Інноваційні проце-
си вищої школи, потреби сучасної освіти вимагають розгляду питання 
про місце та роль педагогічного дискурсу в структурі цих процесів. 

Мета статті – розкрити поняття «педагогічний дискурс», підходи до 
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його розгляду, багатоплановість вивчення педагогічного дискурсу як за-
собу інтенсифікації навчально-виховного процесу, а також основні так-
тики формування мовної ситуації.

Виклад основного матеріалу. Трактування самого поняття дискур-
су змінювалося протягом 20 років. Якщо в 60-і – 70-і роки дискурс ро-
зумівся як зв’язана і злагоджена послідовність пропозицій або мовних 
актів, то з позицій сучасних підходів дискурс – це складне комунікатив-
не явище, що включає, окрім тексту, ще і екстралінгвістичні чинники 
(знання про світ, думки, установки, мету адресата), необхідні для розу-
міння тексту.

Педагогічний дискурс напряму пов’язаний із освітніми моделями 
ефективності навчально-виховного процесу. Починаючи з шестидеся-
тих років минулого століття, педагогічний дискурс накопичив істот-
ний потенціал інтерпретацій і парадигм нової дидактики, називаючи її 
розвиваючою, діяльнісною, рефлексивною і.т.д. На базі цієї дидактики 
склалися специфічні освітні моделі, які дозволяли в умовах традиційної 
структури освітніх установ досягати високого ступеня ефективності. Ра-
дянська освітня модель за інерцією функціонувала в рамках парадигми 
знань, ефективно використовуючи можливості нарощування фундамен-
тальності та універсальності навчання. Радянська модель використову-
вала методи пасивного навчання, де студенти були об’єктами навчання, 
а викладачі - носіями істини в останній інстанції. Західна освітня мо-
дель реалізовувалася в рамках розвитку моделі критичного мислення, 
а ставка робилася на активне навчання і сумісне конструювання знань.

Різниця підходів до змісту освіти і методів навчання позначилася 
на якості підготовки фахівців в кінці століття, коли радянська модель 
навчання пережила необоротний процес трансформації, що змінила її 
парадигмальні підстави і структурну одноманітність. Сучасні освітні 
моделі в більшості також не відповідають на виклики часу, що стає все 
більш і більш очевидним не тільки для агентів ринку освітніх послуг, 
але і для їх споживачів, які фактично є суспільством в цілому, а не окре-
мими його групами. Тому важливим саме для вищої школи, як для кузні 
кадрів на ринок праці є підготовка фахівців високої кваліфікації, в підго-
товці яких важливе місце належить інноваційним процесам та в ракурсі 
нашого питання педагогічному дискурсу.

В науках гуманітарного циклу також існує декілька трактувань по-
няття «дискурс». Дискурс може визначатися як «мова», як «текст, при-
власнюваний автором», як «стилістичні особливості мови певного ін-
дивідуума» і т.д.  На сучасному етапі термін дискурс вийшов за рамки 
наук лінгвістичного циклу і став розглядатися як поняття коммунікант 
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у всіх гуманітарних науках. Зокрема, в сучасній педагогіці, де процес 
навчання є «діалогом», дискурс є одним з найактуальніших предметів 
дослідження. В. Карасик виділяє три підходи до розгляду дискурсу:

1) з позиції мовної особи дискурс прирівнюється до комунікативної 
компетенції, тобто є знаннями, уміннями і навиками, необхідними для 
підтримки спілкування;

2) з позиції текстоутворення дискурс прирівнюється до мовної ком-
петенції, тобто розглядає вірність побудови вислову;

3) з позиції ситуації спілкування дискурс представлений у вигляді 
різних комунікативних ситуацій, особистісно- і статусно-орієнтованих 
та визначається прийнятими в суспільстві сферами спілкування та ін-
ститутами, що склалися (інституційний дискурс). Підвиди інституцій-
ного дискурсу встановлюються суспільством. 

Одним з різновидів інституційного типу є «педагогічний дискурс». 
Серед його соціально-прагматичних ознак В. Карасик називає наступні: 
мета педагогічного дискурсу – соціалізація нового члена суспільства; 
його основні учасники, педагог та підлеглий, чиї статусні ролі характе-
ризуються принциповою нерівністю; місце спілкування – навчальний 
заклад і найприродніша форма спілкування-заняття. 

Існують і інші визначення дискурсу. На думку Г. Орлова, дискурс – 
це категорія (природної) мови, що матеріалізується у вигляді усного або 
письмового мовного твору, завершеного в смисловому і структурному 
відношенні, довжина якого потенційно варіативна: від синтагматично-
го ланцюга зверху окремого вислову (пропозиції) до змістовно-ціль-
ного твору (розповіді, бесіди, опису, інструкції, лекції і т.п.). Поняття 
«дискурс» характеризується параметрами завершеності, цілісності, 
зв’язності та ін., воно розглядається одночасно і як процес (з урахуван-
ням дії соціокультурних, екстралінгвістичних і комунікативно-ситуа-
тивних чинників), і як результат у вигляді фіксованого тексту. 

В. Борботько підкреслює той факт, що текст, як мовний матеріал не 
завжди є зв’язною мовою, тобто дискурсом. Текст – більш загальне по-
няття, ніж дискурс. Дискурс завжди є текстом, але зворотне невірно. Не 
всякий текст є дискурсом. Дискурс – окремий випадок тексту [4]. 

В визначенні А. Михальської дискурс найважливіша складова речо-
вої події, процес мовної поведінки, мовний і невербальний обмін, що 
протікає в мовній ситуації та мовній діяльності [4]. 

В свою чергу мовна діяльність протікає в двох сферах спілкування: 
1) формальній, учбовій сфері; 2) неформальній: сімейно-побутовий і 
сфері дозвілля в структурі актуального лексикона [3].

Якими б не були відмінності у визначенні дискурсу рядом вчених, їх 
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думки сходяться в одному: дискурс - є мовне спілкування. Основні чин-
ники спілкування в їх самому загальному вигляді вичленовані Р. Якоб-
соном, це:

− повідомлення і його невід’ємні властивості; 
− суб’єкт і об’єкт повідомлення, причому останній може бути як 

дійсним, тобто той, хто безпосередньо бере участь в ситуації спілкуван-
ня, так і лише передбачуваним, як одержувач повідомлення; 

− характер контакту між учасниками мовного акту; 
− загальний для суб’єкта і об’єкта «код»; 
− характерні загальні риси, а також відмінності між операціями ко-

дування, властиві «об’єкту»; 
− відношення даного повідомлення до контексту оточуючих його 

повідомлень, «які або належать до того ж самого акту комунікації, або 
пов’язують згадуване минуле з передбачуваним майбутнім». 

Будучи віддзеркаленням моделі комунікації та поєднуючись з інно-
ваційними процесами, педагогічний дискурс націлений на оволодіння 
педагогами механізмами породження/конструювання мовних творів на 
основі мовного досвіду і усвідомленого розуміння функціонування мов-
них засобів в процесі комунікації.

Педагогічний дискурс – це не просто послідовність окремих мовних 
творів або одиниць, що скріпляють між собою смисловим і формальним 
зв’язком, але і конструкт потенційний і актуальний, можлива мовна діяль-
ність (по Л. Щербі), що відображає структуру особи комуніканта, її світо-
гляд (систему мотивів, позицій, поглядів і установок). Навчальний дис-
курс є діалог в широкому значенні цього слова, яке, по М. Бахтіну, може 
бути нескінченно продовжений і в нього можуть вступати нові учасни-
ки комунікації при необхідності проходження загальної інтенції типової 
взаємодії і схемі організації акту навчальної комунікації. В смисловому і 
формальному плані педагогічний дискурс відображає реальну ситуацію 
(референтно-наочну і комунікативну), попередні знання, а також переда-
ванні їм знання, що припускає зверненість до подальшого досвіду. З ура-
хуванням того, що навчальна комунікація є взаємодією як мінімум двох 
суб’єктів, задум дискурсу як одиниці навчання, який направлений на мету 
оволодіння як засобом комунікації, може охоплювати невизначену кіль-
кість інформаційних блоків як зафіксованих в тому або іншому допоміж-
ному матеріалі, так і в передбачуваних, але при обов’язковому підкоренні 
їх загальній типовій схемі і загальній типовій меті. 

Навчальний дискурс в структурі інноваційних процесів у вищій 
школі виступає як одиниця навчання та являє собою комунікативну 
модель мовної діяльності учасників ситуації навчання по віддзеркален-
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ню подій, фактів, реалій наочно-референтної ситуації відповідно до їх 
внутрішнього світу. Ця діяльність одержує мовне втілення як система 
думок, цінностей, інтересів, оскільки оброблене свідомістю індивіда 
об’єктивне виражається в мовному коді як його суб’єктивне відобра-
ження та інтерпретація. Першочерговою умовою реального «життя» 
навчального дискурсу (з обліком навіть його потенційного аспекту) є 
проходження спільності: а) наочно-референтної ситуації (все, що ото-
чує комунікантів «зовні» – події, факти як реальні, так і придумані як 
навчальні взірці, наочна реальність, які можуть стати темою, по В. Во-
лошиному, М. Бахтіну, діалогу і обираються відповідно до мотиву діяль-
ності та інтересу партнера по учбовому спілкуванню), б) співставлення 
логічно вивірених суджень з боку вчителя (викладача), так і з боку учня 
(студента), в) доказовість суджень і пропозицій, на чому, зокрема, фор-
мується психологічна впевненість учасника дискурсу; г) високу раціо-
нальність технології дискурсу (на противагу простій дискусії, де часто 
переважають емоції, дискурс апелює до раціо й перемагає саме раціо-
нальними, а не емоційно-силовими-психологічними засобами.

Коротко зупинимося на поглядах щодо проблем розвитку дискурсу в 
освіті та вищій школі зокрема, яку багато років розробляла група філо-
софів і методологів (Г. Щедровіцкий, Н. Алексєєв, Ю. Громико, В. Розін 
та багато ін.). Напрацювання цих науковців більше було пов’язано з та-
кими поняттями, як «професійна комунікація» та «педагогічна рефлек-
сія». Як показала їх теоретична і практична діяльність, горизонтальна 
професійна комунікація в освітній діяльності та вищій школі зокрема 
необхідна для актуалізації педагогічної рефлексії, пригніченої в умовах 
масової школи. Л. Семушина виділяє в профессіограмі майбутнього пе-
дагога наступні складові комунікативних умінь: встановлювати педаго-
гічно доцільні взаємостосунки з дітьми, а також їх батьками; знаходити 
контакт і правильний тон при спілкуванні з різними людьми в різних 
обставинах; викликати до себе прихильність дітей, при необхідності пе-
ребудовувати з ними взаємостосунки, знаходити індивідуальний підхід 
до окремих дітей [3].

В свою чергу, педагогічний дискурс припускає обговорення прин-
ципів, мети і методів педагогічної діяльності, включення в комуніка-
цію рефлексії локальної педагогічної діяльності і проблематизації кон-
кретних дій педагога. «Запевнитися в тому, що людина думає те ж, що 
і говорить, можна тільки з послідовності його вчинків». Принципова 
особливість цього дискурсу – опора на локальну рефлексію події в ре-
альній педагогічній практиці, в якому діяли всі учасники дискурсу. Най-
ефективнішим способом його організації виступає рефлексія-проектна 
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педагогічна майстерня. Діяльність цієї майстерні розв’язує цілий ряд 
комунікативних і змістовних задач [6]. 

Перш за все, розгортається процес побудови понять, що відображають 
єство реальної освітньої діяльності педагогів. Педагогічні поняття, що 
розробляються, носять рефлексію і операціональний характер, оскільки 
витікають із спроби осмислення живої, конкретної ситуації і повинні бути 
раціонально зрозумілими всім членам співтовариства засобами роботи з 
нею. Але сумісна рефлексія вимагає як мінімум причетності: для того, 
щоб обговорювати проблему іншого «я» потрібно побачити цю проблему 
в практиці діяльності. Основний недолік традиційних форм аналізу педа-
гогічної практики – зовнішня позиція того, хто її організовує. Організатор 
аналітичної діяльності (як правило, управлінець) не знає всієї повноти 
задуму педагога, не включився в освітній процес, тому його міркування 
носять зовнішній, об’єктивований по відношенню до реального процесу 
характер: це як би погляд зі сторони. Результатом зовнішнього спостере-
ження є стратегічна дія по відношенню до діяльності педагога, що вира-
жається у формі санкції або поради. Таким чином, дискурс відбувається, 
але носить нормуючий (у разі санкції) або технологічний (у разі поради) 
характер. Зовнішня позиція робить дискурс відчуженим від особи педа-
гога, фіксуючим, можливо – допомагаючим, але не розвиваючим. Заці-
кавлено, розуміюче і операціонально обговорювати проблеми діяльності 
можна, лише беручи участь в цій діяльності. Таким чином, необхідним є 
організація учасниками майстерні фрагментів загальної освітньої практи-
ки з подальшим їх аналізом. Сам по собі аналіз повинен носити рефлек-
сивно-проблемний характер. Його мета - виділити істотну для учасників 
обговорення проблему діяльності і знайти її рішення. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що дискурс чи  поле-
міка, проведена у конструктивному дусі, стає відчутною силою і сприяє 
перемозі нових ідей, уявлень як в сфері освіти, так і в економіці, по-
літиці, культурі, спонуканню всіх учасників до активізації суспільного 
життя, та дотримання таких загальнолюдських цінностей, як свобода, 
толерантність, відповідальність, гідність, знання. Дискурс – вагомий 
компонент діяльності сучасних  лідерів нового суспільного мислення, 
інструмент формування цивілізованих особистісних, внутрішньодер-
жавних, міжнародних відносин. 

Дискурс виступає як універсальний засіб не лише комунікації, він 
виступає ефективним та дієвим чинником і в  педагогіці. Включаючи 
в себе найрізноманітніші методи, дискурсивна педагогіка – забезпечує 
надання якісної освіти та виховання, сприяє інтенсифікації навчального 
процесу, створює демократичне середовище для толерантної взаємодії.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглянуто основні засади створення та використання у на-
вчальному процесі ВНЗ електронних посібників, насамперед, при вивченні спеці-
альних і професійно-орієнтованих дисциплін. Подано структуру електронного 
навчального посібника, його переваги та недоліки, порівняно з традиційними 
носіями інформації. Наведено методичні поради щодо використання електро-
нних навчальних засобів.

Ключові слова: електронний навчальний посібник, інформаційні технології, 
засоби мультимедіа.

The article describes the basic principles of creation and use in teaching university 
electronic aids, especially in the study of special and vocational-oriented disciplines. 
Filed structure electronic textbook, its advantages and disadvantages compared to 
traditional media. Methodical advice on the use of e-learning tools.

Key words: electronic textbook, information technology, multimedia.
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Постановка проблеми. Перехід України до високотехнологічного 
інформаційного суспільства зумовлює необхідність модернізації усієї 
системи освіти, яка є основою розвитку країни, запорукою її майбут-
нього. Одним із визначальних чинників модернізації системи освіти є 
створення нового покоління засобів навчання (ЗН), які поєднують су-
часні досягнення психолого-педагогічної науки з дидактичними мож-
ливостями інформаційних технологій (ІТ). Сучасний навчально-вихов-
ний процес уже не може ефективно функціонувати без використання 
новітніх засобів навчання, які вносять суттєві зміни в його зміст, форми 
та методи. Тому дослідження у царині створення і використання сучас-
них інформаційних технологій є однією із актуальних проблем сучасної 
освіти. Особливо гостро ця проблема постає в освітній галузі «Техноло-
гії» зокрема, у процесі підготовки майбутніх учителів технологій.

Універсальність сучасних ІТ зумовлена можливістю їх застосування у 
навчально-виховному процесі всіх закладів освіти – від дитячого садка до 
середньої і вищої школи. Необхідно зазначити, що за роки інформатизації 
освіти в психолого-педагогічній науці накопичено чималий практичний 
досвід розробки комп’ютерних засобів навчання, зокрема електронних 
посібників та підручників. Разом з тим, на даний час ще не існує єдиної 
наукової позиції щодо ролі і місця електронних ЗН у педагогіці, зокрема у 
дидактиці. Без сумніву, такий стан речей не сприяє розвитку електронних 
ЗН, які, на наш погляд, повинні зайняти якщо не особливе, то одне з ви-
значальних місць в існуючій системі засобів навчання.

Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що проблема створення 
і використання електронних засобів навчання давно привертала увагу 
багатьох науковців. Всебічному вивченню цього питання присвячені 
праці відомих вітчизняних та зарубіжних учених-дослідників (О. Алі-
чева, В. Беспалько, П. Буга, В. Гасова, Ю. Запорожченко, В. Левіна, 
Н. Монастирьов, Ю. Сидоркіна, А. Циганенко та ін.). У своїх роботах 
науковці висвітлювали позитивні та негативні моменти при застосуван-
ні електронних НЗ у навчально-виховному процесі, здійснювали спроби 
їх систематизації і класифікації.

Проте аналіз існуючих підходів до створення комп’ютерного по-
сібника свідчить про відсутність єдиної педагогічної концепції щодо 
його проектування. Рівень дидактичних можливостей сучасних ІТ та 
комп’ютеризації навчальних закладів доводить наявність об’єктивних 
умов для широкого застосування дидактичних комп’ютерних засобів 
навчання, зокрема електронних посібників. Проте на практиці дидак-
тичний потенціал інформаційних технологій використовується не по-
вністю [5]. Арсенал існуючих комп’ютерних ЗН не задовольняє потреб 
середньої та вищої школи, відчувається нестача якісних електронних 
посібників, які б повною мірою відповідали сучасним педагогічним 
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концепціям. Такий стан речей зумовлює необхідність подальших ґрун-
товних теоретично-практичних досліджень, результати яких повинні 
стати науково-обґрунтованими дидактичними основами створення су-
часних високоефективних навчальних засобів.

Зважаючи на вищевикладене, метою статті є детальний аналіз осно-
вних засад створення та використання електронних навчальних посіб-
ників; представлення методичних порад щодо їх раціонального застосу-
вання при вивченні спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Перед сучасною системою освіти сто-
їть низка першочергових завдань, пов’язаних з підготовкою підростаю-
чого покоління до професійного самовизначення і самореалізації у су-
часних соціально-економічних реаліях. Це зумовлює формування нової 
системи знань, умінь і навичок в умовах тотальної інформатизації усіх 
ланок життєдіяльності суспільства. Тому необхідно готувати підростаю-
че покоління до швидкого сприйняття й обробки інформації, успішного 
її відображення і використання у навчально-трудовій діяльності. Наяв-
ність системи знань та вмінь з ІТ стає базовою вимогою для сучасного 
випускника школи. Науково доведено, що застосування інформаційних 
технологій (зокрема електронних посібників) при вивченні різноманіт-
них дисциплін відкриває широкі можливості як для подання (представ-
лення), так і для сприйняття навчального матеріалу.

Ефективність використання електронного посібника (ЕП) у навчаль-
ному процесі зумовлює якість професійної підготовки майбутніх фахів-
ців (зокрема учителів технології), важливою складовою якої є розумін-
ня сучасних виробничих процесів, уміння працювати з комп’ютерною 
технікою, здатність до самоосвіти. Нині у суспільстві зростає попит на 
працівників, які можуть ефективно працювати з інформацією у склад-
них виробничих умовах, і саме вчитель технологій повинен забезпечити 
основи такої підготовки учнів, а отже і сам повинен бути належно під-
готовленим. Значну роль при цьому відіграють новітні комп’ютерні за-
соби та технології навчання [4]. 

До сучасних інформаційних комп’ютерних засобів та технологій 
навчання, які знайшли широке застосування у навчально-виховному 
процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання належать 
електронні й гібридні бібліотеки, електронні посібники і підручники, 
довідково-пошукові системи Інтернет та ін.

Сучасний ЕП є принципово новим засобом пізнання, що покликаний 
інтегрувати дидактичні можливості традиційного посібника з іншими 
елементам системи засобів навчання, утворюючи навчально-пізнаваль-
не інформаційне середовище нового типу [2].

Отже, для забезпечення максимальної ефективності підготовки май-
бутніх учителів технології сучасний навчальний електронний посібник 
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повинен становити програмно-методичний комплекс, призначений для 
забезпечення можливості самостійно (або з допомогою викладача) за-
своїти навчальний курс чи його розділ. Такий програмний продукт має 
створюватися з урахуванням структури навчального курсу, логіки ви-
кладу матеріалу; містити необхідну довідково-допоміжну літературу; 
забезпечувати можливість перевірки рівня засвоєння навчального мате-
ріалу.

З цією метою навчальні чи довідково-пошукові електронні систе-
ми розробляються з використанням гіпертекстових та мультимедійних 
технологій. Такі системи називають інтерактивними навчальними Web-
матеріалами, що можуть широко застосовуватися як при традиційних 
формах навчання, так і в умовах дистанційної освіти.

Використання електронних навчальних посібників у процесі профе-
сійної підготовки майбутніх учителів технології забезпечує кращий пе-
дагогічний ефект, порівняно із застосуванням традиційних посібників. 
Так, порівнюючи традиційний і електронний навчальні посібники, О. 
Красовський вказує на переваги ЕП, що проявляються у високому рівні 
індивідуалізації навчання; можливості активного діалогового режиму в 
системі взаємодії посібник-студент; загальному підвищенні мотивації 
самостійної навчальної діяльності [3].

Зокрема гіпертекстова технологія, реалізована в електронному по-
сібнику (завдяки застосуванню гіперпосилань), спрощує навігацію й 
надає студентові можливість вивчати матеріал в індивідуальному режи-
мі; мультимедійна технологія сприяє яскравому унаочненню навчальної 
інформації (завдяки використанню тексту, графіки, звуку та відео), а їх 
поєднання у структурі електронного посібника – дає змогу забезпечити 
інтеграцію значних обсягів різнорідної  інформації на одному носії [1].

У системі підготовки майбутніх учителів технологій електронний 
навчальний посібник може застосовуватися як засіб самостійного ви-
вчення навчального матеріалу, так і для підтримки лекційного курсу з 
метою його поглибленого опанування.

Однією з причин концептуальних помилок, яких припускаються при 
створенні електронних посібників, є їх інтерпретація лише як електро-
нних аналогів друкованих навчально-методичних засобів. Так, інколи до 
ЕП відносять різноманітні навчальні та навчально-допоміжні матеріали, 
представлені в електронній формі (наприклад, конспект лекцій, створе-
ний у відповідному текстовому редакторі), проте такий підхід, на наш 
погляд, є помилковим, оскільки такий підручник за своєю суттю нічим 
не відрізняється від традиційних друкованих аналогів, і в ньому не реа-
лізовані специфічні для електронного видання дидактичні можливості.

Вважаємо, що для забезпечення ефективності навчання електро-
нні посібники повинні втілювати кращі якості традиційних засобів та 
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обов’язково реалізовувати нові можливості, які надає застосування 
комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі [4].

Дотримуючись цієї позиції, можна припустити, що професійно створе-
ний ЕП повинен ефективно поєднувати в собі функції вчителя й посібника, 
довідково-інформаційного джерела й консультанта, ефективного тренаже-
ра й засобу контролю знань. Розробка навчального курсу в гіпертекстово-
му та мультимедіа середовищі є тривалим і складним процесом, що від-
бувається у кілька етапів. На підготовчому етапі передбачається написання 
тексту, підбір ілюстративного та довідкового матеріалу, створення ескізів 
інтерфейсу й сценарію навчального курсу, а також сценаріїв окремих блоків 
(анімаційних фраґментів, відеофраґментів, блоків перевірки знань). Повний 
сценарій електронного навчального комплекту передбачає використання 
звичайного тексту й гіпертексту з посиланнями на зв’язані теми, розділи 
чи поняття, на зображення, звуки, відеофраґменти, використання табличної 
інформації, ілюстративного матеріалу (графіків, схем, малюнків), анімацій, 
фотоматеріалів, комп’ютерних моделей. Основний етап – наповнення по-
сібника. Зрозуміло, що зміст останнього має переважати над формою. Фор-
ма ж представлення матеріалу повинна бути якомога суворішою. Сторінка 
не повинна містити зайвої інформації (графічної чи текстової), що могла б 
відвернути увагу користувача. Після проведення завершального етапу від-
бувається тестування, редагування, а вже потім – апробація посібника. Для 
успішного використання електронний навчальний комплект доцільно ство-
рювати у тому програмному середовищі, яке студент попередньо опанував 
на заняттях інформатики. Це дасть змогу розширити можливості викорис-
тання електронного курсу – не лише на аудиторних заняттях під керівни-
цтвом викладача, а й у самостійній роботі студентів. Проте створення та 
вибір мультимедійного супроводу навчального процесу, вирішення питань 
про місце і роль електронних навчальних комплексів на занятті належить 
викладачеві. Головним у побудові нового освітнього середовища має бути 
дотримання принципу психолого-педагогічної доцільності застосування 
інноваційних технологій як засобу, інструменту підвищення ефективності 
й оптимізації процесу навчання [2].

Завдяки використанню новітніх педагогічних інструментів, до скла-
ду яких входять комунікативні, інтерактивні та мультимедіа технології 
електронні навчальні засоби набувають нових інноваційних якостей. 
Успіх їх використання залежить від вдалого проектування методів і при-
йомів навчання на інформаційні можливості персонального комп’ютера. 
Ретельно продумане залучення навігаційних, мультимедійних та інших 
засобів, що пропонують інформаційні технології, перетворюють на-
вчальний матеріал в ефективний засіб навчання.

При цьому обов’язковим має бути реалізація в електронному на-
вчальному засобі таких функцій: 
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- можливість простого і зручного механізму навігації у межах ЕП; 
- розвинений пошуковий механізм, зокрема при використанні гіпер-

текстового формату видання; 
- можливість автоматизованого самоконтролю рівня навчальних до-

сягнень; 
- наявність спеціальних засобів структурування навчального мате-

ріалу; 
- здатність адаптації матеріалу ЕП до рівня знань студента; 
- можливість пристосування користувацького інтерфейсу до індиві-

дуальних запитів студента; 
- відображення спеціальних моделюючих фрагментів, що відобража-

ють й унаочнюють складні технологічні та фізичні процеси; 
- включення до складу посібника аудіо та відео файлів, а також  ін-

терактивних фрагментів для забезпечення оперативного діалогу студен-
та з посібником.

Інтерактивність, як одна з необхідних якостей електронних ЗН забез-
печує достатньо помітне розширення спектру самостійності навчання, 
індивідуалізації навчально-виховного процесу за рахунок використання 
активно-діяльнісних форм роботи. Електронні навчальні засоби умож-
ливлюють реалізацію таких дидактичних схем і форм подання матеріа-
лу, які абсолютно недоступні у традиційних навчальних посібниках [6]. 

Окрім переваг, електронним навчальним посібникам притаманні й не-
доліки. Зокрема В. Ланкин наголошує на тому, що одними з недоліків ви-
користання електронних НП є обов’язкова наявність комп’ютерної техні-
ки та достатній рівень володіння нею. При цьому довготривала робота за 
комп’ютером негативно впливає на стан здоров’я людини. Поряд з цим, 
читання навчальної інформації з екрану монітора знижує швидкість й 
ефективність засвоювання матеріалу; при користуванні ЕП може настати 
психологічний дискомфорт, оскільки людська психіка пристосована до по-
слідовного сприйняття інформації, без пересувань за гіперпосиланнями [4].

Окреслені зауваження є цілком доречними, оскільки візуальне серед-
овище на екрані монітора є штучним і за багатьма параметрами відріз-
няється від природного. Звичним для людини є сприйняття простору у 
„відбитому світлі”, а на екрані монітора інформація передається за допо-
могою світла, що випромінюється. Тому колірні характеристики зорової 
інформації разом з яскравістю і контрастом зображення мають істотний 
вплив на характер візуального середовища на екрані монітора. Разом з 
цим, необхідно зазначити, що сучасні спеціалізовані пристрої для читан-
ня електронних книг (наприклад, Poketbook) значною мірою позбавлені 
недоліків, притаманних роботі за монітором персонального комп’ютера. 

Водночас потрібно розуміти, що ЕП не може цілковито замінити тра-
диційний друкований аналог. Електронний посібник повинен доповни-
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ти структуру традиційної книги навчальним матеріалом у більш зручно-
му для сприйняття вигляді. Тому успішність впровадження електронних 
посібників у навчально-виховний процес значною мірою залежить від 
бажання і майстерності педагога. Залежно від форми навчання (лекція, 
семінар, самостійна робота), хід заняття має бути адаптований для до-
сягнення максимального ефекту від використання ЕП, оскільки лише 
при правильному використанні електронний навчальний посібник може 
стати потужним навчальним інструментарієм [5].

Оптимальним є використання електронного посібника для демон-
страції й візуалізації навчальної інформації. Така форма організації ро-
боти дає змогу максимально реалізувати можливості мультимедіа, шля-
хом поєднання різного роду інформації (текст, звук, відео); підвищити 
ефективність навчання; забезпечити самостійне опанування навчально-
го матеріалу.

Оптимальною вважається така структура електронного НП, яка по-
єднує такі компоненти: 

- анотацію;
- програму курсу і тематичний план;
- навчальний посібник для студентів з відповідними наочними матері-

алами (у формі інтерактивної комп’ютерної програми, Інтернет-ресурсу);
- завдання для самостійної роботи студентів;
- додаткові наочні матеріали;
- засоби для самоконтролю студентів;
- допоміжну та довідкову літературу, перелік Інтернет-ресурсів;
- методичні рекомендації для студентів і викладачів щодо викорис-

тання електронного навчального посібника.
Представлена структура навчального ЕП сприятиме підвищенню 

рівня і якості знань студентів, оскільки розпочата на занятті робота 
може бути ефективно продовжена і в позаурочний час (при виконанні 
домашньої чи самостійної роботи, узагальненні та повторенні навчаль-
ного матеріалу та ін.). Використання електронного підручника дасть 
змогу викладачеві заощадити час при підготовці до занять.

Висновки. Таким чином, використання електронного підручника 
відкриває нові можливості в організації навчального процесу, сприяє 
розвитку навичок самостійної роботи, творчих здібностей студентів. 
Для заочного і дистанційного навчання значущість електронного під-
ручника особливо важлива.

Незважаючи на всі переваги, електронні навчальні посібники є лише 
допоміжними інструментами, що доповнюють та розширюють можли-
вості викладача й у жодному випадку не мають переймати на себе функ-
ції організатора і координатора навчально-пізнаваль¬ного процесу, що 
традиційно залишаються у компетентності педагога.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі Україна стоїть перед не-
обхідністю вирішення багатьох завдань у галузі освіти: зміна структури 
системи освіти, змісту, форм та методів навчання тощо. Розвиток осві-
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ти є соціальним замовленням часу, пріоритетним напрямком державної 
політики України. Успішне здійснення економічних, політичних і соці-
альних перетворень у суспільстві неможливе без удосконалення систе-
ми освіти взагалі та фізичного виховання зокрема. Прогрес у розвитку 
науки і техніки також у багатьох аспектах визначається ефективністю 
систем освіти. Недалекоглядне ставлення до потреб народної освіти в 
країні, яке спостерігалося, на жаль, протягом тривалого періоду, призве-
ло до значних негативних наслідків, і подальша затримка перетворень у 
цій галузі може стати гальмом усіх реформ, які відбуваються в Україні і 
які, перш за все, будуть наштовхуватись на інтелектуальну непідготов-
леність народу.

Для того, щоб вивести вітчизняну освіту на загальноєвропейський 
рівень, фахівцями визначено основні шляхи її реформування, серед 
яких особливу роль відіграє впровадження у школи нових навчальних 
систем, програм, форм та методів, способів і засобів навчання й вихо-
вання, що, звичайно, вимагає вивчення й осмислення як вітчизняного 
так і світового досвіду.

Початок та кінець 90-х років у Європі характеризувався значною 
зміною освітньої політики та низкою вагомих реформ у галузі освіти. 
Після розпаду Радянського Союзу та відокремлення від його освітньої 
політики країн Східної Європи намітилася чітка тенденція інтеграції 
більшості освітніх систем у загальноєвропейський освітній простір [1].

Аналіз досліджень. За останні роки незалежності України поміт-
но зріс інтерес вітчизняних науковців до вивчення закордонних систем 
освіти, та фізичного виховання зокрема. Проте, як виявлено, лише не-
значна кількість досліджень в Україні присвячена вирішенню цієї важ-
ливої проблеми. Реформування системи фізичного виховання школя-
рів Румунії досліджував Г. Арделян (2000). «Організаційно-методичні 
основи фізичного виховання дітей 5–7 років у спортивно-оздоровчих 
установах США» – тема дисертаційного дослідження  О. Віндюк (2003).

Таким чином, важливим джерелом визначення сучасної стратегії 
розвитку галузі фізичного виховання та спорту в Україні є аналіз сві-
тового досвіду організації навчально-виховного процесу, вивчення про-
блем і тенденцій розвитку фізичного виховання за кордоном, що і стало 
метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Проблемою європейських країн є ур-
банізація, у зв’язку з чим діти стикаються зі значними труднощами, на-
магаючись здійснити необхідну кількість щоденних рухів, знайти при-
міщення і місце, де б вони могли бігати та активно відпочивати. Згідно 
з даними численних медичних звітів, приблизно кожна третя дитина 
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виконує значно менше рухів, ніж це потрібно для збереження здоров’я. 
Вирішення цієї проблеми є основним завданням ФВ у школі [10]. Про-
цес урбанізації характерний і для України, що спричиняє такі ж про-
блеми у ФВ та викликає інтерес до зарубіжного досвіду їх вирішення.

Віце-президент ICSSPE M. Телбот  вважає фізичну культуру вирі-
шальним чинником в освіті, спортивній діяльності, житті дітей і до-
рослих. Свою аргументацію він будує на таких тезах: залучення дітей 
до занять фізичною культурою – унікальна можливість сучасної шко-
ли; фізична культура – основа для подальшої спортивної спеціалізації; 
незамінний аспект навчання  дітей, що веде до розвитку пізнавальних 
здібностей і соціалізації особистості; унікальний засіб формування 
позитивного ставлення до шкільних занять і освіти в цілому; єдиний 
шкільний предмет, що сприяє фізичному розвитку і залучає до фізичної 
активності та занять спортом, пропагандуючи здоровий спосіб життя та 
участь у суспільному житті. M. Телбот дає рекомендації щодо створення 
високоякісних систематизованих програм з фізичної культури, адресо-
вані урядам, спортивним організаціям і навчальним закладам, оскільки 
розвиток сфери фізичної культури, за переконанням автора – це інвес-
тиції у майбутнє [10].

Фізичній культурі в школі притаманні такі характерні особливості:
• фізична культура є найбільш ефективним засобом забезпечення 

усіх дітей, незалежно від наявності відсутності у них здібностей, їхніх 
статевих, вікових, культурних, расових, етнічних, релігійних чи соціаль-
них ознак, різними можливостями для підвищення їхньої майстерності, 
розвитку інтересу до занять фізичною культурою, оцінювання рухової 
діяльності, набуття знань і поглиблення розуміння цінності занять фі-
зичною культурою протягом життя;

• допомагає забезпечити гармонійний розвиток особистості: духо-
вний, фізичний, моральний;

• це єдиний шкільний предмет, який цілеспрямовано розвиває рухо-
ву діяльність, фізичні якості учнів, удосконалює будову тіла та здоров’я 
школярів;

• допомагає дітям на позитивних прикладах розвинути інтерес до 
рухової діяльності, який з часом служитиме основою для збереження 
здоров’я і формування здорового способу життя;

• допомагає дітям усвідомити цінність тіла людини взагалі і свого 
власного зокрема;

• розвиває розуміння ролі рухової діяльності у пропаганді здорово-
го способу життя;

• сприяє зростанню впевненості у собі та самооцінки дітей;
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• сприяє соціальному дітей у процесі змагальної діяльності вихову-
ючи у них готовність до перемог і поразок, вчить взаємодії та співпраці;

• забезпечує необхідний рівень майстерності та знань для майбут-
ньої роботи у галузі спорту, організації рухової активності, релаксації, 
дозвілля.

Професор Р. Маліна [10] відзначає, що організм, який розвивається, 
адаптується до фізичних навантажень. Але реакції організму у відповідь 
на навантаження недостатньо, щоб змінити процеси росту і розвитку 
організму, закладені генотипом. Тому, на думку автора, фізична актив-
ність не чинить однозначного впливу на ріст і розвиток організму, як 
описується у більшості досліджень. Фізична активність відіграє значну 
роль у регуляції ваги тіла, структурному і функціональному розвитку 
м’язової тканини. Проте ефект впливу вправ на м’язову тканину може 
бути зворотним і залежить від типу тренувальних програм. Фізична ак-
тивність є необхідною для нормального росту і розвитку дитини, проте 
дотепер остаточно невідомо, якими повинні бути нормальне наванта-
ження і вид діяльності. 

Якщо розглядати організм людини як засіб самовираження і кому-
нікації, то ФВ – процес усвідомлення анатомії власного тіла, який дає 
можливість краще пізнати і керувати своїм тілом, добре себе почувати 
під час виконання рухів.

Рухові уміння, набуті дитиною, зазвичай визначають її статус серед 
ровесників та однокласників, оскільки знання, одержані з інших шкіль-
них предметів дітям самостійно оцінювати важко

Причиною прискіпливого ставлення учнів до успіхів на уроках ФВ 
і спорту є можливість порівняти свої результати із досягненнями дітей 
старшого віку. Вони можуть встановити, що в певних аспектах пере-
вершують старшокласників чи показують однакові результати. Діти ра-
діють можливості змагатися з дорослими людьми з тих видів спорту, які 
привертають увагу численних глядачів і транслюються по телебаченню.

Учням необхідно дати можливість усвідомити чого вони здатні на-
вчитися, якщо захочуть. Їх потрібно хвалити і стимулювати не тільки за 
досягнені результати, але і за прагнення їх досягнути. Це завдання мо-
жуть виконати педагоги, що ставляться до дитини як до особистості [1].

Щоб дитина нормально розвивалася, її треба навчити гратися, тому 
вітчизняні і зарубіжні фахівці ідеальним засобом фізичного виховання 
вважають використання ігор. Адже вони впливають на здоровий ро-
зумовий і соціальний розвиток дитини, а також сприяють досягненню 
емоційної рівноваги. У процесі ігор діти стикаються з ситуаціями, що 
вимагають прийняття рішення, проявляють здібності, що мають цін-
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ність для суспільства, сприяючи розвитку творчої самостійності. Діти 
намагаються виразити свої здібності вільно і діяти так, щоб рухи можна 
було повторити в інших іграх та у реальному житті [5; 8].

Водночас, останнім часом у державах Західної Європи критикуєть-
ся змагальний метод організації шкільного ФВ, який реалізується через 
значну кількість занять командними видами спорту на уроках ФВ, чим-
раз частіше зазнає критики. Наприклад, на думку П. Арнольд, змагаль-
ні ситуації, які виникають під час ігрової діяльності, завдають шкоди 
співпраці, руйнують деякі міжособистісні і суспільні зв’язки, формують 
неправильний поділ учасників на «переможців» та «переможених». До-
слідник вказує і на те, що змагання часто є джерелом заздрощів, відчай-
душності, егоїзму, гордості, бездушності [3]. Нагадаємо до речі, що такі 
ж погляди були притаманні П. Лесгафту.

Незважаючи на те, що про позитивну роль фізичного виховання та 
спорту відомо давно лише наприкінці ХХ століття, дослідники різних 
країн почали серйозно говорити про рухову активність як про превен-
тивний засіб підтримання здоров’я, яке закладається у дитячому віці; 
профілактичний засіб, і навіть як про засіб лікування деяких неінфек-
ційних захворювань [4; 5]. Офіційні медичні дослідження, проведені за-
рубіжними фахівцями, вказують на те, що фізична активність людини 
знижує рівень передчасної смерті загалом, від коронарної хвороби сер-
ця, діабету, гіпертонії, ожиріння тощо. Доведено, наприклад, що покра-
щення рівня фізичної підготовленості має більший вплив на здоров’я 
людини, ніж зменшення споживання тютюну. У дослідженнях, прове-
дених у канадській провінції Онтаріо у 1995р., встановлено, що інертна 
у фізичному плані людина, ставши фізично активною, економить що-
річно 364 долари на медичних послугах. Ці ж дослідження доводять, що 
зростання рівня фізичної підготовленості осіб, які працюють на вироб-
ництві, дає прибуток на кожен вкладений долар у розмірі від 2 до 5 до-
ларів [11]. Тобто, інвестиції у сферу фізичної активності та оздоровчого 
спорту мають добрий економічний ефект.

На думку С. Гуськова та А. Зотової, такі дослідження необхідно проводи-
ти у контексті  майбутнього здоров’я людини [2]. Хоча чіткий взаємозв’язок 
між активним дитинством та здоров’ям у дорослому віці не встановлений, 
ряд досліджень свідчать, що фізично інертні діти  не стають активними до-
рослими. Тому дуже важливо створити для дітей, особливо у школі, такі 
умови, котрі дозволять їм отримати позитивний життєвий досвід через фі-
зичне виховання і фізичну активність, включаючи спорт.

Характерною особливістю розвитку ФВ і спорту, на думку Д. Со-
ломонс, є необхідність зміни типу занять: від строгих форм гімнас-
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тичних уроків – до більш вільних розвиваючих занять, на яких учи-
тель, використовуючи нові методичні підходи, намагається навчити 
учнів основ рухової майстерності [9]. У цьому випадку на уроках не 
тільки вирішують завдання навчання рухових дій та вдосконалення 
фізичних якостей, але і створюють умови для психологічного, емо-
ційного і соціального розвитку особистості. Більше того, правильно 
організовані заняття фізичною культурою, на думку автора, ство-
рюють умови для дотримання прав людини, чесної гри, виявлення 
піклування і поваги до навколишніх; надають можливості гармоній-
ного розвитку особистості. Лише завдяки спільним зусиллям урядів, 
спеціалістів системи охорони здоров’я, вчених у сфері спортивних 
наук, національних і міжнародних організацій, спортивних неуря-
дових організацій, учителів, батьків, суспільства можна відстояти 
предмет фізичної культури у шкільному навчальному плані. Це буде 
означати, що діти отримають можливість ефективно розвиватися і 
набувати рухових вмінь і навиків (особливо треба відмітити життє-
во важливі навики), будуть дотримані права людини, діти здобудуть 
освіту і можливість подальшого професійного вибору, братимуть 
участь в оздоровчих заходах, удосконалюватимуть майстерність, фі-
зичну підготовленість, будуть залучені до здорового способу життя, 
участі у соціальних процесах.

Школа є єдиним суспільним інститутом, який відвідують усі без 
винятку діти, у тому числі з низькою руховою активністю, напри-
клад, дівчата 13-18 років, діти з розумовими і фізичними відхилен-
ням. У зв’язку з цим професор з Німеччини В.  Бреттшнайдер [6] 
підкреслює важливу роль шкільної фізичної культури у подоланні 
соціальної нерівності, а також відзначає очевидність позитивного 
впливу шкільної фізичної культури на розвиток психологічної стій-
кості організму до стресових ситуацій і соціальної адаптації. На 
думку автора, учителі фізичної культури з допомогою засобів та ме-
тодів фізичної культури розвивають фізичні якості дітей і навчають 
їх різних рухових дій, розширюючи діапазон рухових можливостей 
і сприяючи індивідуальному і соціальному розвитку особистості. 
Поряд з тим необхідна координація зусиль різних організацій, які 
відіграють важливу роль в охороні здоров’я та збільшенні рухової 
активності молоді.

Ще один іноземний фахівець, В. Матцудо [11], у своїх працях роз-
глядає вплив середовища (відношення з вчителями, ровесниками, засо-
бів масової інформації) на рухову активність підлітків, критерієм якої 
було обрано час активних занять фізичною культурою на тиждень. До-
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слідження відбувалося протягом року. Учасниками експерименту були 
група хлопчиків і група дівчаток одного віку і рівня освіти. Джерелами 
громадського впливу були визначені радіо і телепередачі про користь 
занять фізичною культурою, інтерв’ю в газетах та журналах, що про-
пагують здоровий спосіб життя, проводились загальногромадські Дні 
здоров’я. Шкільні акції включали невеликі бесіди на уроках фізичної 
культури, нотатки та інтерв’ю у шкільних бюлетенях і стінних газетах, 
домашні завдання. До і після річного експерименту проводили анкету-
вання учасників.

Якісні заняття фізичною культурою всіх дітей, на думку ж професо-
ра Б. Кіід [11], необхідно розглядати як необхідні інвестиції у майбутнє 
суспільства. Державні чи громадські школи, що мають широку інфра-
структуру, працюючи практично зі всіма дітьми і підлітками, є якраз 
тими організаціями, які необхідно фінансувати для реалізації програми 
оздоровлення населення. Це дозволить не тільки покращити фізичні по-
казники здоров’я, але і посилити мотивацію необхідності навчання у 
школі та досягнення успіхів у процесі освіти, так як у Канаді та США 
серед підлітків спостерігається тенденція до залишання школи. Заняття 
фізичною культурою сприяють соціалізації особистості, знижують по-
казники шкідливих звичок молоді, а також відсів підлітків з школи до 
отримання атестату зрілості, сприяють підвищенню успішності, розви-
вають почуття колективізму,  позитивно впливають на психічний розви-
ток дітей.

Можливість забезпечення усіх дітей заняттями ФВ автор бачить в 
організації адекватних занять фізичною культурою у рамках навчаль-
ного розкладу у школі, спортивних секцій поза навчальним планом, а 
також громадських рекреаційних занять.

Загальносвітова тенденція зниження активності молоді потребує 
розробки нової стратегії фізичного виховання. Необхідно скрізь ввести 
обов’язкові заняття у школі, а також розширити систему позашкільних 
занять. Представник ВООЗ Н. Беназіза [6] наголосив на зростанні ролі 
фізичної культури у сучасному суспільстві. Фізична активність молоді, 
крім того, що є важливим чинником зміцнення здоров’я, також є ефек-
тивним засобом зняття стресу, профілактики асоціальної поведінки та 
наркоманії. Недавні дослідження фахівців ВООЗ [8] показали, що фі-
зичне виховання має чітко виражену економічну значущість. Про це 
повинні пам’ятати керівники при визначенні пріоритетів національної 
політики держав.

В останні роки захоплення молоді персональними комп’ютерами і 
телебаченням постійно витісняє фізичну активність. Це відображається 
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на рівні фізичної підготовленості молоді багатьох країн.
Фізична культура впливає на психомоторну, пізнавальну, емоціональ-

ну сфери діяльності дитини. Концепція руху розглядає навчання дітей 
через рухову активність, у результаті якої вони набувають рухової гра-
мотності. Одержуючи знання про рух, дитина здобуває індивідуальний 
та соціальний досвід. ФВ необхідно розглядати у контексті підготовки 
дитини до подальшого життя, залучення до культурних цінностей. Та-
ким чином, «фізична культура», є інтегративним предметом, що робить 
значний внесок поряд з іншими шкільними навчальними дисциплінами 
у загальний процес освіти дітей, виховання гармонійно розвиненої осо-
бистості [2].

Варто відзначити, що у багатьох країнах світу [12] значно зросла 
зацікавленість соціальною роллю фізичного виховання. Фізична актив-
ність школярів здатна значно зменшити масштаби поширення негатив-
них явищ серед молодого покоління (стрес, гіподинамія, наркоманія). 
Для цього потрібні енергійні дії з боку урядів усіх держав, особливо 
міністерств освіти та спорту, щодо розробки комплексних програм ви-
ховання, які передбачатимуть обов’язкові заняття фізичною культурою, 
організацію позашкільної фізичної активності молоді.

Висновки. Статус ФВ, визнаний майже у всіх державах Європи, як 
єдиного обов’язкового предмету шкільної програми, який сфокусова-
ний переважно на тілобудову, активізацію рухової діяльності, розвиток 
фізичних якостей та здоров’я. 

Важливим завданням для теоретиків та практиків західноєвропей-
ського фізичного виховання є пошук інноваційних шляхів залучення 
учнів до фізичної активності з використанням міжнародного досвіду 
організації фізкультурно-спортивної роботи.

Oпрацьовані документи дали змогу виявити світові та регіональні 
тенденції з певними національними особливостями:

– посилення співпраці шкіл і місцевих спортивних організацій;
– зростання зацікавленості учнів до уроків фізичного виховання за-

вдяки введенню у навчальну програму нових видів рухової діяльності;
– поглиблення теоретичних знань з фізичного виховання;
– створення та введення в дію ініційованих урядом різноманітних 

спеціальних Національних програм для молоді, з метою продовження їх 
спортивного стилю життя у майбутній діяльності;

– зростання громадського впливу та соціальної ролі фізичного ви-
ховання.

Поряд з позитивними практичними прикладами спостерігається на-
явність невідповідності між офіційною політикою та реальністю.
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м. Дрогобич 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 
ПРАЦІ У ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ

У статті розкривається значення поняття «готовність до праці». Висвіт-
люються особливості формування готовності до праці у вихованців дитячих 
будинків. Виокремлюються причини негативного ставлення дітей до праці. На 
основі аналізу мотивів, що спонукають дітей до діяльності, обґрунтовуються 
педагогічні умови формування у них готовності до праці.

Ключові слова: вихованець, дитячий будинок, готовність до праці, форму-
вання.
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Fartushok L., Lisenchuk S. Pedagogical conditions of formation of readiness to 
work in orpanages. The article reveals the meaning of willingness. Specifi c features 
of the formation readiness to work with orphans. Singles out the causes of the negative 
attitude of children to work. Based  on the analysis of motives that encourage children 
to activities grounded pedagogical conditions forming their willingness to work. 

Key words: orphanage, willingness to work, formation.

Постановка проблеми. Демократизація суспільства, шляхи його 
оновлення в умовах розвитку незалежної України потребують розробки 
нових підходів стосовно виховання представників найменш соціально 
захищених верств населення, серед яких діти-сироти і діти, що позбав-
лені батьківського піклування. Пріоритетним напрямом виховання за-
значеної категорії дітей має бути підготовка до життя в суспільстві на 
правах повноправних його громадян. Особливого значення в цьому кон-
тексті набуває питання формування у них готовності до праці.

На перший погляд здається, що у дитячому будинку діти мають мож-
ливість залучатися до найрізноманітніших видів діяльності: працювати 
на присадибних ділянках, на кухні, брати участь у гуртковій роботі, ви-
конувати обов’язки по самообслуговуванню, допомагати молодшим та 
ін. Також вихованці можуть вибирати собі діяльність, в якій би вони 
виявили себе якнайкраще, а вихователі мають більше можливостей спо-
стерігати за ними під час виконання різних завдань, глибше вивчати і 
значно ефективніше впливати на них, здійснювати індивідуальний під-
хід до кожного вихованця. Результати праці дітей в дитячому будинку 
видно виразніше, вони відчутніше впливають на побут дітей, на їх по-
всякденне життя. Вихованці весь час бачать результати своєї праці, які 
виявляються в тому як прибрано територію, групові та спальні кімнати і 
т. ін. Різноманітна діяльність дітей має сприяти успішному формуванню 
звички до щоденної праці, готовності до всякої роботи, якою б важкою 
або неприємною вона не була.

Отже, вважається, що організований виховний вплив на дітей, який 
здійснюється в дитячому будинку, не може не позначатися на форму-
ванні особистості дитини позитивно, зокрема на її готовності до праці. 
Проте навіть у дитячих будинках, де створено найсприятливіші умови 
для трудового виховання, не завжди всі діти виявляють позитивне став-
лення до праці.

Слід зазначити, що в дитячих будинках здебільшого виховуються 
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з проблем-
них і матеріально незабезпечених сімей. Аналіз контингенту дитячих 
будинків показує, що більшість із них – це педагогічно занедбані діти 
з негативним життєвим досвідом. Додамо, що й умови інтернатного за-
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кладу: постійне перебування дітей у закритих корпоративних колекти-
вах; надмірна заорганізованість життєдіяльності вихованців негативно 
позначається на вихованні у них самостійності, активності, відповідаль-
ності тощо. Більше того, умови інтернатного життя певною мірою по-
значаються на формуванні у дітей споживацьких настроїв, оскільки в 
цих закладах не простежується залучення вихованців до систематичної, 
педагогічно доцільної, особистісно значущої і суспільно цінної трудової 
діяльності.

Отже, актуальним є питання з’ясування причин, що призводять до 
небажання працювати та обґрунтування педагогічних умов формування 
у вихованців дитячих будинків готовності до праці.

Аналіз досліджень. Певні аспекти виховання позитивного став-
лення до праці у молодого покоління знайшли відображення в працях 
філософів (Л. Буєвої, В. Буслінського, О. Разіна, І. Стогнія та ін.); со-
ціологів (М. Андрєєвої, В. Єльмеєва, О. Здріавомислова [16], В. Рожина 
[16], В. Шедякова, В. Ядова [16] та ін.).; психологів (І. Бех, О. Бодальов, 
Є. Верещак [2], В. Войтко, Ф. Іващенко [4], О. Кононко, Г. Костюк, В. Ко-
тирло, О. Кривов’яз, В. Мерлін, В. Моляко [11], В. М’ясищев, Ю. При-
ходько, Д. Узнадзе, Д. Фельдштейн, О. Чебикін та ін.).

Проблема трудового виховання дітей у закладах інтернатного типу 
досліджувалася Ю. Грицаем, О. Ігнатовою [3], Б. Кобзарем [7], Л. Кані-
шевською [5, 6], Б. Мельниченком, Є. Постовойтовим [7], А. Рацулом, 
В. Слюсаренком [7] та ін. У цих роботах розглядаються переважно за-
гальнотеоретичні та організаційні проблеми трудового виховання учнів 
у закладах інтернатного типу.

Проблемам теорії і практики виховання в учнів 5-7 класів загаль-
ноосвітніх шкіл-інтернатів позитивного ставлення до праці присвя-
чене дисертаційне дослідження В. Марущак [10]. У ньому визначені 
теоретичні засади та практичний стан проблеми ставлення до праці; 
запропоновано сутність і структуру позитивного ставлення молод-
ших підлітків до праці; розроблено критерії оцінювання і показни-
ки сформованості позитивного ставлення до праці в учнів 5-7 класів 
шкіл-інтернатів. Однак питання формування готовності до праці не 
знайшло належного висвітлення у сучасній психолого-педагогічній 
думці.

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична розробка в сучас-
них умовах реформування національної системи освіти, потреби прак-
тики обумовили вибір теми статті «Педагогічні умови формування го-
товності до праці у вихованців дитячих будинків».

Мета статті полягає у розкритті причин негативного ставлення до 
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праці вихованців дитячих будинків та обґрунтуванні педагогічних умов 
для формування в них готовності до різних видів діяльності.

Виклад основного матеріалу. Готовність до праці є складною влас-
тивістю особистості, яка характеризується насамперед відповідальним 
ставленням до праці. Вона формується впродовж тривалого часу. Спо-
чатку в дітей потрібно виховувати позитивне ставлення до праці і до її 
результату. Здатність до праці передбачає наявність певних загальних і 
спеціальних умінь трудитися. Загальне вміння працювати включає вмін-
ня ставити мету й вибирати засоби, які давали б можливість з наймен-
шою затратою сил і часу здійснити її, вміння співвідносити завдання з 
часом, потрібним для його виконання, вміння відразу ж включатись у 
роботу, зосереджуватись на ній, переборювати труднощі, доводити роз-
почату справу до кінця, працювати напружено, старанно, акуратно, еко-
номно. Спеціальні вміння стосуються конкретного виду праці.

Проте відомо, що є діти, які володіють певними загальними й спеці-
альними вміннями, але разом з тим не виявляють бажання працювати, 
працюють погано. Отже, готовність працювати практично реалізуєть-
ся у певній діяльності лише тоді, коли вихованець працює охоче, праг-
не якнайкраще виконати завдання, використовуючи для  цього всі свої 
можливості, тобто позитивно ставиться до праці.

На бажання працювати звичайно впливає характер самої праці, при-
вабливість її для вихованця. Коли його приваблює процес праці, напру-
ження в роботі стає для нього непомітним, а це збільшує працездатність, 
формує інтерес до справи.

Задоволення від процесу праці залежить не тільки від її характеру, 
істотне значення має і вміння організовувати свою діяльність, мобілізу-
вати себе на виконання певного завдання.

Отже, готовність до праці передбачає взаємозв’язок між вмінням і 
бажанням працювати. У того, хто вміє працювати, значно легше вихо-
вати бажання трудитися. А воно, в свою чергу сприяє дальшому вдо-
сконаленню вміння працювати. Не можна добре виконувати роботу без 
позитивних переживань, які вона викликає і які водночас є надзвичайно 
важливим стимулом. І, навпаки, бажання працювати, любов до праці не 
виникає в людини, яка не має загальних і спеціальних вмінь працювати.

Готовність вихованців до праці спочатку виявляється тільки в тій ді-
яльності, яка їм подобається, виконувати яку, на їх думку, необхідно. Фор-
муючись, готовність до праці поширюється і на інші види діяльності.

Важливого значення у формуванні в дітей готовності до праці є мо-
тиви, які їх спонукають до неї. Вихователеві потрібно знати їх, щоб спи-
раючись на них, ефективніше формувати в дітей готовність до праці.
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Одним з істотних мотивів, що спонукає дітей до праці, є інтерес до 
неї, який виявляється в бажанні працювати, в почутті задоволення від 
процесу та результату роботи, в прагненні виконувати такі ж або ще 
складніші завдання.

Характерною рисою дитячої психіки, як відомо, є інтерес до всьо-
го нового, незвичайного. Вихователеві важливо навчатися вміло це ви-
користовувати. Властивий дітям інтерес до праці випливає також з їх 
діяльнісного ставлення до всього навколишнього, з їхньої природної 
потреби щось робити, рухатись, діяти. Трудове завдання, певний вид 
діяльності викликає в них інтерес, бо відповідає цій потребі і так чи 
інакше її задовольняє.

Мотивом, що спонукає вихованців до праці,  є також їхнє захоплен-
ня самим процесом праці. Ігрова діяльність, яка займає в житті дітей 
і підлітків значне місце і в якій вони мають можливість виявити свою 
енергію в рухах, приносить їм насолоду. Проте в них з’являються нові 
прагнення і бажання, зокрема настійна потреба виконувати таку ж робо-
ту, як і дорослі, наслідувати їх у поведінці, діях, рухах. Це бажання вони 
реалізують своєю участю в різноманітних видах діяльності.  Виконання 
багатьох завдань по самообслуговуванню часто приваблює вихованців 
тим, що під час роботи і по її завершенні вони переконуються в тому, 
що вже здатні зробити щось корисне, що вони як і дорослі, вже здатні 
виявити силу, спритність і вміння.

Важливим мотивом, що спонукає дітей до праці, є переживання 
ними задоволення від виконаного обов’язку, що сприяє формуванню у 
них звички працювати тільки добре.

Часто дітей спонукає добре працювати усвідомлення користі, яку 
приносить їхня праця іншим. Вихованці дитячих будинків кожного дня 
мають можливість переконатись в тому, чи важлива їхня праця і яку при-
носить вона користь іншим. Адже від їх власної праці залежить багато 
дечого: чи вчасно розставлено посуд в їдальні, чи чисто на території, в 
групових кімнатах та спальнях і т.ін. Тому багато вихованців починають 
прихильно ставитись до праці саме тоді, коли усвідомлюють, що вона 
потрібна іншим.

Серед мотивів, що спонукають дітей позитивно ставитись до праці 
можна назвати і прагнення виділитись своєю доброю роботою. Те, що 
вихованці виявляють готовність працювати, звичайно, заслуговує схва-
лення, тому ми вважаємо і цей стимул позитивним, хоч він і має деяку 
негативну сторону. Діти, особливо ті, які виховуються в дитячих будин-
ках, дуже чутливі до думки про них. Вони надають великого значення 
оцінці їхньої праці. Проте для деяких вихованців, які дорожать оцінкою, 
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що її дають їхній роботі вихователі та інші діти, більше значення має не 
сама по собі праця і її результат та процес виконання, а її оцінка. Такі 
діти хоч і добре виконують свої обов’язки, роблять це з єдиного бажання 
справити на інших гарне враження.

Отже, вихователеві необхідно звертати увагу на те, що спонукає ви-
хованця працювати добре, чи повноцінні мотиви його діяльності, бо з 
них формуються конкретні риси особистості. Адже готовність до праці 
тісно пов’язана з такими моральними якостями особистості, як відпо-
відальність за доручену справу, почуття честі і власної гідності, вимо-
гливість до себе, та з іншими рисами характеру. Справді, готовність до 
праці обов’язково передбачає усвідомлення вихованцем того, що він 
повинен зробити і що він відповідає перед іншими і перед собою за до-
ручену справу. Про вихованця, у якого немає почуття відповідальності 
за якісне виконання дорученої справи, не можна сказати, що у нього 
сформована готовність до праці.

Серед основних причин негативного ставлення дітей до праці на-
уковці виокремлюють: невміння переборювати труднощі в  роботі, ліно-
щі, байдужість, зневага до вимог дорослих тощо.

Невміння переборювати труднощі часто пов’язане з тим, що дітям 
бракує наполегливості, у них не вироблена звичка бути напруженими, 
діловитими у праці. Інтерес до роботи у них скоро спадає. Їм здається, 
що зусилля їх не досить ефективні, що до завершення роботи дуже да-
леко. У таких випадках діти або зовсім припиняють роботу, або нама-
гаються швидше її закінчити, не дбаючи про те, щоб результат роботи 
відповідав поставленим вимогам.

Окрім невміння переборювати труднощі, негативне ставлення до 
праці може випливає з небажання працювати, з лінощів. Ліниві діти 
всіляко намагаються ухилитися від роботи, яка потребує значного на-
пруження, певної затрати енергії. При цьому вони часто розуміють, 
що працювати треба, але не можуть примусити себе. Звичайно, дити-
на не народжується лінивою, – з народження вона діяльна. Діти най-
частіше виявляють лінощі через те, що в свій час у них не виховували 
здатність переборювати труднощі, не виховували бажання трудитись, 
звичку до трудового зусилля. К. Ушинський вважав, що психологіч-
ною основою лінощів є звичка дитини бути неуважною або незвичка 
керувати своєю увагою [15]. Звичайно, вміння зосереджуватися – 
дуже важливе для виконання завдання, але недостатнє. Окрім цього, 
треба ще вміти переборювати труднощі, не бути байдужим до своєї 
роботи, прагнути досягти добрих результатів. А цього можна доби-
тись поступово, крок за кроком навчаючи вихованця переборювати 
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труднощі, переживати навіть незначні успіхи в роботі, добиваючись 
її очевидного результату.

Вагомою причиною небажання дітей працювати є й те, що у них під 
впливом неправильного виховання сформувалось негативне ставлення 
до всього того, що виходить від дорослих, що є їх вимогою; їм здається, 
що кожна вимога дорослих, в тому числі і вимога працювати, придушує 
їхню самостійність. Вихованці протестують, виявляючи цей протест у 
всіх видах взаємовідносин з оточенням. Деякі виявляють байдужість до 
того, що їм пропонується. Вони вже хочуть показати свою «дорослість», 
а те, що вихованець виконує розпорядження інших, на їхню думку, не 
сумісне з прагненням виглядати «дорослим». Свою незалежність вони й 
виявляють тим, що не хочуть виконувати вимогу працювати.

Зважаючи на проаналізовані нами основні причини негативного 
ставлення до праці у вихованців дитячих будинків окреслимо основні 
методи формування у них готовності до праці, які, на нашу думку, ма-
ють бути в арсеналі кожного вихователя.

Основним завданням вихователя при вихованні готовності в дітей 
до праці є навчити їх переборювати труднощі в роботі, підтримувати 
бажання працювати, яке характерне для багатьох з них на початку ви-
конання певного завдання, бути організованим у праці.

У вихованні в дітей уміння правильно організовувати свою працю 
багато значить контроль і допомога вихователя. Контролюючи працю 
дітей, педагог завжди повинен підтримувати їхні зусилля, щоб вони не 
зупинились на півдорозі і не кинули розпочату справу, показати їхні 
успіхи і тим самим заохотити до дальшої роботи аж до досягнення 
потрібного результату. Необхідно, щоб вихователі звертали увагу на 
те, як вихованці працюють, своєчасно виявляли причини їхнього від-
волікання від роботи чи відставання і обов’язково допомагали довести 
розпочату справу до кінця. Для цього корисно, не чекаючи кінцевого 
результату, простежити, як працює вихованець, наскільки раціональні 
прийоми його роботи, чи не марні його трудові зусилля.

Важливим засобом формування в дітей готовності до праці є ство-
рення умов, за яких діти переживали б почуття успіху від своєї праці. 
Створенню таких умов сприяє педагогічна оцінка, в якій виявляється і 
контроль, і допомога вихователя. В оцінці праці дітей вихователеві не-
обхідно підкреслювати, що зусилля вихованців не марні і що результати 
цих зусиль мають велике значення. На жаль, виховні можливості педа-
гогічної оцінки не завжди належно використовуються.

Вихователь повинен індивідуально підходити до вихованців і помі-
чати зміну їхнього ставлення до праці, заохочувати добру поведінку і 
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старанність. Значну роль при цьому відіграють позитивні переживання 
дитини, викликані оцінкою їхньої праці. Якщо ці переживання неодно-
разово повторюються при виконанні вихованцем різних видів діяльнос-
ті, то в нього виникає потреба бути на рівні вимог, які до нього ставлять-
ся, навіть в ускладнених вимогах у відсутності вихователя.

Окрім позитивних переживань, важливим стимулом виховання у ді-
тей готовності до праці, є і їхні негативні емоції. Так, неприємні пережи-
вання лінивого вихованця, викликані негативною оцінкою його праці, 
можуть бути корисними для нього. Невдачі мобілізують недбайливих 
на виконання завдань, виховують вимогливість до себе, відповідальне 
ставлення до обов’язків. Але цим методом виховного впливу треба ко-
ристуватись обережно, бо не на кожного вихованця неприємні пережи-
вання діють позитивно.

Негативні емоції праця викликає і у тих вихованців, яких покарано 
працею. Такі негативні переживання теж не сприяють формуванню у 
них готовності до праці, а навпаки, часто повторюючись, викликають 
негативне ставлення до неї. На жаль, у дитячих будинках ще користу-
ються цим малоефективним способом впливу на вихованців. Нерідко 
можна спостерігати, як одних і тих самих дітей карають одноманітною 
працею – прибиранням території, їдальні, вбиральні тощо. Саме через 
те, що за порушення правил поведінки дітей карають працею, вона 
втрачає свою привабливість. У цьому сенсі праця асоціюється з непри-
ємними переживаннями, які викликані покаранням, і діти намагаються 
уникнути її насамперед тому, що покарання завжди неприємне. Нега-
тивне ставлення вихованця до одного виду праці, яка виступає у вигляді 
покарання, може поширитись і на інші її види, вилитись у небажання 
працювати взагалі.

Якщо вихованця карають працею, то вона не тільки для нього, а й 
для його товаришів стає неприємною справою, бо асоціюється з відпра-
цюванням провини. А. Макаренко карав своїх вихованців не працею, а 
позбавленням можливості брати в ній участь. У цьому випадку праця 
для вихованця виступала як мрія, дуже приємна і бажана, бо право на 
працю треба заслужити [9].

Неабияке значення для формування у вихованців позитивного став-
лення до праці має довір’я до їхніх можливостей, що виявляється в до-
рученні їм особливо важливих завдань.

Висновки. Завдяки праці діти збагачують свої фізичні й інтелекту-
альні сили, розширюють свої знання про навколишній світ, готуються 
стати відповідальними повноправними громадянами суспільства і гос-
подарями свого життя. Тому важливо виховати у них позитивне став-
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лення до праці. Процес формування відповідального ставлення до праці 
буде успішним лише за забезпечення необхідних для цього педагогічних 
умов. А це під силу вихователям, які використовують у своїй щоденній 
праці такі засоби, як: довір’я до можливостей вихованців, заохочення їх 
до різних видів діяльності, не завжди позитивну, але справедливу оцінку 
результатів їхньої праці тощо.

Окрім вказаних засобів формування у вихованців готовності до пра-
ці, вагоме значення має весь уклад їхнього життя в дитячому будинку, 
а також особистий приклад вихователя, що, на нашу думку, і становить 
перспективу подальшого дослідження.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В РАННЬОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Стаття присвячена психологічному феномену ідентичності та особливос-
тям її розвитку в ранньому підлітковому віці. На основі аналізу наукових дже-
рел розкривається поняття ідентичності, зміст, види та особливості станов-
лення ідентичності у підлітковому віці.

Ключові слова: ідентичність, криза ідентичності, самовизначення, само-
свідомість, підлітковий вік.

Bandura G. Features of identity formation in early adolescence.
The article is devoted to the psychological phenomenon of identity and peculiarities 

of its development in early adolescence. The concept of identity, meaning, types and 
characteristics of identity formation in adolescence are revealed on the basis of the 
scientifi c sources analysis .

Key words: identity, crisis of identity, self-determination, consciousness, teen age.

Постановка проблеми.  З усіх проблем, з якими зустрічались люди 
в ході розвитку людства, ймовірно, найбільш загадковою є сама люд-
ська природа. Різке збільшення кількості індивідуальних можливостей 
для реалізації життєвого шляху, швидка зміна цінностей та стереотипів, 
великі розбіжності у нормах та вимогах, які ставить суспільство щодо 
підлітків, в цілому, суттєво ускладнює процес самовизначення та ви-
кликає ряд зовнішніх та внутрішніх непорозумінь у процесі становлен-
ня ідентичності. Актуальність дослідження становлення ідентичності у 
ранньому підлітковому віці визначається необхідністю розуміння пси-
хологічних змін у процесах розвитку особистості, що простежуються в 
тенденціях розвитку сучасного суспільства.

Аналіз досліджень.  Особливо важливим для самореалізації є досяг-
нення ідентичності, як необхідної умови розвитку особистості. Загалом, 
ідентичність є предметом численних теоретико-аналітичних та емпірич-
них досліджень як зарубіжних учених, таких як: Г. Брейкуелл, Д. Бью-
дженталь, А. Ватерман, Е. Гоффман, У. Дойс, Е. Еріксон, Д. Кемпбелл, 
Дж. Марсіа, Дж. Мід, Е. Мінделл, С. Московічі, Ж. Піаже, Г. Теджфел, 
Дж. Тернер, Р. Фогельсон, Ю. Хабермас, Б. Шефер, Б. Шледер та ін., так 
і вітчизняних дослідників, серед яких варто виокремити роботи Н. Анто-
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нової, М. Боришевського, Т. Буякас, Л. Виготського, Ю. Качанова, І. Кона, 
А. Кузьміна, В. Малахова, В. Москаленко, В. Мухіної, В. Павленко, Н. Пи-
лат, С. Рубінштейна, Т. Румянцевої,  І. Середницької, Н. Скотної, Т. Стефа-
ненко, В. Століна, Н. Шматко, Л. Шнейдер, В. Ядова та ін.

Ідентичність – це складний феномен, «багатошарова» психічна ре-
альність, що включає різні рівні свідомості, індивідуальні і колективні, 
онтогенетичні й соціогенетичні основи. Визначення проблеми іден-
тичності, її структури і ґенези, формулювання психологічних основ її 
розуміння, як це визначають Г.М. Андрєєва, Т.М. Буякас, П. Гуревич, 
М.В. Заковоротна, А.В. Кузьмін, А В. Лук`янов, Д.Орлов, К.Н. Полива-
нова, Л.Б. Шнейдерта ін., є актуальними як у плані самоідентичності, 
особистісного росту, самопізнання і духовності, так і для реалізації ев-
ристичної мети наукового пошуку в умовах панування інформаційних 
технологій і засобів масової ідентичності. 

Мета статті полягає у вивченні особливостей становлення ідентич-
ності у ранньому підлітковому віці.

Виклад основного матеріалу. Ідентичність, згідно з трактуванням 
Е. Еріксона, це усвідомлений та особистісно прийнятий образ себе, по-
чуття адекватності та стабільного володіння власним «Я», незалежно 
від змін периферичного «Я» та ситуацій, здатність особистості до са-
мореалізації та адекватного розв’язання, які виникають перед нею на 
кожному етапі її розвитку [6].

Інтуїтивно кожна людина усвідомлює, що в неї повинно бути своє 
власне Я, свій власний шлях розвитку, свої ідеали, прагнення. Це осо-
бисте, власне для людини повинно бути засвоєне самою людиною, а не 
нав’язане зовні і повинно відповідати внутрішнім усвідомленим й не-
усвідомленим потребам і прагненням. Психологи здебільшого сприйма-
ють ідентичність як вираження внутрішніх процесів. Для психолога це 
те, що існує всередині ідентичності, частина «персони».

Можна сказати, що ідентичність є багатомірний процес, який може 
бути описаний за допомогою різних аспектів. Становлення ідентичності 
полягає в процесі складного вибору між легко набутим Я – запозиченим, 
скопійованим, вимушено набутим і Я, яке отримують власними зусил-
лями і прагненнями, в результаті пристосування внутрішнього до зо-
внішнього світу, в результаті вибору [1].

В результаті досліджень ідентичності великою кількістю науковців 
можна виділити її наступні види: его-ідентичність і групову ідентич-
ність, особистісну і соціальну ідентичність; позитивну і негативну, пе-
редчасну, дифузну і досягнуту; усвідомлену і неусвідомлену; актуальну 
і віртуальну; реальну та ідеальну, негативну і надану тощо [2; 5].
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Процес становлення ідентичності відбувається за рахунок здатності 
до рефлексії, наслідування та зворотного зв’язку, що вказує на наступне: 
особистість є активним учасником становлення власної ідентичності [3].

Процес формування ідентичності згідно Еріксона, може бути обу-
мовлений середовищем, в якому зростає дитина. На основі балансу вза-
ємодії впливу середовища і внутрішніх умов можна говорити про три 
форми ідентичності по виникненню [6]:

1. Обумовлену зовні (статеву, вікову, расову, національну, громадян-
ську приналежність);

2. Запозичену (засвоєні ролі, задані зовнішнім зразком, прийняті під 
впливом очікувань оточуючих);

3. Власно набуту (професійний статус, вільно обрані зв’язки, 
прив’язаність і орієнтації).

Особливу увагу Еріксон приділив підлітковому віку, вважаючи цей 
період центральним у формуванні психологічного і соціального благо-
получчя людини. Основа для благополучної юності і досягнення інте-
грованої ідентичності закладається в дитинстві. На його думку, завдан-
ня з яким стикаються підлітки, полягає в тому, щоб зібрати разом всі, 
маючи на той час знання про самих себе, та інтегрувати ці чисельні об-
рази себе в особисту ідентичність, яка представляє усвідомлення як ми-
нулого, так і майбутнього, яке логічно витікає з нього [6].

Підлітковість – це етап дозрівання і розвитку людини, що знаходить-
ся між дитинством та зрілістю. Як зазначає І.С. Кон, підлітковість – фаза 
переходу від залежного дитинства до самостійної та відповідальної до-
рослості, що передбачає, з одного боку, завершення фізичного, зокрема, 
статевого дозрівання, а з другого – досягнення соціальної зрілості [4].

Даний вік уже декілька десятків років привертає увагу психологів. У 
першоджерел численних теоретиків цього періоду стояли такі вчені, як 
Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Т.В. Говорун, В.В.Давидов, І.В. Дуброві-
на, О.Л. Кононко, О.М. Леонтьєв, О.Н. Прихожан, С. Холл та ін. 

С. Холл, представник біогенетичної теорії розвитку людини, вважав, 
що підлітковість – це період кризи самосвідомості, здолавши яку осо-
бистість набуває відчуття індивідуальності.

Е. Шпрангер, автор однієї із перших монографій про підлітковий вік, 
вважав, що підлітковість – це перш за все стадія духовного розвитку. Осно-
вним новоутворенням підлітковості є відкриття власного «Я», розвиток 
рефлексії, життєвого плану, установки на свідому побудову власного життя. 

Таким чином, дорослішання як процес соціального самовизначен-
ня є багатомірним та багатогранним. Найяскравіше всі суперечності та 
труднощі його проявляються у становленні власного Я, ідентичності.
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Формування ідентичності розглядається з психоаналітичних позицій 
як результат розпаду дитячого «Я» і необхідності синтезу нового «до-
рослого Я», як процесу утворення «над Я» – з останнім зв’язується ви-
роблення стримуючих морально-етичних принципів. Якщо особистість 
– це уявлення про індивідуума, яке складається у інших, то «ідентич-
ність» – це уявлення про самого себе. 

Головним завданням, що постає перед людиною в ранньому під-
літковому віці є формування ідентичності на противагу невизначенос-
ті особистого Я. У пошуках сенсу існування молода людина знаходить 
важливі для себе пріоритети і виробляє певні норми для оцінки своєї 
поведінки та поведінки інших людей. Цей процес пов’язаний також з 
усвідомленням самоцінності та компетентності.

Важливим механізмом формування ідентичності є послідовні іден-
тифікації дитини з дорослими, що створює необхідне підґрунтя для 
розвитку психосоціальної ідентичності в підлітковому віці. Почуття 
ідентичності формується в підлітковому віці поступово; його джерелом 
виступають різні ідентифікації. Підліток намагається виробити єдину 
картину світосприйняття, в якій усі цінності й оцінки повинні бути сис-
тематизованими. У ранньому підлітковому віці індивід прагне до оцінки 
самого себе щодо близьких людей та суспільства в цілому – у фізично-
му, соціальному та емоціональному аспектах. Він намагається виявити 
різні аспекти власної Я-концепції і стати, нарешті, самим собою [2].

Одна із найгостріших проблем підліткового віку – стосунки «батьків 
і дітей», конфлікт поколінь. В певному смислі ця проблема являється 
вічною, але суспільно-історичний прогрес спричинив її загострення. 
Адже, чим вищий темп історичного розвитку, тим більше соціально-зна-
чимих змін відбувається в одиницю часу, тим помітніші розбіжності між 
поколіннями, тим складніші механізми передачі досвіду та культури від 
старших до молодших і тим вибірковіше ставлення молодих до свого 
соціального та культурного спадку.

Сучасне інформаційне суспільство пропонує безліч різнотипних, 
часто прямо протилежних варіантів і моделей поведінки, серед яких 
молода людина повинна зробити свій вибір. В ідентичності цей вибір 
усвідомлюється та конкретизується. Підлітковий вік – актуальний пері-
од формування ідентичності, коли здійснення особистісного самовизна-
чення є умовою подальшого гармонійного розвитку особистості.

Підлітковий вік – період реального переходу до справжньої дорос-
лості. Попри те, як зазначає Р.С. Нємов, старшокласників повністю 
дорослими ще не назвеш, так як у них ще багато збереглось дитячих 
уявлень та переконань. Багато хто із них на порозі закінчення школи 
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ще не достатньо відповідально відносяться до вибору своєї майбутньої 
професії, до необхідності посилено працювати, щоб в подальшому ви-
тримати конкуренцію [4].

В ранньому підлітковому віці формується психологічна готовність 
до самовизначення, яка передбачає становлення самосвідомості – усві-
домлення своїх якостей та їх оцінка, уявлення про своє реальне та ба-
жане Я, про рівень домагань в різних областях життя і діяльності, це 
оцінка себе та інших з точки зору приналежності до певної статі чи со-
ціальної групи. Саме нова якість когнітивного розвитку приводить не 
лише до розширення самосвідомості, а також до ускладнення емоційної 
сфери, збільшення діапазону переживань та ставлень, диференціації мо-
ральних оцінок.

Передумовою особистісного самовизначення є самопізнання, яке 
стає можливим в старшому шкільному віці завдяки удосконаленню 
рефлексивних механізмів самосвідомості. Відкриття свого внутрішньо-
го світу, на думку І.С.Кона, – головне психологічне надбання раннього 
підліткового віку. Дитина усвідомлює свої вчинки та зовнішні прояви 
поведінки, а підліток здатен оцінити психологічні детермінанти пове-
дінки, усвідомити свої внутрішні психічні стани.

Чим активніше та глибше включається індивід у суспільну діяль-
ність, тим важливішим для нього є усвідомлення загального смислу 
своєї діяльності. В ранньому підлітковому віці питання про сенс життя 
постає як роздуми над своїм майбутнім в дуже загальній, нерозчленова-
ній формі.

Відсутність у особистості стійких та виражених інтересів, поєднана 
з інфантильністю поведінки та соціальних орієнтацій, затягує і відкла-
дає процес самовизначення, який є одним із компонентів дорослішання 
та формування стійкого образу Я [6].

У підлітковому віці зростає здатність до інтроспекції, яка характери-
зується тим, що молода людина може подумки розглядати власні думки, 
почуття та вчинки; поділяти себе на суб’єкт та об’єкт, свідомо спостері-
гати як власні реакції, так і реакції оточуючих на свою поведінку.

Розвиток пізнавальних процесів на цьому віковому етапі досягає та-
кого рівня, що молоді люди стають практично готовими до виконання 
всіх видів розумової роботи дорослої людини, виключаючи найскладні-
ші. Сформованість теоретичного або словесно-логічного мислення при-
водить до інтелектуалізації всіх інших пізнавальних процесів. 

З розвитком формального мислення у підлітковому віці нового сенсу 
набуває становлення моральної свідомості. Старшокласники задуму-
ються над етичними проблемами, надіндивідуальні цінності та ідеали 
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стають для них важливими та актуальними. Молоді люди намагаються 
втілити моральні принципи порядності, чесності та відповідальності у 
власному життєвому виборі, у реальних вчинках.

Здатність до рефлексії своїх переживань сприяє більш загостреному 
сприйняттю власного Я, це проявляється у відношенні до себе як до унікаль-
ної особистості, яку не можуть зрозуміти інші. На думку І.В.Дубровіної, 
усвідомлення своєї несхожості на інших може спровокувати почуття само-
тності чи страху самотності. Тому зростає потреба в спілкуванні і одночас-
но підвищується вибірковість у соціальних контактах.

Уявлення про себе у підлітковому віці завжди співвідноситься із 
груповим образом «Ми», з образом типового ровесника своєї статі, але 
ніколи не співпадає з ним. Таке порівняння дуже важливе для форму-
вання адекватної ідентичності і встановлення реально досяжного рівня 
домагань.

У кожної людини є своя модель особистісного змінювання та розви-
тку. Є.В. Чорний вважає, що ідентичність є результатом успішного про-
цесу самоактуалізації. У цьому контексті самоактуалізація і формуван-
ня ідентичності розглядаються як паралельні процеси. Тому розроблені 
А. Маслоу вісім принципів наближення до самоактуалізації автор про-
понує як вісім обов’язкових умов становлення ідентичності [1]. Іден-
тичність виступає результатом активного процесу, що супроводжується 
появою у людини відчуття власної неперервності, тотожності і визначе-
ності внаслідок належності до певного надіндивідуального цілого.

Отже, підлітковий вік – один із найскладніших і найбільш важливих 
та відповідальних в плані формування особистості періодів онтогене-
тичного розвитку. Високий рівень розвитку інтелектуальних, вольових 
здібностей та розширення емоційної сфери дозволяють в підлітковому 
віці сформувати особистості адекватну ідентичність. Саме в підлітко-
вості основні компоненти ідентичності (образ Я та самооцінка) набува-
ють стабільності та визначеності. Соціалізація, біологічно детермінова-
ні задатки, набутий досвід можуть чинити як позитивний, так і негатив-
ний вплив на особистісний розвиток.

Канадський психолог Джеймс Марша виділив чотири етапи розви-
тку ідентичності молодої людини, які визначаються мірою професійно-
го, релігійного та особистісного самовизначення.

1. На етапі «невизначеної» (розмитої) ідентичності індивід ще не ви-
робив яких-небудь чітких переконань, не обрав професію та не зіткнув-
ся з кризою ідентичності.

2. «Дострокова» (передчасна ідентифікація) має місце тоді, коли ін-
дивід включився у відповідну систему відносин, але зробив це не само-
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стійно та обдумано, а на основі чужих думок чи наслідуючи авторитет-
ний приклад.

3. Етап «мораторію» характеризується нормативною кризою само-
визначення, коли індивід вибирає із багаточисельних варіантів розвитку 
той єдиний, котрий може вважати своїм.

4. На етапі «досягнутої, зрілої ідентичності» криза успішно завер-
шена і молода людина від пошуку себе прийшла до практичної само-
реалізації.

Дана послідовність етапів є досить умовною, бо підліток з невизна-
ченою ідентичністю може вступити в стадію мораторію і потім досяг-
нути зрілої ідентичності, але може також назавжди залишитись на рівні 
розмитої ідентичності чи піти по шляху дострокової ідентифікації, від-
мовившись від активного вибору та самовизначення.

Висновки. Таким чином, про досягнуту ідентичність можна ствер-
джувати після подолання періоду кризи й самопошуку, завдяки якому 
сформовано систему значущих цілей, цінностей й переконань. Харак-
терним є переживання довіри, стабільності, оптимізму у ставленні до 
майбутнього, оскільки такі люди знають, чого хочуть і відповідно струк-
турують своє життя. Усвідомлення труднощів не зменшує їх прагнення 
дотримуватися обраного напряму. Свої цілі, цінності і переконання вони 
переживають як значущі та сприймають їх у плані забезпечення почуття 
спрямованості й усвідомленості життя.
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З ДЕЛІНКВЕНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Стаття присвячена  проблемі делінквентної поведінки підлітків. Пода-
ється психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою. У 
статті представлено результати емпіричного дослідження типу спрямова-
ності підлітків, що перебувають в пенітенціарних установах.

Ключові слова: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, норма, відхи-
лення, підлітки.

Bakhur O. Psychological characteristic of teens with delinquent behavior.
The article deals with delinquent behavior of adolescents. Served psychological 

characteristics of adolescent delinquent behavior. The paper presents the results of an 
empirical study type orientation teenagers who are in prisons.

Key words: deviant behavior, delinquent behavior, norm, deviation, teens.

Постановка проблеми.  Сьогодні проблема девіантної поведінки в 
нашій країні набуває особливої актуальності, оскільки всі сфери сус-
пільного життя зазнають серйозних змін, відбувається девальвація ко-
лишніх цінностей і норм поведінки.  Економічні, соціальні, демографіч-
ні та інші зміни на сьогоднішній день є несприятливими для гармоній-
ного формування особистості. Спостерігається тенденція до зростання 
девіацій, у тому числі і злочинності серед населення, а особливо серед 
підлітків.

Підлітковий вік – один із найбільш складних періодів розвитку 
людини. Не дивлячись на відносну короткочасність (з 14 до 18 ро-
ків), він багато в чому визначає усе подальше життя особистості. 
Саме в підлітковому віці відбувається формування та становлен-
ня психологічних характеристик особистості, зокрема характеру 
та поведінки. У цей період відбувається перехід від опікуваного 
дорослими дитинства до самостійності, зміна звичного шкільного 
навчання на інші види соціальної діяльності, а також бурхлива гор-
мональна перебудова організму, що своєю чергою робить підлітка 
особливо уразливим і податливим до негативних впливів соціаль-
ного середовища. 

Тому досить важливою є проблема психолого-педагогічного впливу 
на підлітків з різними відхиленнями в моральному розвитку та поведін-
ці. Адже, як засвідчує практика і результати наукових досліджень, саме 
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ці відхилення стають першопричиною зростання девіантної поведінки 
та  підліткової злочинності. 

Доцільність першочергово розв’язання цієї проблеми зумовлена та-
кож тим, що в країні має місце досить складна криміногенна ситуація, 
а в сферу злочинності втягується усе більше і більше неповнолітніх. 
Кримінальними угрупованнями, створеними підлітками, скоюються 
небезпечні злочини, чисельність яких невпинно зростає. Злочинність 
молодіє, набуває сталого рецидивного характеру. Така криміналізація 
молодіжного середовища, на наше глибоке переконання, позбавляє сус-
пільство перспектив встановлення у майбутньому соціальної рівноваги 
і благополуччя. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі розуміння сутності та 
форм девіантної та  делінквентної поведінки присвячено багато на-
укових і науково-практичних праць. У цьому контексті варто згадати 
праці таких авторів, як С.М. Іншаков, В.А. Горват, В.В. Козубовський, 
Л.Я. Оліфіренко, В.Г. Дєєва, О.М. Казакова та ін. Вчені розглядають 
зв’язок делінквентності з індивідуально-психологічними і віковими 
особливостями індивіда, досліджують вплив на делінквентність спосо-
бів організації життєдіяльності, шкільного виховання тощо.  Питанням 
профілактики та корекції делінквентної поведінки присвячені розвідки 
В.М. Оржеховської, Н.Ю. Максимова, Н.В. Заверико, М.О. Галагузова 
та ін., в яких висвітлено загальні напрями й тенденції щодо подолання 
антисоціальних проявів у поведінці підлітків.

Серед вітчизняних дослідників доцільно відмітити О.М. Джуджу 
та С.М. Корецького, які досліджували проблеми співвідношення деві-
антної та деліквентної поведінки. В.В. Васильєв розглядав проблему 
групової злочинності неповнолітніх та мотиви деліквентної поведінки. 
Є.В. Максименко у своїй праці розглядає виникнення девіації у підліт-
ків під впливом мікросередовища, а також на основі соціальної спадко-
вості, тобто відтворенню як позитивних, так і негативних сторін спосо-
бу життя суспільства.

В   роботах  В.Я. Гіндікіна [2], Е.В. Макушкіна [3],  Н.А. Фелінської [7],  
вказано, що причиною протиправної поведінки  є особистісні девіації, які 
виникають під впливом біологічних і соціально-психологічних факторів, 
які формують асоціальні  особистісні порушення і   налаштування. 

Р.М. Ліндер та  Дж.Ф. Джонсон [4, 10] вбачають причину протиправ-
ної поведінки в  алкоголізмі батьків,  неблагополуччі в родині,  непра-
вильному вихованні тощо.

На думку В.А. Гурьєвої [1], велике значення в формуванні про-
типравної поведінки має затримка або деформація соціалізації осо-
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бистості під впливом вагомих комплексних негативних соціальних 
факторів.

Як бачимо, протиправна поведінка  серед підлітків дуже часто роз-
глядається як соціальне явище, як результат впливу негативних со-
ціальних факторів.  Безперечно, можна  відмітити соціальні причини  
поширення девіантної поведінки підлітків. Закономірності  соціально-
психологічних, соціально-економічних впливів на психіку людини, в 
тому числі і підлітків, були відмічені ще в кінці XIX ст. Г. Тардом. Але, 
девіантну  поведінку неповнолітнього не завжди можна пов’язувати з 
«революційними змінами» або економічними потрясіннями, ідеологіч-
ною кризою чи кризою в відносинах між його батьками тощо. Є ще ряд 
особливостей, котрі в своїй сукупності  детермінують протиправну  по-
ведінку підлітків. Серед таких особливостей слід виділити вікові зако-
номірності становлення та розвитку особистості підлітка, особистісні 
характеристики, наявність акцентуацій тощо [8].

У зв’язку з цим метою статті є дослідження психологічних особли-
востей підлітка з делінквентною поведінкою.

Виклад основного матеріалу дослідження. Людина як особистість 
формується під впливом системи соціальних відносин, у яку вона вклю-
чена; цей процес детермінується сукупністю норм, чинних на даний мо-
мент у суспільстві.

Норма – це існуючий у соціальній спільності чи групі стандарт, зі-
ставлення з яким визначає прийнятність і досконалість об’єктів, проце-
дур і продуктів діяльності. 

У кожному суспільстві існує певна система норм і правил поведінки, 
дотримання яких є обов’язковим для його членів. Та як засвідчує прак-
тика, завжди зустрічаються індивідууми, які не узгоджують свою по-
ведінку з існуючими нормами, опускають відхилення від них у певних 
ситуаціях. 

Відхилення у поведінці – це система вчинків, або окремі проступки, 
що суперечать прийнятим у суспільстві правовим або моральним нор-
мам. Такі відхилення від загальноприйнятих норм поведінки в науковій 
літературі позначають терміном «девіації», і, відповідно, поведінку – 
«девіантною».

Делінквентна поведінка (лат. delinguens – той, що скоює просту-
пок, правопорушення) – це девіантна поведінка, що виходить за рамки 
невідповідності соціокультурних норм і очікуванням в галузь проти-
правних дій [8].

Серед науковців досі немає єдиного підходу до визначення сутності 
«делінквентна  поведінка». У спеціальній літературі розглянутий тер-
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мін використовується в різних значеннях. А. Личко, увівши в практику 
підліткової психіатрії поняття «делінквентність», обмежив ним дрібні 
антигромадські дії, що не підлягають кримінальній відповідальності [6, 
52]. Це, наприклад, шкільні прогули, прилучення до асоціальної групи, 
дрібне хуліганство, знущання над  слабкими, віднімання дрібних гро-
шей тощо.

В. Ковальов заперечує проти такого трактування делінквентності, 
вважаючи, що делінквентна поведінка є поведінкою злочинною [5, 87].

Загалом, поведінка людини є системою дій і вчинків, які мають мо-
ральне значення й підлягають моральній оцінці незалежно від того, з 
яких причин їх зроблено. 

Якщо ж  брати до уваги підлітків, то  тут мова йде про поведінку в 
школі, родині, у громадських місцях тощо. Поведінка підлітка – це зо-
внішній прояв складного процесу становлення його характеру. Серйозні 
порушення поведінки часто  пов’язані з відхиленнями у цьому процесі. 
Нерідко емоційний розвиток дітей буває порушеним, а їхня поведінка 
важкою. У зв’язку з цим досить часто виникають ускладнення психоло-
гічного розвитку.

Підлітковий вік характеризується тим, що формування особистості 
незакінчене. Установки й психологічні характеристики цього віку вна-
слідок різноманітних новоутворень мають нестійкий характер, погано 
закріплені. Тому для неповнолітнього характерні нестійкість життєвої 
позиції, неусвідомлення свого справжнього місця у суспільному житті 
тощо. До цього можна додати те, що цей вік характеризується недостат-
нім розвитком процесів гальмування у нервовій системі. Нервова сис-
тема підлітка ще не завжди здатна витримувати сильні чи довготривалі 
подразники і під їх впливом часто переходить у стан гальмування чи, 
навпаки, сильного збудження.

У підлітковому віці є свої періоди, котрі несуть багато психологічних 
особливостей, що впливають на їх поведінку. До 10–12 років у підліт-
ка на основі сприйняття формуються судження за принципом «що таке 
добре і що таке погано». До 14–16 років на основі суджень у підлітка 
виникають погляди. І саме погляди можуть бути мотивом поведінки не-
повнолітньої особи, можуть визначати його відношення до дійсності. 
Підліток відстоює свою точку зору, у нього залежно від особистих уяв-
лень формується шкала соціальних цінностей і переваг, згідно з якими 
створюється коло друзів, стиль поведінки, зовнішній вигляд. Формуван-
ню правових поглядів на життя сприяють широкі знання норм права, а 
також знання позитивних і негативних прикладів поведінки тих чи ін-
ших людей.
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У цьому ж віці формуються такі ознаки особистості як свідомість і 
самосвідомість, система уявлень людини про саму себе, виходячи з якої 
будується взаємодія з іншими людьми. І тут важливим є те, що значні 
відхилення самооцінки від реального рівня можуть спровокувати пору-
шення людиною моральних та правових норм, сприяти вчиненню зло-
чину [9, 64]. На розвиток свідомості підлітків впливає виховання у сім’ї 
та система навчання. Велике значення у формуванні свідомості у під-
літковий вік має колектив однолітків й осіб, на яких хоче бути схожим 
неповнолітній.

Проблема відхилень  у поведінці підлітків як ніяка інша потребує гли-
бокого аналізу її причин, які криються, на нашу думку, насамперед, в тих 
внутрішніх процесах, які відбуваються у психіці ще не зовсім сформо-
ваної особистості. Молодь є найактивнішим психологічним суб’єктом і 
тому прояви соціально неприйнятної поведінки найвиразніше проявля-
ється саме у них. В цьому віці, коли не сформований стійкий світогляд, 
особи найбільше піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи інтереси 
та погляди оточуючих, вони вбирають  їх і в подальшому керуються ними.

Аналізуючи механізми протиправної поведінки, не можна ігнорувати 
такі важливі індивідуальні фактори, що визначають поведінку суб’єкта, 
як специфічні властивості його особистості. Серед них необхідно виді-
лити: спрямованість, світогляд, ціннісні орієнтації, соціальні налашту-
вання, рівень правосвідомості, індивідуально-психологічні особливості, 
характер, а також умови соціальної ситуації на формування його осо-
бистості і поведінку до виникнення протиправної ситуації і безпосеред-
ню участь у ній.

Здійснивши теоретичний аналіз відповідних наукових публікацій, 
ми провели емпіричне вивчення особистісних характеристик підлітків 
з делінквентною поведінкою, а саме дослідження спрямованості осо-
бистості та соціально-психологічні налаштування підлітків, що перебу-
вають в пенітенціарній установі.

До емпіричного дослідження загалом було залучено 85 осіб, що від-
бувають покарання   в  Самбірській  виховній  колонії.

Для поставленої  мети дослідження ми використали методику на ви-
значення спрямованості  особистості Б. Басса та методику діагностики 
соціально-психологічних налаштувань особистості в мотиваційно-по-
требовій сфері О. Ф. Потьомкіної.

За допомогою методики Б. Басса виявляються наступі типи спрямо-
ваності: спрямованість на себе (Я); спрямованість на спілкування (СС); 
спрямованість на справу (С).  Результати даної методики  наведені в та-
блиці 1.
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   Таблиця 1.
Типи спрямованості вихованців колонії

Тип спрямованості %
На себе (Я) 7.28%
На спілкування (С) 8.7%
На справу (С) 7.12%

Таким чином, за результатами цієї  методики  видно, що у вихованців 
колонії домінує спрямованість на спілкування (С). Це говорить про те, 
що підлітки  прагнуть за будь-яких умов підтримувати стосунки з людь-
ми, важливою для них є орієнтація на спільну діяльність. Часто такі осо-
би зорієнтовані на соціальне схвалення, залежать від групи, потребують 
прив’язаності й емоційних контактів із людьми. 

На другому місці у них  переважає спрямованость на себе (Я). Це за-
свідчує, що вони схильні до агресивності в досягненні статусу, а також 
до суперництва, роздратованості, тривожності й інтравертованості та 
менш  зорієнтовані на безпосередню винагороду  незалежно від роботи.

Найменший відсоток у вихованців колонії отримала спрямованість на 
справу (С). Це означає, що вони найменше зацікавлені в розв’язанні ділових 
завдань, у виконанні роботи професійно. Вони не  схильні відстоювати в ін-
тересах справи власну думку, яка корисна для досягнення загальних цілей. 

Загалом, отримані результати за цією методикою показують, що у 
вихованців колонії переважає спрямованість на спілкування. Ми пого-
джуємося з цим результатом, оскільки підлітки перебувають  пенітен-
ціарному  закладі  і знаходяться в умовах ізоляції від суспільства. Тому, 
спілкування для них є досить важливим фактором від якого залежить 
згуртованість групи вихованців, емоційний контакт, прив’язаність тощо.

Проблема делінквентної поведінки є однією з актуальних проблем. 
Ріст масштабів злочинності, труднощі корекції девіантної  поведінки, 
наявність безлічі теоретичних концепцій обумовлюють особливий ін-
терес до вивчення цього явища.

Систематизація наукових даних щодо проблеми делінквентної пове-
дінки підлітків дозволила констатувати, що аналіз стану її досліджен-
ня вимагає реалізації системного підходу, який визначає взаємозв’язок 
різноманітних несприятливих детермінант, які негативно позначаються 
на процесі становлення особистості неповнолітнього та його поведінці.

З огляду на психолого-педагогічні дослідження, протиправну по-
ведінку підлітка можна розглядати як результат взаємодії двох чинників: 
умов мікросередовища (десоціалізуючі впливи сім’ї і школи, психологічні 
труднощі і ускладнення, породжені багатопроблемним соціумом, дефор-
мації у спілкуванні і взаємодії) та індивідуальних особливостей індивіда 
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(суперечності, головна з яких полягає у невідповідності між суб’єктивною 
готовністю до дорослого життя і об’єктивною обмеженістю можливостей 
підлітка; психологічні колізії, які перш за все виявляють себе у вибірково-
активному ставленні підлітка до оточуючого середовища, спілкування, до 
педагогічних впливів у сім’ї, суспільстві, до соціально-моральних ціннос-
тей і норм, запропонованих найближчим оточенням).

Висновки.  Схильність до правопорушень у підлітків обумовлена їх 
індивідуально-психологічними та соціальними особливостями. Відхи-
лення у поведінці підлітків найчастіше пов’язане не з одним, а кількома 
соціальними, індивідуальними факторами та їх комплексами.

Результати проведеного дослідження показали, що для підлітків пра-
вопорушників характерна підозрілість, егоїзм, агресивність, дратівли-
вість, недостатня мотивація, лінощі тощо.

Вагомою причиною формування протиправної поведінки підлітків 
є індивідуально-психологічні особливості особистості. Актуальним за-
лишається емпіричне вивчення соціальних особливостей формування 
делінквентної  поведінки підлітків.
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РОЛЬ САМООЦІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена розгляду феноменів самооцінки та самооцінювання в 
структурі самосвідомості особистості. Визначені головні складові поняття 
«самооцінювання», його основні види та фази протікання. Значна роль відво-
диться взаємодетермінованості явищ самовизначення та самооцінювання в 
процесі становлення особистості підлітка.

Ключові слова: самосвідомість, самовизначення, самооцінювання, само-
оцінка, підлітковий вік.

Hrynechko A. An evaluation role is in the process of self-determination of 
personality.

The article is devoted consideration of the phenomen of self-appraisal and 
evaluation in the structure of consciousness of personality. The main component 
concepts of «evaluation» are certain, him basic kinds and fl owing phases. A 
considerable role is taken the conditionality of self-determination and evaluation in 
the process of becoming of personality of teenager.

Key words: consciousness, self-determination, self-evaluation, self-appraisal, 
teens.

Постановка проблеми. Безперечно, дослідженням феномену 
самооцінки відводиться чільне місце в психологічних розвідках не 
тільки останніх років, а й протягом усього періоду існування психо-
логії як самостійної науки.  В порівнянні з іншими аспектами само-
свідомості, самооцінка в значнішій мірі піддана експериментально-
му вивченню. Зв’язок самооцінки з наочною діяльністю, що відпові-
дає тим чи іншим потребам суб’єкта, дає можливість, в першу чергу, 
побачити її емоційно-ціннісну сторону. Таке розуміння зумовлене 
тим, що самооцінка себе як цілісності починає формуватися в межах 
оцінки суб’єктом навколишнього світу і дій, що відповідають тим чи 
іншим потребам. 

Аналіз останніх досліджень. Не дивлячись на те, що самооцінка 
в цілому більшістю психологів визнається оцінно-ціннісним ставлен-
ням (П.Р.Чамата, А.І. Божович [1], А.І. Ліпкина, І.М. Чеснокова [8], 
В.В. Столін та ін.), останнім часом під впливом когнітивної психології 
деякі автори в самооцінці виділяють перш за все її когнітивну сторо-
ну (І.С. Кон [3]). При цьому дослідники єдині в тому, що самооцінка 
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зумовлена необхідністю в об’єктивному знанні себе і своїх якостей в 
ході трудової діяльності і спілкування на базі оцінного ставлення до 
наочного світу.

Особистість не може оцінити себе поза діяльністю і конкретною 
ситуацією. З цієї причини відділення самосвідомості від свідомості, 
самооцінювання від самовизначення в принципі невірне. Проте, роз-
глядаючи сам процес самооцінювання, ряд дослідників (Л.І. Божо-
вич, А.І. Ліпкина, А.В. Захарова, С. Дюваль, Р. Віклунд) виділяють 
декілька умовних фаз її протікання: 1) зосередження свідомості на 
собі; 2) власний процес оцінювання; 3) афективно-регулятивна ре-
акція, що виникає в ході усвідомлення відповідності або невідпо-
відності результату оцінювання з потрібними для дії або діяльності 
якостями; 4) дії або діяльність із-за відповідності або розбіжності 
результатів з якостями у суб’єкта. Ці фази самооцінювання єдині, ви-
ступають як цілісність, як форма прояву самосвідомості. Але будь-
який вид самооцінювання не дорівнює самосвідомості суб’єкта. 
Розглянуті фази можуть бути усвідомлені і виявлені лише тоді, коли 
вони стають спеціальною метою свідомості суб’єкта, а спроби дослі-
джувати наявність у кожного суб’єкта цих фаз і послідовність їх про-
тікання дають неоднозначні результати. Це пояснюється рухливістю 
і інтегральністю самосвідомості.

Мета статті. Зробити аналіз самооцінювання та самовизначення в 
структурі самосвідомості особистості; проілюструвати вплив вищевка-
заних феноменів на становлення особистості підлітка.

Виклад основного матеріалу. У підлітків самооцінка починає 
визначатися їх потребами в організації своєї поведінки і відповідно 
до вимог однолітків і референтної групи. У цьому віці починається 
усвідомлення необхідності підпорядкування своєї поведінки не тіль-
ки вимогам вчителів, однолітків, батьків, але і суспільства. Проте са-
мооцінка грунтується на аналізі своїх дій, вчинків у порівнянні себе 
з іншими. Еталоном самооцінки нерідко служать норми, прийняті в 
групі, ідеали, сформовані в процесі навчальної, суспільної і повсяк-
денно-практичної діяльності. Але ці еталони вельми мінливі, тому про 
стійкість самооцінки часом вельми важко судити.

Дослідження, проведені В.Ф. Сафіним, показали, що респонденти 
свої парціальні якості за допомогою еталону оцінюють адекватно і 
стійко; помітні зрушення у бік об’єктивності в самооцінках підліт-
ками своїх інтелектуальних якостей; у оцінках однолітків і дорос-
лих вони орієнтовані на свої самооцінки як на еталони; з метою 
збереження стійкості самооцінки вдаються до відомих в психології 
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компенсаторних механізмів. Їх самооцінка, чинячи опір заниженій 
оцінці, одночасно змінюється у бік підвищення під впливом зави-
щеної оцінки оточуючих. Ці особливості самооцінки були експери-
ментально виявлені такими авторами, як Є.А. Серебрякова, Т.В. Руб-
цова, І.М. Краснобаєв, Л.Г. Подоляк, І.І. Купцов, С.М.  Юлдашева, 
Л.С. Сапожникова [5].

Слід звернути увагу на узагальнену характеристику самооцінки під-
літків, яку дала Г. А. Собєєва. За її даними, вони оцінюють у себе перш 
за все ті якості, які пов’язані з певними видами діяльності (навчальною 
і суспільно-корисною) – 41%, потім риси, які пов’язані зі взаєминами з 
оточуючими людьми – 35%, а самооцінка якостей, що характеризують 
особистість як цілісність, займає близько 20%. За даними багатьох ав-
торів, самооцінка підлітками себе з погляду їх суспільної значущості 
частіше спостерігається у тих, хто активно і постійно веде активне жит-
тя. Оцінка себе, виходячи з життєвих цілей, зустрічається вельми рідко, 
не дивлячись на те, що, у зв’язку з вибором професії, частина підліт-
ків вельми адекватно усвідомлює ті вимоги, які ставляться професією 
(можуть виділяти вимоги, щодо їх інтелекту, знань, психофізіологічних 
якостей  (А.М. Кухарчук, А.Ю. Ценціпер, А.А. Лалаян, Л. Н. Рожкіна, 
І. С. Кон) [7].

Заслуговують на увагу дослідження, присвячені розгляду усвідом-
лення і самооцінки підлітками своєї ціннісно-мотиваційної сфери. 
Ці питання досліджені щодо навчальної діяльності (А.К. Морозова, 
А.В. Захарова), етичної поведінки (Л.І. Божович, А.Г. Серебрякова, 
С.І. Савонько, В.Е. Чудновський, Л.С. Славіна). 

Л.С. Славіна довела, що мета, поставлена на основі вірної самоо-
цінки способів і шляхів її досягнення, якщо вона служить подоланню 
конфліктогенних тенденцій, стає мотивом поведінки. Підлітки можуть 
усвідомлювати проміжні цілі, які виступають як мотиви поведінки, що 
забезпечується оцінкою своїх можливостей, бажань і наявних характе-
ристичних якостей в досягненні мети [6].

За даними Е.І. Савонько, підлітки, орієнтовані на власну самооцінку, 
можуть поставити більш обґрунтовану мету, яка, як правило, пригнічує 
їх власні потреби, які характеризуються протилежною спрямованістю 
щодо цієї мети [4]. 

В.Е. Чудновський вважає, що стійка, адекватна самооцінка, на 
основі якої визначаються цілі діяльності, виступає умовою форму-
вання стійких рис особистості. Хоча автором не вказується на зді-
бність підлітків до усвідомлення і самооцінки мотивів своєї поведін-
ки, підкреслюється їх здатність до самостійної постановки мети дій, 
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певних видів діяльності, здатність керувати власними потребами. 
Одночасно у підлітків передбачається можливість співставляти свої 
інтереси, уміння і навички з майбутніми цілями діяльності. Мова йде 
швидше про суб’єктні і індивідні якості, ніж про особистісні. Саме 
тому цілісною структурою самооцінка підлітків стає разом з усвідом-
ленням необхідності вибору життєвого шляху, професії, супутника 
життя [9].

За даними І.І. Чеснакової, тільки у підлітків можна спостерігати від-
носно самостійні види самооцінки. Перший з них можна назвати само-
оцінкою сфери інтелектуальних можливостей, другий – самооцінкою 
ціннісно-мотиваційної сфери сил, третій – самооцінкою стійких осо-
бистісних властивостей (фізичних, психофізіологічних, характероло-
гічних). Самооцінка у всіх випадках є емоційно-когнітивно-ціннісним 
ставленням до себе як активного суб’єкта діяльності. Автор завжди вва-
жає самооцінку цілісною, але коли мова йде про таку в дорослої осо-
бистості [8]. 

Формування самооцінки як цілісності пов’язано з становищем під-
літка, яке він починає займати в системі суспільних взаємин (навчан-
ня, суспільна діяльність, спілкування з однолітками та старшими), коли 
підліток ставиться до самооцінки з погляду суспільної необхідності. 
Усвідомлення і адекватна оцінка своїх можливостей, здібностей, інте-
ресів в навчальній діяльності не можуть бути цілісними, якщо дитина не 
усвідомлює суспільну необхідність навчання, якщо така самооцінка не 
пов’язана з майбутньою професією [8].

Щоб сформувати положення про цілісне віддзеркалення особистіс-
тю себе, на наш погляд, необхідно взяти до уваги важливий параметр 
самооцінки, суть якого полягає в усвідомленні своєї значущості для 
інших в мікросистемах (група, колектив). У. Джемс  вважає, що усві-
домлення своєї значущості для інших тісно пов’язане з самоповагою, 
яка вважається однією з інтегральних характеристик особистості. Са-
мооцінка своєї значущості для інших складається із згоди або незгоди, 
схвалення або неприйняття оцінок і взаємин авторитетних оточуючих з 
суб’єктом. Цей вид самооцінки – результат співставлення свого ставлен-
ня, оцінки ставлення до суб’єкта оточуючих, з оцінкою його «авторитет-
ними оточуючими». Але самоповага в нашому розумінні глибше, гло-
бальніше утворення, ніж окремі самооцінки, які дорівнюють окремим 
«я-образам». Ці «я-образи», як відомо, більше когнітивні утворення, а 
самоповага – цілісне емоційно-ціннісне ставлення. Самоповага визна-
чається тим, наскільки життєдіяльність суб’єкта до даного часу відпо-
відала його ідеальним, конкретним життєвим цілям [2].
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Слід відзначити: усвідомлення своєї значущості для найближчого 
оточення може включатися як елемент самоповаги, але може і не спів-
падати з ним. Це залежить від того, до якої спільності належить особис-
тість, які її життєві цілі, яка життєдіяльність за змістом, чим вона харак-
теризується в часі і в просторі. Можна припустити, що самоповага – це 
ставлення до своєї значущості, виходячи зі свого ідеалу, яке забезпечує 
самоствердження і задоволеність суб’єкта самим собою. Самозадово-
лення – результат глобального, цілісного самоставлення, яке включає 
«я-образи» – всякі форми самооцінок, узагальнювальне самооцінюван-
ня. Самозадоволення є, в певній мірі, індикатором ходу і результатом 
самовизначення, за ним можна судити про співставлення «я-образів», 
адекватності самооцінювання, а також в деякій мірі прогнозувати по-
ведінку. 

В.Ф. Сафін вважає, що теорія «я-образів» – цілісна, але вона за сво-
єю внутрішньою логікою походить від теоретичних конструктів до по-
ведінки, в ній функція конструктів в реальній поведінці, механізми їх 
взаємодії спеціально не розглянуті. В теоріях «я-образів» особистості 
нехтується розгляд самооцінювання і співставлення суб’єктом самих 
конструктів, тому психологічні механізми їх інтеграції, включення в 
процес діяльності виступають нечітко. Наявність конструктів, які скла-
даються з афективних, когнітивних, ціннісно-нормативних утворень, 
організовує поведінку, а вимоги конкретної діяльності і широкої соці-
альної системи не враховується [5]. 

Ряд авторів, серед яких М. Розенберг, Ш. Самуель, І.С. Кон схиля-
ються до думки, що динамічна цілісність поведінки забезпечується са-
моставленням, яке включає усвідомлення і співставлення окремих ас-
пектів диспозиційних утворень, «я-образів» (самооцінок), тобто оціню-
ванням їх, виходячи з актуальних завдань, що стоять перед суб’єктом, з 
урахуванням його життєвих цілей. Таким чином, ми стикаємося з новою, 
більш високого рівня функцією самосвідомості – самооцінюванням [3]. 

Самооцінка цілісного «я» формується у більшості підлітків, які сто-
ять перед вибором нового шляху у власному житті, – вибором професії. 
У цій ситуації «самовизначення стає для них тим мотиваційним цен-
тром, який визначає їх діяльність, поведінку і їх ставлення до оточення. 
У суб’єкта, який знаходиться в процесі самовизначається, мета змінює 
конструкти «хочу» – «можу» – «маю», які стають спрямовуючими [1].

Деякі дослідники, серед яких І.С. Кон, вважають, що самосвідомість 
особистості в процесі самооцінювання детермінує процес самовизна-
чення, виступаючи механізмом, способом вирішення життєвої пробле-
ми: наскільки суб’єкт може стати тим, ким він хоче, ким він є для авто-
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ритетних оточуючих і для самого себе; тому самооцінюванню залежно 
від ситуації піддаються навіть найдрібніші поведінкові прояви [3].

У самооцінюванні, яке зумовлюється самовизначенням особистості, 
посилюється нормативно-ціннісний аспект. Під цим аспектом ми розу-
міємо не тільки усвідомлення суб’єктом тих завдань, які йому належить 
вирішувати, виходячи з суспільних норм, прав і обов’язків, але і власної 
цінності, значущості для себе та оточення [3].

Самооцінювання, детермінуючись самовизначенням особистості, 
одночасно виступає одним з чинників, що детермінує самовизначення. 
Аналіз досліджень самооцінки показує, що самооцінювання, виникаючи 
як цілісне емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього світу, у міру 
розширення активності суб’єкта, набуває нових когнітивно-афектних 
властивостей, а згодом виступає результатом і умовою свідомого віддзер-
калення, узагальнення, особистісного переживання і переробки всього 
багатобічного досвіду його життєдіяльності. Одиничні випадки самооці-
нювання відносно «хочу», «можу», «маю» виступають окремими меха-
нізмами їх формування. Суть самооцінювання в цьому випадку – процес 
співставлення, порівняння, аналіз і синтез окремих властивостей, а також 
потреб, здібностей щодо певного еталону, яким можуть виступати власти-
вості окремих людей, власний досвід, очікувані результати. У міру соці-
ального дозрівання особистості, її часткові самооцінки і самооцінка себе 
як цілісності виступають еталоном оцінювання інших [5].

Прийнято вважати самооцінювання постійним, безперервним про-
цесом, проявом оцінно-ціннісної функції свідомості, де об’єктом висту-
пає сам суб’єкт або його окремі властивості. Самооцінка ж – результат 
самопізнання через часткові, а потім – узагальнені самооцінювання. За 
предметом відображення внутрішньої реальності В.Ф. Сафін в дослі-
дженні самовизначення виділяє наступні види самооцінки [5]:

 1) самооцінка, що включає прагнення, наміри, життєві цілі суб’єкта 
– «хочу» (інтенції);

2) самооцінка, що включає пізнавальні і інтелектуальні можливості 
(потенції) – «можу»;

3) самооцінка, яка включає стійкі фізичні, психофізіологічні, харак-
терологічні властивості суб’єкта (незмінні, стійкі властивості, тотож-
ність самому собі) – «маю» (поссіденції).

Ці три види самооцінки слід вважати відповідними структурі само-
свідомості в самовизначенні.

Перший вид самооцінки, в основному, грає спонукаючу роль, забез-
печує суб’єкт енергетичною напругою; другий – відповідає за плануван-
ня і розгортання діяльності, за її інформаційне забезпечення; третій вид 
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найчастіше відповідає за виконавську і регулятивну сторону діяльності 
суб’єкта. Ці утворення, хоча і є результатом самооцінювання – проявом 
самосвідомості, всю функцію самосвідомості не вичерпують. Самосві-
домість також відіграє важливу роль в співставленні, узгодженні назва-
них утворень (самооцінок), а у виконавському плані – в подоланні пере-
шкод з урахуванням вимог середовища, в досягненні цілей діяльності. 

Виділені види самооцінки відносно самостійні, але взаємопов’язані, 
взаємозумовлені, за відношенням одна до одної можуть вступати в 
причинно-наслідкові зв’язки. В процесі самовизначення в практичній 
діяльності, тим більше в самовизначенні, вони  постають в самосвідо-
мості з різних сторін. Крім того, в самосвідомості більш чітко проявля-
ється та самооцінка, яка є більш значущою в певній діяльності. Тісний 
взаємозв’язок між цими трьома утвореннями зумовлює те, що вони зда-
ються субпідрядними одне одному. Наприклад, образ «я», що включає 
усвідомлення і самооцінку суб’єктом своїх стійких фізичних, психофі-
зіологічних, характерологічних якостей, може виступати як мотив, за-
мість утворення «хочу», яке включає наміри, цілі, прагнення [5].

Причина супідрядності самооцінок – в цілісності і рухливості само-
свідомості; це феномен одночасного – і гносеологічного, і онтологіч-
ного – погляду на прояви самосвідомості. Про цілісну, рівну цілісно-
му суб’єктові, самооцінку, про її регулятивну функцію можна судити 
не з суми виділених нами самооцінок, а лише у тому випадку, коли ці 
самооцінки щодо способу, шляхів досягнення життєво важливих цілей 
інтегруються на основі нового, більш високого рівня самооцінювання. 
Це самооцінювання зводиться до усвідомлення, співставлення названих 
самооцінок, схвалення рішень, вибору способу, мети діяльності і втілен-
ня їх в життя. В процесі реалізації обраних цілей така інтеграція через 
самооцінювання може здійснюватися багато разів, а це, у свою чергу, за-
лежно від ситуації, може призвести до уточнення, переоцінки названих 
утворень і до нового співставлення всіх наявних самооцінок [5]. 

Самооцінювання, перш за все, пов’язане з реальними успіхами і 
невдачами, на основі яких суб’єкт виділяє нові цілі, уточнює завдан-
ня, сформовані в ідеальному плані. З цієї причини самооцінювання ви-
ступає механізмом, регулятором якості діяльності в зовнішньому плані. 
Узгодження поточної діяльності з окремими цілями вимагає утворення 
єдиного напряму поведінки, що пов’язано з формуванням ціннісної і во-
льової спрямованості особистості. Це чітко проявляється в підвищенні 
або пониженні рівня домагань, пошуку нових способів діяльності при 
збереженні відносно незмінними намічених цілей. Самооцінюванню в 
цьому випадку піддаються внутрішні утворення – самооцінки, які є ре-
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зультатом самооцінювання суб’єкта протягом попереднього етапу його 
життя. Людина може переоцінювати свої бажання, може піддавати ана-
лізу свої можливості, здібності або ж сформовані якості та вікові осо-
бливості.

Необхідно вказати, що самооцінювання індивідом себе як особис-
тості, тобто з погляду відповідності своїх рольових функцій системі 
суспільних відносин, часто залежить від того місця, яке він займає в 
суспільстві. Зовнішніми детермінантами самооцінювання на особистіс-
ному рівні можуть виступати громадська думка, значні зміни в політич-
ному, економічному житті країни, події в житті особистості (вступ до 
ВНЗ, одруження, смерть близьких тощо).

Висновки. В статті проведено аналіз взаємовпливів самооцінювання 
та самовизначення в структурі особистості. Виділено головні види само-
оцінювання, такі як: інтенційне, потенційне та поссіденційне. Вказано, 
що в підлітковому і юнацькому віці таке самооцінювання зумовлюєть-
ся впливом засобів масової інформації, а часто – думкою авторитетних 
оточуючих. Але найголовнішим у всіх випадках початковим психоло-
гічним моментом оцінювання виступає життєва позиція індивіда, яка 
є інтеграцією спонукально-мотиваційної, пізнавально-інтелектуальної, 
діяльнісно-поведінкової сфери, яка включає усвідомлення особистістю 
вимог суспільства. Життєва позиція стає умовою входження суб’єкта 
в нові життєві ситуації, у вирішення нових життєвих завдань. У цьому 
сенсі життєва позиція, з одного боку – детермінанта самооцінки, з іншої 
– мотив самовизначення.

В руслі проведеного аналізу, мотивом наших наступних наукових 
розвідок  стане дослідження розвитку феномену самовизначення в он-
тогенезі особистості.
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ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

У статті аналізується значення ціннісно-смислової сфери у контексті про-
фесійної підготовки студентської молоді. Визначається психологічний аспект 
розгляду цінностей, ціннісних орієнтацій та смислів. Представлено результа-
ти емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій та життєвих сфер майбут-
ніх педагогів.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, смисли, ціннісно-смислова 
сфера, майбутні педагоги.

Dub V. Valued-semantic descriptions future teachers. In the article the value 
of valued-semantic sphere is analysed in the context of professional preparation of 
student young people. The psychological aspect of consideration of  values, valued 
orientations and senses is determined. The results of empiric research of the valued 
orientations and vital spheres of future teachers are presented.

Key words: values, valued orientations, senses, valued-semantic sphere, future 
teachers.

Постановка проблеми. У сучасних умовах в українському сус-
пільстві відбуваються глибокі зміни. Перед сучасною системою освіти 
ставляться доволі складні завдання, у тому числі, у процесі навчання, 
виховання й розвитку студентів вищого навчального закладу сприяти 
формуванню у них професійно спрямованих ціннісних орієнтацій, жит-
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тєвих смислів та установок. Адже загальновідомо, що фах педагога – 
один із тих, які упродовж останніх десятиріч помітно впали у рейтингу 
привабливості суспільно-значущих професій. Отже, і професійна освіта 
майбутніх педагогів повинна адекватно реагувати на це. 

До того ж, психологічні особливості педагогічної діяльності створю-
ють важливі вимоги до особистісних рис, поза належним рівнем розви-
тку яких не може бути й мови про успішну професійну діяльність. 

Склалася ситуація, коли проходить процес руйнації одних ідеалів 
та цінностей, а побудова інших відбувається повільно. Зростає злочин-
ність, знижується рівень добробуту, громадської активності, йде втрата 
моральних критеріїв поведінки особистості. Це значною мірою впливає 
на систему освіти, яка відповідає за підготовку випускників шкіл та ВНЗ 
до успішної адаптації в нових умовах життя, навчання та професійної 
діяльності. Саме тому, становлення ціннісних орієнтацій та життєвих 
виборів особистості студента є однією із пріоритетних проблем у су-
часних наукових пошуках, особливо в умовах таких кардинальних змін.

Сьогодні, як ніколи, необхідно наповнити сучасний освітній процес 
аксіологічним змістом, що закладено в ідеї гуманності, яка розкриває 
його сутність і значення у різних видах діяльності. Саме цінності відді-
ляють зовнішні прояви духовності від внутрішніх, розкриваючи її у про-
цесі вільної творчої діяльності, спрямовуючи її до осмисленої потреби 
гармонії та удосконалення.

Аналіз досліджень. Проблема становлення й розвитку ціннісно-смис-
лової сфери майбутніх педагогів є однією з актуальних у психологічній на-
уці, про що свідчать наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Проблему ціннісних якостей особистості, її життєвих смислів та їх розви-
ток у процесі навчання розглядають К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, 
І. Бех, М. Боришевський, М. Вебер, Т. Вілюжаніна, Ж. Вірна, Д. Леонтьєв, 
С. Максименко, М. Рокич, В. Роменець, Т. Титаренко, В. Франкл, З. Кар-
пенко, Г. Радчук та ін. [2; 6; 7; 8]. Особливе значення система ціннісних 
орієнтацій займає в діяльності професій типу «людина–людина», здобува-
ючи в цьому випадку характер центрального елемента в структурі їхнього 
професійного образу світу. Такі види професійної діяльності є областями 
існування й розвитку загальнолюдських цінностей. Саме тут реалізують-
ся цінності альтруїзму і творчості, що додають смислу даній діяльності. У 
цьому контексті розглядається роль ціннісних орієнтацій у професійній ді-
яльності психолога (Щ. Сєров), педагога (О. Краснорядцева), соціального 
працівника (Т. Шевеленкова, Н. Шмельова).

У процесі формування професіоналізму суттєву роль відіграє цінніс-
но-смислова сфера особистості. Тому, важливо, «щоб із ранніх етапів 
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професійного становлення студенти почали осмислення свого цінніс-
ного простору, побачили його зв’язок із цілями й завданнями обраної 
професії, а також були залученими у спеціально організовану роботу з 
розвитку своїх смислових орієнтирів» [11, 32]. 

З огляду на це стає доречним вивчення ціннісно-смислової сфери 
майбутніх педагогів, які навчаються у педагогічному університеті, що і 
визначає мету нашої публікації.

Виклад основного матеріалу. У процесі професійного навчання 
формуються певні структурно-змістовні особливості ціннісно-смисло-
вої сфери студентів, яка включає два основні компоненти – ціннісні орі-
єнтації і систему особистісних смислів. Тому є необхідність розглянути 
їх детальніше.

Ціннісно-смислова сфера особистості, до якої належать потреби, мо-
тиви, інтереси, самосвідомість, спрямованість, ідеї, ідеали та цінності, 
відіграє вирішальну роль у особистісному та професійному становленні 
майбутнього педагога. На формування цієї сфери впливають різнома-
нітні зовнішні та внутрішні фактори. Так, до зовнішніх чинників на-
лежать: система освіти, соціально-економічні та політичні відносини, 
засоби масової інформації, місце проживання, рівень духовної культури, 
сім’я. Водночас кожна людина специфічним чином трансформує та реа-
лізує ці чинники, робить їх унікальними, висуває свої вимоги, зрештою, 
створює власну систему цінностей. Крім того, існують і внутрішні 
(суб’єктивні) фактори, які також впливають на процес формування цін-
нісних орієнтацій особистості. До таких факторів належать особистіс-
но-духовна зрілість, здатність до засвоєння цінностей, ступінь розвитку 
моральної свідомості та гармонійність системи ціннісних орієнтацій. 
Взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників зумовлює утворення інди-
відуалізованих особистісних смислів майбутнього педагога та визначає 
його життєві плани (професійно-освітні, суспільно-політичні, романти-
ко-пізнавальні, особистісно-сімейні, матеріально-побутові).

Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя – це такі соці-
альні цінності, які виступають для педагога в якості стратегічних цілей 
його діяльності, посідають визначальний щабель у мотиваційно-регу-
лятивній системі поведінки та професійної діяльності і впливають на 
зміст і спрямованість його потреб, мотивів і інтересів. 

Сучасні дослідники, незважаючи на багатогранність понять «ціннос-
ті» та «ціннісні орієнтації», роблять спроби логічного обґрунтування їх 
змістової сутності та динаміки розвитку. Зокрема, З. Карпенко зауважує, 
що «цінність є неодмінним корелятом психічного, що дозволяє вести 
мову про аксіопсихіку – ціннісно-смислову сферу особистості як ре-
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презентанта цілісного зовнішньо-внутрішнього, суб’єктно-об’єктного 
доцільного зв’язку явищ, що узасаднює телеологізм як провідний ме-
тодологічний принцип аксіологічної психології особистості» [6, 465]. 
Оволодіння індивідом своєю мотиваційно-смисловою сферою означає 
її усвідомлення, котре виступає механізмом самовизначення особис-
тості. Результатом такого усвідомлення є трансформація особистісних 
смислів у ціннісні орієнтації, що становлять найвищий рівень диспози-
ційної саморегуляції поведінки. Апелюючи до диспозиційної концепції 
В. А. Ядова, дослідниця називає ціннісні орієнтації диспозиціями ви-
сокого рівня узагальнення, що виражають спрямованість особистості 
на ту чи іншу життєву цінність і спонукають до усвідомленого вибору 
цілей і засобів діяльності. Як і будь-які диспозиції соціальної поведінки, 
ціннісні орієнтації мають трикомпонентну структуру: емоційний, пізна-
вальний та поведінковий компоненти [6]. 

У дослідженнях Є. Клімова [7], В. Шадрікова [15] ціннісні орієнта-
ції виступають як важливий механізм регуляції діяльності. Найбільш 
яскраво ця роль системи ціннісних орієнтацій виявляється стосовно 
професійної діяльності. На думку Є. Клімова, для кожної визначеної 
професійної групи характерний свій зміст діяльності, своя система цін-
ностей [7]. При цьому, професійно важливі якості стають похідними від 
моральних якостей людини, від ієрархії ціннісних орієнтацій.

М. Боришевський стверджує, що «певна система цінностей втілюєть-
ся, опредмечується в тих чи інших конкретних феноменах, пов’язаних із 
відповідними формами життєдіяльності, у якій і здійснюється оволодін-
ня цінностями, їх поступове перетворення з явища «зовнішнього» у яви-
ще «для себе», тобто відбувається переведення цінностей суспільних у 
цінності суб’єктно значущі для самого індивіда» [2]. 

Роль ціннісних орієнтацій у цьому контексті полягає в тому, що вони, 
за словами О. Краснорядцевої, детермінують професійну поведінку, за-
безпечуючи зміст і спрямованість діяльності і додаючи зміст професій-
ним діям [8]. 

Для більш цілісного розуміння ціннісних орієнтацій В. Гаврилюк та 
Н. Трикоз виділяють чотири основних типи систем цінностей: «1) смис-
ложиттєву систему, яка визначає цілі буття, людської сутності, цінності 
свободи, правди, краси, тобто загальнолюдські цінності; 2) вітальну сис-
тему – цінності збереження і підтримки повсякденного життя, здоров’я, 
безпеки, комфорту; 3) інтеракційну систему – цінності та судження, 
важливі у міжособистісному та груповому спілкуванні: гарні відносини, 
спокійна совість, влада, взаємодопомога...; 4) соціалізаційна система – 
цінності, що визначають процес формування особистості» [5]. 
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Розвиненість ціннісних орієнтирів у майбутнього викладача пе-
редбачає наявність у педагогічному мисленні ціннісного ставлення до 
таких основних компонентів професійно-педагогічної діяльності, як: 
усвідомлення цілі навчально-виховної взаємодії, зацікавленість у само-
му процесі взаємодії та в його результатах; безумовне сприйняття осо-
бистості вихованця, прагнення допомогти в процесі його особистісного 
розвитку; наявність позитивної Я-концепції як сукупності уявлень про 
власні особистісні та професійні якості [14, 281].

Іншим компонентом ціннісно-смислової сфери особистості є систе-
ма особистісних смислів. У психологічній науковій літературі поняття 
особистісного смислу трактується як усвідомлення людиною важливос-
ті певних об’єктів та явищ дійсності, що визначається їх роллю і місцем 
у житті та діяльності. Особистісний смисл є усвідомлюваною, важли-
вою для особистості сукупністю знань про дії та вчинки людей, соціаль-
ні норми, ролі, цінності й ідеали [10, 330]. 

Так, згідно із твердженнями Б. Братуся, смисл виступає у свідомос-
ті людини як те, що безпосередньо відображає і несе в собі її власні 
життєві відносини. При цьому вчений підкреслює два важливі моменти: 
1) смисл того чи іншого вчинку не породжується самим мотивом вищої 
за ієрархічною структурою діяльності; 2) розуміння людиною смислу 
того чи іншого ставлення до світу не дається просто, а потребує специ-
фічної внутрішньої діяльності оцінки свого життя [11, 407–409].

Дещо іншим є розуміння поняття смислу Д. Леонтьєвим. Він вважає 
смисл як складову образів сприймання відповідних об’єктів та уявлень, 
що відтворює їх життєвий смисл для суб’єкта і презентує його суб’єкту 
засобом емоційного оцінки образів та їх трансформацій [9, 181]. 

Т. Вілюжаніна, розглядає смислову сферу особистості як особливим 
чином організовану сукупність смислових структур і зв’язків між ними, 
що забезпечує смислову регуляцію життєдіяльності суб’єкта [4, 12].

Перспективним, на наш погляд, є смисловий підхід до вивчення по-
зиції особистості, за яким це поняття трактується як система усвідом-
лених загальних смислових утворень (О. Асмолов [1], Б. Братусь [3]), 
куди входять цінності, мотиви, потреби, інтереси, переконання, ставлен-
ня. Категорія особистісного смислу, вважає О. Асмолов, є індивідуалізо-
ваним відображенням дійсності, яке виражає ставлення особистості до 
тих об’єктів, заради яких розгортаються її діяльність і спілкування [1]. 

Цікавою в контексті нашого дослідження є ціннісно-смислова мо-
дель особистості вчителя, запропонована І. Ярмакеєвим [16], у якій 
системотвірним началом висунуто ціннісно-опосередковані професій-
но-смислові орієнтації особистості. Згідно із запропонованою автором 
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концепцією, основна увага у процесі формування особистості майбут-
нього вчителя повинна спрямовуватися на становлення і розвиток його 
смислової сфери як центру професійно-особистісної саморегуляції на 
основі вільного, ціннісно-орієнтованого вибору, що забезпечує дійсну 
професійно-особистісну самореалізацію, свободу його професійно-осо-
бистісного самопрояву [15, 92]. 

Отже, смисли разом з цінностями є одними з основних складових 
ціннісно-смислової сфери людини. Смисли виражають особистісне, 
суб’єктивне ставлення людини до світу. Зміст смислу пов’язаний з відо-
браженням взаємозв’язку людини зі світом, а своєї форми він набуває в 
діяльності та конкретній поведінці людини.

Розуміння ціннісно-смислової сфери особистості як сукупності цін-
нісних орієнтацій, цінностей, смислів та інших смислоутворювальних 
мотивів діяльності і поведінки підводить нас до визнання особливої зна-
чущості процесу її становлення в ході професійної підготовки. З огляду 
на це, ми провели емпіричне вивчення життєвих цінностей майбутніх 
педагогів.

До емпіричного дослідження загалом було залучено 89 студентів, що 
навчаються на педагогічному факультеті педагогічного університету. З 
них 57 осіб – студенти І курсу та 32 – студенти IV курсу.

Для вивчення життєвих цінностей майбутніх педагогів ми викорис-
тали авторську методику «Морфологічний тест життєвих цінностей 
(МТЖЦ)» В. Ф. Сопова та Л. В. Карпушиної [13].

Основним діагностичним конструктом у МТЖЦ є поняття «термі-
нальні цінності». Такі цінності у методиці включають: розвиток себе 
(пізнання своїх індивідуальних особливостей), духовне задоволення 
(переважання духовних потреб над матеріальними), креативність (ре-
алізація творчих здібностей), активні соціальні контакти (встановлен-
ня міжособистісних зв’язків), власний престиж (суспільне визнання 
шляхом виконання певних соціальних вимог), матеріальне становище 
(матеріальне благополуччя як смисл життя), досягнення (вирішення 
відповідних життєвих завдань) та збереження власної індивідуальності 
(переважання власних думок, поглядів, переконань над загальноприй-
нятими). Перелік основних життєвих сфер для прояву вищезазначених 
цінностей, на думку авторів методики, має такий вигляд: сфера профе-
сійного життя, сфера навчання та освіти, сфера сімейного життя, сфера 
суспільного життя, сфера захоплень і сфера спортивної активності.

Емпіричне вивчення ціннісних орієнтацій  дало можливість з’ясувати  
особливості суб’єктної ієрархії цінностей студентів - майбутніх педаго-
гів 1-х та 4-х курсів (таблиця 1).
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Таблиця 1.
Особливості ієрархії життєвих цінностей студентів університету

Життєві цінності
Показники 1 курсу 

(ранг і середнє 
значення)

Показники 4 курсу 
(ранг і середнє 
значення)

Розвиток себе 5 (40,2) 3 (41,81)
Духовна задоволеність 1 (41,12) 1 (42,41)
Креативність 8 (38,04) 6 (40,44)
Збереження власної 
індивідуальності

6 (39,26) 2 (41,97)

Досягнення 7(38,19) 8 (38,28)
Власний престиж 4(40,5) 4 (41,03)
Активні соціальні контакти 2 (40,98) 5 (40,75)
Матеріальне становище 3 (40,44) 7 (40,5)

Так, на основі застосування «Морфологічного тесту життєвих цін-
ностей» В.Ф. Сопова і Л.В. Карпушиної, найважливішою цінністю для 
студентів-педагогів 1-го курсу університету є духовне задоволення, прі-
оритетність якого залишається незмінною  і на 4-му курсі навчання.  Це 
свідчить про прагнення отримувати моральне задоволення у всіх сфе-
рах життя, дотримуватись ідеалів у поглядах, етичних норм у поведінці 
й діяльності, що пов’язане, мабуть, зі змістом численних навчальних 
дисциплін як втіленням педагогічних ідеалів. На другому місці у дослі-
джуваних 1-го курсу є соціальні контакти ( нові друзі, знайомства, нове 
місце проживання, встановлення позитивних та дружніх відносин з ін-
шими людьми ). Це цілком пояснюється соціальною ситуацією адаптації 
відповідних респондентів до нової для них спільноти ВНЗ, академічної 
групи, студентських мікроколективів. Одне з перших місць посідає та-
кож матеріальне становище. Саме матеріальні аспекти стають особливо 
важливими у їхньому житті у зв’язку з початком нового, більш само-
стійного способу життя та здобуття освіти, яка для деяких з них є плат-
ною.  Очевидно, матеріальне становище для студентів є певним засобом, 
необхідним для реалізації інших життєвих потреб та цілей. Найбільш 
імовірно, що актуальність і велика значущість  матеріального станови-
ща для сучасної студентської молоді обумовлена соціально-економічни-
ми процесами сьогодення, які, природно, знаходять своє відображення 
в їх ціннісно-смисловій сфері. Далі найбільш значущими для студен-
тів-психологів є цінності власного престижу, розвитку себе, збереження 
індивідуальності, досягнення та креативність. Цінність креативності ж 
виявилася найменш значущою, що не є особливо сприятливим для про-
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фесійного становлення майбутнього педагога. Така позиція є  проявом 
незначних їхніх прагнень до саморозвитку, пригніченість творчих на-
хилів, стереотипність у поведінці та діяльності.

На 4-му курсі у студентів-педагогів серед найвищих місць крім духо-
вного задоволення посідають також цінності збереження власної інди-
відуальності та саморозвиток. Така цінність як матеріальне становище 
уже не є однією з основних. Креативність також стала більш значущою 
цінністю ніж для першокурсників. Очевидно, що цінності професійного 
розвитку набувають вищого статусу, що свідчить про те, що під час на-
вчання відбувається інтеграція системи професійно значущих цінностей 
студентів, що, в свою чергу, є показником становлення ціннісно-смисло-
вої сфери майбутніх педагогів.

Для глибшого розуміння аспекту становлення ціннісно-смислової 
майбутніх педагогів необхідно проаналізувати суб’єктну ієрархію сфер 
самореалізації студентів ( таблиця 2).

Таблиця 2.
Особливості ієрархії життєвих сфер студентів університету

Життєві сфери
Показники 1 курсу 

(ранг  і середнє 
значення)

Показники 4 курсу 
(ранг  і середнє 

значення)
Сфера професійного життя 2 (55,8) 1 (60,72)
Сфера навчання та освіти 1 (57,42) 2 (58,16)
Сфера сімейного життя 3 (54) 4 (55,16)
Сфера суспільного життя 5 (51,68) 5 (52,66)
Сфера захоплень 4 (52,79) 3 (56,13)
Сфера фізичної активності 6 (47,44) 6 (44,44)

Найважливішими для студентів-педагогів є сфери професійного 
життя і навчання, пріоритетність яких зберігається протягом всього пе-
ріоду навчання у ВНЗ. Бажання пізнавати особливості майбутньої діяль-
ності, прагнучи підвищувати рівень своїх знань, розширювати кругозір, 
навчатися, розвиток професіоналізму є смислом їхнього життя та засо-
бом подальшого існування. А це є цілком закономірним і сприятливим 
для професійного становлення. Далі студенти надають перевагу сферам 
сімейного життя та захоплень. Сфери суспільного життя та фізичної ак-
тивності виявилася для них найменш значущими.  

В результаті проведеного дослідження виявлено, що в студентів – 
майбутніх педагогів важливою цінністю є духовність, яка не втрачає своєї 
значущості і на 4-му курсі навчання. Важливим є те, що у студентів 4-го 
курсу цінності професійного розвитку набувають вищого статусу, на від-
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міну від 1-го курсу, де найважливішими для майбутніх педагогів є активні 
соціальні контакти та матеріальне становище. Слід звернути увагу на цін-
ність креативності, яка, на жаль, не є однією з необхідних цінностей для 
даних респондентів. Результати ж дослідження життєвих сфер для сту-
дентів 1-го та 4-го курсів виявилися майже одинаковими. Майбутні педа-
гоги пріоритетними визначають сфери професійного життя та навчання, 
що є позитивним у їхньому професійному становленні. 

Висновки. Ціннісні орієнтації є важливим соціально-психологіч-
ним утворенням, яке приймає участь в усіх сферах людської життє-
діяльності. В них виражається свідоме ставлення людини до соціаль-
ної реальності, що визначає мотивацію її поведінки. Як найвищий 
рівень в системі цінностей вони виконують функцію раціоналізації 
та регуляції поведінки людини. Ціннісні орієнтації особистості фор-
муються під впливом суспільних чинників, що обумовлені системою 
виховання й навчання і являють собою проекцією духовного життя 
суспільства.

Система цінностей відіграє провідну роль у процесі розвитку осо-
бистості, є основним підґрунтям, що забезпечує її стабільність, визна-
ченість і передбачуваність вчинків та поведінки вцілому, а також допо-
магає в адаптації до певних змін у житті.

Будучи центральним особистісним утворенням, ціннісні орієнтації, 
пов’язані з формуванням спрямованості особистості, виражають внутрішню 
сторону ставлення суб’єкта до дійсності і визначають специфіку мотивації 
поведінки особистості та істотно впливають на всі аспекти її діяльності.

Подальші наукові пошуки передбачають визначення особистісних 
характеристик майбутніх педагогів як чинника розвитку ціннісно-смис-
лової сфери.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ФОРМ 
ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ В 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМОВАХ

У статті представлено тенденції у розвитку моральних форм поведінки 
дошкільників, а також запропоновано програму роботи з батьками та вихова-
телями з розвитку моральних форм поведінки.

Ключові слова: моральні форми поведінки, виховні позиції, освітній процес, 
соціалізація.

Zabolotska S. Features of moral behaviors preschooler in experimental 
conditions. Presents tendencies in the development of moral behavior preschoolers 
and proposed program of work with parents and teachers to develop moral behavior.
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Сім’я й дошкільний навчальний заклад (далі ДНЗ) – два важливі ін-
ститути соціалізації дитини. Про це наголошує базовий компонент до-
шкільної освіти в Україні: «Дошкільний заклад виступає своєрідним 
посередником між вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, і 
незнайомим світом, до життя якого він має прилучитися» [1, 1]. Тому ми 
маємо зрозуміти, що виховні функції ДНЗ та сім’ї є дещо відмінними, 
але для всебічного розвитку дитини необхідна їх взаємодія. Якщо ДНЗ 
сприяє інтеграції дитини в соціумі, то сім’я повинна забезпечиити  інди-
відуалізацію розвитку дитини. Дуже важливим є функція сім’ї та ДНЗ з 
розвитку моральних форм поведінки. 

На думку І.Беха, «мораль дитині спадково не передається, вона вихо-
вується» і емоційно-моральне удосконалення дитини залежить від вмін-
ня вихователя проникнути у внутрішній світ дитини через співпережи-
вання [2, 149]. Вищі регулюючі системи, до яких вони належать, форму-
ються і розвиваються у процесі соціалізації особистості, що передбачає 
засвоєння і перетворення дитини  соціально-культурного досвіду. 

Моральна форма поведінки дошкільника – це обов’язково-
добровільна, безумовна (без винятків) реалізація дошкільником благо-
дійних дій (допомога, підтримка, сприяння, співдія) та вчинків (спра-
ведлива моральна оцінка, моральна позиція та вираження ставлення у 
формі жесту, тону, міміки, погляду) щодо іншого, що переживає задо-
волення щастя, успіх, радіє, чи, навпаки, потребує доброго ставлення, 
підтримки, розуміння, бо має  життєві труднощі, невдачі в діяльності, 
в самореалізації, нещасливу життєву долю та інші проблеми. В основі 
цієї форми поведінки є позитивне, емпатійне  сприйняття і прийняття 
іншого, переживання та ціннісне і справедливе ставлення до нього. 

Засвоєння моральних форм поведінки відбувається на основі орієн-
тації дитини на інших людей, особливо на дорослих. Зразки поведінки, 
які наслідує дитина, спочатку втілюються в образі конкретної людини 
– батька, матері, дідуся, бабусі та ін. В результаті знайомства з життям 
дорослих, з їх стосунками та діяльністю у дошкільників проявляється 
бажання засвоїти позитивні моральні форми поведінки. Якщо дорослий 
дотримується  моральних форм поведінки, то він стає позитивним при-
кладом для дитини. 

Дошкільник наслідує дорослих у ставленні  до оточуючих, діяль-
ності, речей, тварин. Об’єктом наслідування може стати ровесник, або 
вихователь, який приймає безпосередню участь у вихованні дитини. 
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Спостережувані у житті дорослих норми дитина реалізує в системі осо-
бистісних стосунків.  Впродовж дошкільного віку у дитини змінюється 
характер наслідування поведінки доросли та ровесників. Якщо молод-
ший дошкільник наслідував окремі форми поведінки дорослих і одно-
літків, то старший дошкільник не сліпо наслідує, а свідоміше засвоює 
зразки моральних форм поведінки.

Важливою умовою засвоєння моральних форм поведінки є спеці-
альне навчання, яке повинно акцентувати увагу дитини на зразках мо-
ральної поведінки інших дітей та дорослих. Дошкільник певною мірою 
здатний встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між поведінкою та 
її наслідками (прийняття дорослим, оцінка та підкріплення поведінки). 
Важливо враховувати, що дошкільник в моральних оцінках орієнтуєть-
ся не тільки на вимоги дорослих, але і на свої уявлення про належну 
чи неналежну поведінку. При цьому слід акцентувати увагу власне на 
позитивних зразках поведінки та відвертати увагу від негативних. Необ-
хідно звертати увагу дитини на те, як, наприклад, тато гарно поскладав 
свій одяг, як інший хлопчик чемно грається в пісочниці і ділиться своїми 
іграшками, а також звертати увагу на те як негарно,  коли дітки б’ються 
і не слухають дорослих.

У психологічному плані моральні форми поведінки спочатку пред-
ставлені у свідомості дитини як когнітивні утворення. Малюк знає, як 
потрібно, але не завжди чинить саме так. Спочатку моральні форми по-
ведінки мають зовнішню зумовленість, зокрема вимоги дорослого. На-
віть присутність значущого дорослого полегшує реалізацію дитиною 
моральної форми поведінки. Знання моральних форм поведінки, що су-
перечать бажанням дитини, породжує внутрішній конфлікт. Це свідчить 
про їх засвоєння на рівні знання, що не супроводжуються переживання-
ми. Отже, дотримання моральних форм починається з пояснення сутті 
моральної поведінки, її демонстрування на зразках дорослих, інших ді-
тей, а також постановка вимоги та контроль. Треба дати можливість ди-
тині зрозуміти, що від неї вимагають і дати їй змогу самій робити вибір.

 Ще однією умовою засвоєння моральних форм поведінки є підтрим-
ка, схвалення моральної поведінки. Не менш важливим є ставлення до-
рослого до тих чи інших дій малюка, його похвала, подяка чи, навпаки, 
покарання і незадовільна оцінка. Дуже важливо, щоб кожен моральний 
вчинок підкріплювався дорослим у формі подяки, схвальної оцінки, по-
зитивним вираженням емоцій дорослого, що за механізмом психічного 
зараження викликає відповідні емоції у дитини. Загалом, підкріплення 
– фактор розвитку дитини, який виявляється у винагороді, схваленні, 
позитивній оцінці її дій, вчинків, ставлень і позицій [3, 412].
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Ефективність процесу засвоєння моральних форм поведінки перед-
бачає цілеспрямовану роботу, що сприяє формуванню в дошкільників:

1) вміння правильно сприймати моральну ситуацію, представлену в 
літературному творі, на екрані телевізора чи виділену із реального життя;

2) вміння дати оцінку, адекватну модальності ситуації, що аналізу-
ється;

3) вміння правильно визначати мотиви морального вчинку;
4) вміння емпатії, співпереживання, співчуття іншому;
5) особистісного ставлення до моральних ситуацій;
6) моральної потреби діяти певним чином відповідно до засвоєних 

моральних знань.
Усе це сприятиме поступовому формуванню в дітей вміння до само-

стійного морального вибору. Нами були виявлені такі вікові тенденції у 
ровитку моральних форм поведінки дошкільників: а) від найпростіших 
до складніших; б) від ситуативного до генералізованого їх прояву; в) від 
нестійкого прояву до стійкого; г) від прояву під впливом зовнішньої мо-
тивації до прояву під впливом внутрішньої мотивації; д) від неусвідом-
лених моральних аспектів поведінки (позиції, оцінки) до сформованос-
ті уявлень про моральну поведінку; е) від зовнішнього включення до 
Я-включення у процесі реалізації моральних форм поведінки, що перед-
бачає зниженого рівня опосередкування до зовнішнього опосередкуван-
ня проявів моральних форм поведінки. На основi експериментальних 
даних та результатiв монографiчного вивчення моральних форм пове-
дінки дошкільників нами було виділено такі типи моральної поведінки 
(гармонійно-розвинутий, правильні, егоїстки невгамовні) та рівні (висо-
кий, середній, низький та нульовий), які стали основою для проведення 
індивідуальної роботи з дітьми. 

З метою формування моральних форм поведінки була проведена 
просвітницька робота з вихователями, яка стосувалася обговорення та-
ких питань: а) виховні позиції вихователя в роботі з дошкільниками – 
розуміння, визнання і сприйняття дошкільника, що сприяє формуванню 
усвідомлення дошкільником себе як особистості, визнання самоціннос-
ті, поваги до себе, самоприйняття тощо; б) критерії сформованості та 
чинники становлень моральних форм поведінки у дошкільників.

На методичних нарадах і семінарах разом з вихователями обгово-
рювалися особливості моральних форм поведінки дорослого, зону її 
перспективного розвитку та чинники, що впливають на її формування 
та закріплення; можливість їх використання в освітньому процесі; кон-
статувалося, що співпраця вихователя й вихованців як необхідний засіб 
взаємодії; роль методичної підготовки вихователя та його майстернос-
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ті, використання стилів спілкування тощо. Зазначалося, що діяльність 
вихователя з визначення та вироблення комплексу дій, методів і форм 
роботи з урахуванням ним власних можливостей педагогічних впливів 
на свідомість і поведінку вихованця з метою активізації бажання само-
пізнання, самоусвідомлення, самовдосконалення, прояву наявних та 
формування нових ознак моральних форм поведінки, прагнення до са-
мовиховання.

Вказувалося на необхідність здійснювати власний позитивний вплив 
на загальний клімат у групі дошкільників, зокрема на дотримання мо-
ральних форм поведінки у різних видах діяльності. Насамперед, це 
стосувалося уміння вихователів емоційно виявляти своє ставлення до 
моральних чи аморальних проявів в поведінці дітей, їх батьків, що є 
складовою педагогічної майстерності.  Зверталося увагу на важливість 
експресії почуттів  вихователя, функція якої звернути увагу на певні 
прояви в поведінці, вчити їх розумінню переживань оточуючих з приво-
ду того чи іншого вчиненого ними вчинку. Ми переконували вихователів 
не так активно акцентувати увагу на аморальних проявах в поведінці 
дітей в присутності інших дошкільників,  а навпаки відвертати від них 
увагу дітей, а в індивідуальній розмові з дошкільниками допомогти їм 
зрозуміти і переосмислити свою поведінку.

Зверталася увага на всі аспекти вербального звернення вихователя 
до дітей: зміст, емоційна сторона, яка включала всю палітру позитивних 
і негативних емоцій вихователя; виховні наміри, що закладені у слова 
– оцінювання, інформація про навчання; тривалість й частота індивіду-
альних звернень. Контакти між вихователем і дитиною мали бути до-
статньо емоційними для того, щоб впливати на настрій вихованця і його 
готовність до взаємодії з оточуючими. Отже, ми передбачили, що емо-
ційні стани та звернення вихователя мають не менш виховне значення, 
ніж спеціально організована спільна продуктивна та ігрова діяльність.

Вихователям пропонувалося обмежити використання під час про-
ведення групових занять таких методів, які негативно впливають на 
розвиток особистості дошкільника, хоча є ефективними з точки зору 
активізації його діяльності. До них можна віднести змушування як 
обов’язкове виконання дії під страхом покарання, а також порівняння 
досягнень однієї дитини з результатами інших дітей. Рекомендувалося у 
повсякденному житті групи звертати увагу на прояви моральних форм 
в поведінці й сприяння один одному під час прибирання, підготовки до 
гри, допомоги дорослим, ігрової та навчальної діяльності, що сприяє 
перенесенню моральних уявлень дітей у реальні ситуації і схвалювати 
прояви їх моральної спрямованості на оточуючих. 



249

Заняття, пропонувалося проводити таким чином, щоб їх зміст викли-
кав у дітей позитивні емоційні переживання і збагачував їх знаннями 
про моральні форми поведінки. Так, на заняттях з розвитку мовлення 
обов’язково давати характеристику моральним аспектам поведінки каз-
ковим героям, персонажам з оповідань. При цьому обов’язково давати 
можливість дітям описувати і оцінювати їх вчинки та поведінку. 

Особливу увагу було приділено аналізу конфліктних ситуацій у по-
всякденному житті групи. Спостереження за поведінкою вихователів 
під час розв’язування конфліктних ситуацій серед дітей показало, що 
більшість з них не аналізувала причин виникнення конфлікту. Якщо 
діти кричали або затіювали бійку, то вихователь лише рознімав їх, садив 
на стільці за різними столами і давав індивідуальне завдання з метою 
переключення їх уваги на іншу діяльність. Траплялися і більш радикаль-
ні методи, коли вихователь ставила дитину в куток і стежила за тим, 
щоб з нею ніхто не розмовляв протягом певного часу. Вихователь не 
реагувала на сльози і прохання дитини повернути її в групу, де вона 
«більше так не буде поводитися», а навпаки акцентувала увагу одно-
літків на поведінці дитини, що провинилася і наголошувала на тому, що 
їх теж очікує таке покарання в разі порушення правил поведінки. Бесіди 
з вихователями засвідчили, що головним мотивом такої поведінки най-
частіше є бажання уникнути неприємностей, викликаних можливістю 
травмування дітей, псування їх одягу і через це виникнення конфліктів 
з батьками. Також ми спостерігали і за конфліктними ситуаціями між 
вихователем і батьками в присутності дітей, що, на нашу думку, є абсо-
лютно неприйнятною поведінкою з обох сторін.

Вихователям було рекомендовано проводити з дітьми бесіди з при-
воду кожного конфлікту, що виникає між ними, в яких аналізувати при-
чини виникнення кожної конфліктної ситуації і особливо звернути увагу 
на наслідки їх конфліктів. Їх змістом мало бути не лише зосередження 
уваги на необхідності дотримання моральних правил поведінки, а їх по-
єднання з емоційними переживаннями дітей: битися не можна не лише 
тому, що це правило поведінки, а й тому, що бійка несе фізичний та 
душевний біль іншому. У відношенні конфліктів вихователів з батьками 
ми рекомендували вирішувати їх без присутності дітей.  

Також була проведена робота з батьками.  За відсутності цілеспря-
мованого морального виховання, коли навколишні піклуються лише 
про задоволення фізичних потреб маленької дитини, не привчаючи її 
з перших років життя до виконання найпростіших обов’язків перед на-
вколишніми, до дотримання найпростіших моральних форм поведінки, 
невідворотно зумовлює дитячий егоїзм, що загрожує у подальшому пе-
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ретворитись у значно менше наївний і набагато небезпечніший егоїзм 
вже дорослого. Але егоїзм дитини не є обов’язковою особливістю віку, 
а є значною мірою недоліком виховання, наслідком бідності та обмеже-
ності соціально-морального досвіду дитини, зокрема уявлень про мо-
ральні норми та моральні форми поведінки [4, 214].

У межах дошкільної установи важливими та дієвими напрямами со-
ціально-психологічної роботи з батьками дошкільників, що потребують 
корекції форм моральної поведінки, на нашу думку, будуть просвітниць-
ка робота. У разі виникнення потреби, поінформовані батьки можуть 
продовжити співпрацю з психологом у рамках консультативної роботи. 
Проведення просвітницької роботи з батьками дошкільників сприяли, 
з одного боку, корекції моральних форм поведінки дошкільника, а з ін-
шого, гармонізації дитячо-батьківських взаємин. З батьками дошкіль-
ників проводилися бесіди, семінари, та групова дискусія, що виникала 
на батьківських зборах щодо форм поведінки дошкільників. У цьому 
контексті давалися рекомендації та поради з розвитку моральних форм 
поведінки у дошкільників. Зазначалося, що необхідно здійснювати по-
зитивний вплив при вихованні дітей і звертати їх увагу на наслідки їх 
моральної чи неморальної поведінки. Зверталася увага батьків на необ-
хідність власного позитивного прикладу на виховання дитини. Батькам 
було рекомендовано позитивно емоційно реагувати на моральні форми 
поведінки їх дітей, адже емоційні стани та звернення до дитини мають 
важливе виховне значення. Пропонувалося не використовувати пока-
рання як метод виховання, а також не вказувати на переваги іншої ди-
тини над власною. Дуже часто ми спостерігали як батьки принижують 
власну дитину на очах у решти її однолітків, або і інших дорослих («У 
всіх діти як діти. А моя …»). Також неодноразово батьки дуже емоцій-
но реагували на сльози дошкільників під час їх приходу в дошкільну 
установу, інколи навіть били. Зверталася увага батьків на їх обережне 
застосування методу «подарунків» за хорошу поведінку дошкільника. 
Пропонувалося більше часу проводити з дитиною, читати з нею казки, 
разом переглядати мультфільми та обговорювати їх. 

Крім того, у формувальному експерименті була використана на-
вчально-розвивальна програма, що передбачала: а) актуалізацію гене-
ралізованих (гра, спільна діяльність, прослуховування казок, засоби 
масової інформації, стилі виховання) та специфікованих (постановка 
вимоги, пояснення суті моральних форм поведінки і спеціальне на-
вчання, підкріплення моральних форм поведінки та соціальний контр-
оль, актуалізація моральних переживань та емпатії) чинників та умов, а 
також актуалізації соціально-психологічних механізмів (ідентифікація, 
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наслідування, підкріплення, усвідомлення, емпатія) в навчально-ігровій 
діяльності;

На підставі об’єктивних (реальна поведінка) та суб’єктивних (пере-
живання, оцінка) показників оцінювання розвитку моральних форм пове-
дінки можна вважати, що їх розвиток достовірно відбувся у дошкільників 
експериментальної групи, зокрема, збільшилася кількість дітей з високим 
рівнем розвитку моральних форм поведінки та з гармонійно-розвинутим 
типом сформованості. Та одночасно зменшення кількості дітей з нульо-
вим та низьким рівнем «егоїстиків» і «невгамовних». У значної частини 
дітей з «невгамовним» та «егоїстичним» типом вдалося сформувати «пра-
вильний тип», а в окремих випадках – і гармонійно-розвинутий. В контр-
ольній групі не виявлено статистично значущих змін. 

Отже, реалізація програми формування моральних форм поведінки 
у дошкільників передбачала групову та індивідуальну роботу з дітьми, 
просвітницьку роботу з вихователями та батьками. Проведене дослі-
дження не вичерпує усієї глибини поставленої проблеми. Перспективи 
подальшої науково-дослідної роботи вбачаємо у вивченні впливу мо-
рально-психологічної атмосфери в сім’ї дошкільника та в дошкільній 
установі на становлення в нього моральних форм поведінки, вимоги до 
літературних джерел (моральна спрямованість, зміст художньо-образ-
ного оформлення), що використовуються для формування цього типу 
поведінки у дітей дошкільного віку.
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Розглянуто психологічні особливості сутності моральної позиції як інте-
гральної складової моральної самосвідомості підлітка. Охарактеризовано 
структуру та типи моральної позиції. Проаналізовано вікові та статеві осо-
бливості розвитку моральної позиції у підлітковому віці.
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Моральний розвиток дитини за своєю сутністю є складним проце-
сом, який включає в себе розвиток когнітивних, емоційно-мотиваційних 
та поведінкових структур. Зокрема, становлення самосвідомості в під-
літковий період полягає у визначенні нової внутрішньої позиції, в осно-
ві якої лежить прагнення бути дорослим, відповідальним за себе і за 
інших, здатним самостійно відстоювати свої погляди, переконання [1]. 

У підлітковий період, коли особистість стає активним, діяльним 
суб’єктом у сфері морального розвитку, виникають сприятливі психо-
логічні умови для розвитку моральної самосвідомості, зокрема: інте-
лектуальні (пізнавальні), емоційні, вольові, соціальна активність, між-
особистісне спілкування, почуття дорослості, потреба підлітка у само-
ствердженні, спонукальні, новий рівень самосвідомості.

Моральна самосвідомість підлітка є складноорганізованою психо-
логічною системою, що включає інтеріоризовані у процесі соціалізації 
моральні цінності у формі переконань, нормативних установок, ідеалів, 
що дозволяють співвідносити власні вчинки і спонуки особистості із 
засвоєними нею моральними імперативами, ціннісними ставленнями до 
себе та інших людей. У ній вичленовано три складові: когнітивну, емо-
ційно-ціннісну та поведінкову [2].

У психологічному плані моральна самосвідомість людини є склад-
ноорганізованою психологічною системою, що включає інтеріоризовані 
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у процесі соціалізації моральні цінності у формі переконань, норматив-
них установок, ідеалів, що дозволяють співвідносити власні вчинки і 
спонуки особистості із засвоєними нею моральними імперативами, цін-
нісними ставленнями до себе та інших людей [5]. На основі теоретич-
ного аналізу констатовано, що психологічним центром моральної свідо-
мості особистості є Інший (людина старшого віку, молодший, ровесник, 
зна йомий, малознайомий і зовсім незнайомий), який сприймається як 
та кий, що бажає блага, має життєві труднощі, невдачі у діяльності і в 
самореалізації, нещасливу життєву ситуацію і проблеми, а тому орієн-
тується на підтримку та розуміння іншого, на успіх і радість, на щастя та 
виступає як головна спонукальна сила моральної поведінки. 

Важливою інтегральною складовою моральної самосвідомості 
підлітка є моральна позиція. Нами було з’ясовано сутність мораль-
ної позиції особистості, яка виявляється у соціально орієнтованій 
і морально-етичній поведінці, системі ціннісних ставлень, в адек-
ватних емоційно-оцінних реакціях, які формуються у процесі мо-
рального розвитку і становлення особистості. Моральна позиція – 
інтегрована властивість особистості, яка визначає її спрямованість 
та рівень морального розвитку через якість дотримання моральних 
норм і стійку, усвідомлену сукупність ставлень особистості до сус-
пільства в цілому, до людей, до праці, до самої себе, що виявляється 
через систему настанов і мотивів, цілей і цінностей, якими вона 
керується у своїй моральній діяльності і у характерних особистіс-
них моральних рисах. Моральна позиція невіддільна від моральної 
ідентичності особистості як сенс для себе блага іншого, особистіс-
на «тотожність» з моральними принципами, переконаннями, ідеа-
лами та нормами, в яких реалізуються моральні ставлення, позиції, 
дії та вчинки.

Структура моральної позиції включає когнітивну, емоційно-ціннісну 
та поведінкову складові. Їх інтегральними характеристиками виступа-
ють моральні ідеали, інтереси, потреби, цінності, норми, знання. Осно-
вним видом моральної позиції є позиція щодо блага іншого. Сформова-
на моральна позиція є одним з показників високого та середнього рівнів 
розвитку основних складових моральної самосвідомості. Невизначена 
моральна позиція свідчить про середній та низький рівень сформова-
ності основних складових моральної самосвідомості, а також про їх не-
гармонійний взаємовплив та взаємозумовленість. Неморальна позиція 
свідчить про низький та нульовий рівень розвитку основних складових 
моральної самосвідомості, коли підліток систематично реалізує амо-
ральну поведінку.
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Аналіз емпіричних даних (анкета, твір, метод незакінчених речень, 
експертні оцінки, метод самооцінювання, узагальнених характерис-
тик та ін.) дозволив встановити (див. табл. 1.1), що більшості підлітків 
(41,1%) притаманна невизначена моральна позиція, для майже третини 
(31%) – неморальна, а менше третини (27,9%) – моральна. Це свідчить 
про несформованість моральної позиції.

Таблиця 1.1
Особливості моральної позиції підлітків (7 і 9 класи) 

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 64 27,9
2. Невизначена 94 41,1
3. Неморальна 71 31,0
4. ВСЬОГО 229 100

Проаналізуємо вікові тенденції у становленні моральної пози-
ції. У підлітків семикласників 23,3% досліджуваних має мораль-
ну позицію. Це підлітки з середнім та високим рівнем розвитку 
основних складових моральної самосвідомості. Значний відсо-
ток (46,5%) має невизначену моральну позицію. Це свідчить про 
середній та низький рівень сформованості основних складових 
моральної самосвідомості, а також про їх негармонійний взаємо-
вплив та взаємозумовленість. 30,2% підлітків семикласників во-
лодіють неморальною позицією, що свідчить про низький та ну-
льовий рівень розвитку основних складових моральної самосвідо-
мості. В поодиноких випадках є прояви девіантної та аморальної 
поведінки (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Особливості моральної позиції підлітків семикласників

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1.  Моральна 27 23,3
2. Невизначена 54 46,5
3. Неморальна 35 30,2
4. ВСЬОГО 116 100

На відміну від семикласників, у дев’ятикласників зменшується 
кількість досліджуваних з невизначеною моральною позицією і від-
повідно зростає кількість досліджуваних з моральною позицією. У 
35,4% випадків є підстави говорити про невизначеність моральної 
позиції (на це вказують відповіді – «нічого», «не знаю») та про мо-
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ральний егоїзм («коли це не зі мною – мене це не стосується»). Це 
вказує на низькій рівень розвитку основних складових моральної 
самосвідомості підлітків та їх не гармонійний взаємовплив та вза-
ємозалежність. 31,9% відсотків підлітків дев’ятикласників мають 
неморальну позицію, що в свою чергу свідчить про дуже низький та 
нульовий рівень розвитку складових моральної самосвідомості (див. 
табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Особливості моральної позиції підлітків дев’ятикласників

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 37 32,7
2. Невизначена 40 35,4
3. Неморальна 36 31,9
4. ВСЬОГО 113 100

Встановлено, що з віком дещо збільшується кількість підліт-
ків з визначеною моральною позицією (23,3% – семикласників і 
32,7% – дев’ятикласників – збільшення на 9,4%), одночасно змен-
шується кількість підлітків з невизначеною позицією (46,5% – се-
микласників і 35,4% – дев’ятикласників – зменшення на 11,1%). 
Кількість учнів з неморальною позицією залишається майже не 
змінною.

Розглянемо статеві відмінності у становленні моральної по-
зиції підлітків. Так, серед хлопців-підлітків моральною позицією 
володіють 28,1% і приблизно така ж кількість дівчат-підлітків – 
27,8%.  З неморальною позицією дещо більше хлопців підлітків, 
ніж дівчат-підлітків, відповідно, 42,6% і 39,5% – більше на 3,1%. 
Як бачимо, узагальнені дані за віком не виявили значних статевих 
відмінностей у моральній позиції (див. табл. 1.4 – 1.5). 

Таблиця 1.4
Особливості моральної позиції хлопців-підлітків учнів 7 та 9 

класів
№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 32 28,1
2. Невизначена 45 39,5
3. Неморальна 37 32,4
4. ВСЬОГО 114 100
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Таблиця 1.5
Особливості моральної позиції дівчат-підлітків учнів 7 та 9 класів

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 32 27,8
2. Невизначена 49 42,6
3. Неморальна 34 29,6
4. ВСЬОГО 115 100
Але, поглиблений аналіз дозволив виявити ці відмінності серед се-

микласників і серед дев’ятикласників. Так, якщо серед підлітків-семи-
класників у дівчат виявлено більше, ніж у хлопців з моральною пози-
цією на 2,6%, а з неморальною дещо менше – на 0,75%, а також менше 
з невизначеною позицією (на 1,95%). Отже, дівчатам-семикласницям 
притаманна виразніша позиція. Це пояснюється швидшим темпом їх 
соціально-психологічного та морального розвитку (див. табл. 1.6 – 1.7).

Таблиця 1.6
Особливості моральної позиції хлопців-підлітків учнів 7 класів

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 13 22,0
2. Невизначена 28 47,5
3. Неморальна 18 30,5
4. ВСЬОГО 59 100

Таблиця 1.7
Особливості моральної позиції дівчат-підлітків учнів 7 класів

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 14 24,6
2. Невизначена 26 45,6
3. Неморальна 17 29,8
4. ВСЬОГО 57 100

Набагато значніші статеві відмінності у моральній позиції виявле-
но серед дев’ятикласників. Моральну позицію займає більше хлопчиків 
(на 5,4%). Їм менше притаманна неморальна позиція (на 3,7%), а неви-
значена теж меншою мірою (на 1,5%) (див. табл. 1.8 – 1.9).    
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Таблиця 1.8
Особливості моральної позиції хлопців-підлітків учнів 9 класів

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 20 36,4
2. Невизначена 19 34,5
3. Неморальна 6 29,1
4. ВСЬОГО 55 100

Таблиця 1.9
Особливості моральної позиції дівчат-підлітків учнів 9 класів

№ Позиція підлітка у сфері моральності К-сть %
1. Моральна 18 31
2. Невизначена 21 36,2
3. Неморальна 19 32,8
4. ВСЬОГО 58 100

Інтерпретуючи дані емпіричного дослідження можна зробити висновки, 
що досліджуваних можна помітити диференціацію у виборі моральної пози-
ці та ставленні стосовно іншого-рідного, іншого-знайомого та іншого-незна-
йомого, хоч ніхто з опитуваних не відповідає на зло добром. Це дає підстави 
стверджувати про несформованість у цьому віковому періоді найвищого рівня 
розвитку моральної самосвідомості, коли особистості у її моральних суджен-
нях, оцінках, почуттях та ставленнях не залежить хто Інший (рідний, знайо-
мий чи не знайомий). А також простежується тенденція, коли добро від рідних 
сприймається як належне і, навпаки, на зло спостерігаються яскраво виражені 
емоційні реакції розчарування, суму, гніву і навіть протесту. Цікавим є той факт, 
що підлітки ставляться з настороженістю та обережність до ситуацій, коли «Ін-
ший» зробив тобі добре. На нашу думку, це може бути результатом суспільних, 
політичних, економічних «катаклізмів», а, як наслідок, моральних та духовних 
деформацій у нашому суспільстві зокрема та у світі в цілому.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПОДРУЖНЬОЇ СУМІСНОСТІ

У статті висвітлюється проблема подружньої сумісності. Аналізуються 
психологічні аспекти подружньої сумісності та провідні дослідження психоло-
гів у цій сфері.

Вивчається вплив особливостей темпераменту і інших чинників на суміс-
ність подружжя. 

Ключові слова: сім’я, шлюб, психологічна сумісність, духовна  сумісність, 
подружня сумісність.

Khavula R. Psychological features of marital compatibility
The problem of marital compatibility is illuminated in the article.The psychological 

aspects of marital compatibility and leading researches of psychologists in this fi eld 
are analanyzed. The infl uence of temperament particularities and other factors on 
marital compatibility are studied.

Key words: family, marriage, psycjological compatibility, spiritual compatibility, 
marital compatibility.

Постановка проблеми. У сучасному світі досить часто укладаються 
поспішні шлюби, коли двоє людей, до кінця не дізнавшись один про од-
ного, піддавшись почуттям, вирішують одружитися. Очевидно, в цьому 
випадку основною причиною прийняття такого рішення є закоханість. 
При цьому не беруться до уваги риси характеру майбутнього супутника 
життя, його матеріальне становище, освітній рівень і т. д. Найчастіше 
такі шлюби дуже швидко розпадаються, і молоді люди розходяться в 
різні боки з образою, а іноді і з ненавистю в душі. Хоча у шлюбі важ-
ливу роль відіграє статеве життя, проте в подальшому вибір супутника 
тільки за сексуальною привабливістю не обіцяє нічого хорошого. Такий 
шлюб в силу психологічних і духовних відмінностей людей не забезпе-
чує можливості «багатоканальних зв’язків» і згодом може призвести до 
болісної самотності вдвох. Крім цього, при великій різниці в інтелекту-
альному розвитку також можуть виникнути проблеми з міцністю шлю-
бу, так як з часом менш освіченому партнеру все важче буде зберегти 
інтерес до себе і повагу з боку своєї другої половини. 

Від того наскільки молоді люди будуть сумісні, вступаючи в шлюб, за-
лежить  згуртованість сім’ї. При цьому сумісність однієї людини з іншою 
означає схожість ціннісних орієнтацій, інтересів, поглядів на життя.
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Аналіз останніх досліджень. Вчені досліджували психологію 
сім’ї з різних боків: психологічну сумісність подружжя та емоцій-
ну адаптацію у перші роки після укладення шлюбу (М.М. Обозов, 
Т.М. Трапезнікова, П.М. Якобсон [5], [6]), фактори, що впливають 
на задоволеність шлюбом чоловіків та жінок, розподіл ролей у сім’ї 
(Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман), вивчався вплив ціннісних орієнта-
цій та шлюбно-сімейних настанов партнерів на майбутню подруж-
ню взаємодію (JI.I. Мороз, Ю.Е. Альошина, Г.М. Дубчак, Т.В. Го-
ворун), проведений психологічний аналіз розлучень (Л.З. Сердюк). 
A.A. Богословського цікавила симпатія та механізми її виникнення, 
Л.Я. Гозман та Н.І. Ажгіхіна розглядали динаміку емоційних стосунків 
від атракції до кохання. Зарубіжні психологи, яких цікавили інтимні між-
особистісні стосунки, вивчали сутність феномену кохання, розробляли 
та доповнювали його типологію (А. Маслоу, Р. Мей, Фромм та ін.), до-
сліджували причини та прояви невротичного кохання (З. Фрейд, К. Хор-
ні), вплив на шлюбні стосунки моделей стосунків, що існували у бать-
ківській сім’ї (Е. Берн) [8]  та ін.

Мета статті полягає у розкритті деяких проблем подружньої суміс-
ності та її вплив на стабільність шлюбу.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні досить важко встановити, 
в якій саме області соціально-психологічної проблематики вперше за-
йшла мова про сумісність. При вивченні групових конфліктів, психоло-
гічного клімату в групах, ефективності групової діяльності, при дослі-
дженні процесів і результатів комунікацій, динаміки міжособистісних 
стосунків і інших явищ було виявлено, що вони певним чином обумов-
лені ставленням особистісних і інших психологічних властивостей вза-
ємодіючих людей. У одних випадках це співвідношення негативно по-
значається на явищі (знижує ефективність діяльності групи, погіршує 
клімат тощо), що вивчається, в інших – позитивно. Поєднання характе-
ристик, які роблять позитивний вплив на явище, що вивчається, стало 
визначатися як міжособистісна сумісність.

Психофізіологічна сумісність може бути описана в основному дво-
ма характеристиками: показниками суб’єктивної задоволеності партне-
ром (психологічна ознака) і показниками емоційно-енергетичних витрат 
індивіда, учасника спілкування (фізіологічна ознака). При цьому емо-
ційний фон взаємин супроводжується деякими, можливо, максималь-
но емоційно-енергетичними витратами партнерів, що спілкуються. В 
умовах неформальних взаємин (інтимно-емоційних) оптимальною вза-
ємодією буде така, яка характеризується максимальною задоволеністю 
партнерів взаєминами, тривалістю зв’язку, частотою контактів.
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А.Н. Обозова виділила чотири аспекти подружньої сумісності, необ-
хідність розділення яких, на її думку, обґрунтована відмінністю власти-
вих ним критеріїв, закономірностей і проявів:

1. Духовна сумісність – характеризує узгодженість цілепокладаю-
чих компонентів поведінки партнерів: установок, ціннісних орієнтацій, 
потреб, інтересів, поглядів, оцінок, думок (основна закономірність ду-
ховної сумісності – схожість, подібність духовних устроїв подружжя);

2. Персональна сумісність – характеризує відповідність структур-
но-динамічних особливостей партнерів: властивостей темпераменту, 
характеру, емоційно-вольової сфери: один з критеріїв персональної 
сумісності безконфліктне розподілення міжособистісних ролей. Осно-
вна закономірність цього аспекту сумісності подружжя – додатковість 
структурних характеристик партнерів;

3. Сімейно-побутова сумісність – функціональні особливості шлюб-
них партнерів: узгодженість уявлень про функції сім’ї і відповідний 
устрій, узгодженість рольових очікувань і домагань при реалізації цих 
функцій. Критерій – ефективність виховання дітей;

4. Фізіологічна сумісність. Ознаками фізичної, зокрема сексуальної, 
сумісності є гармонія ласк чоловіка і жінки, тілесного контакту, задо-
воленість від близькості [7].

Таке розуміння подружньої сумісності близьке до поняття задово-
леності шлюбом. Дійсно, в даному випадку сумісність трактується як 
узгодженість установок, схожість духовних устроїв подружжя, відпо-
відність характеру, узгодженість уявлень про функції сім’ї – тобто, в 
принципі, все це можна позначити як уявлення про сімейне життя, а 
реалізація цих уявлень в шлюбі і визначає оцінку подружжям власного 
шлюбу, їх задоволеність сімейними стосунками.

Виходячи з виділених А.Н. Обозовою аспектів подружньої суміснос-
ті, всі дослідження з цієї проблеми можна розділити на три групи:

1. Структурний підхід орієнтований на вивчення персональної суміс-
ності – співвідношення різних статичних характеристик подружжя: ха-
рактерологічних, інтелектуальних, мотиваційних і т.п. В цьому випадку 
сумісність подружжя виражається в здатності утворити гармонійну пару: 
структуру, що володіє ознаками цілісності, врівноваженості, завершеності. 
Підставою для подібних досліджень послужила гіпотеза Р. Вінча про так 
звану комплементарність (взаємодоповнюваність), по якій потреби партне-
рів, членів малої групи (в даному випадку такою групою є сім’я), повинні 
доповнювати один одного за якістю їх особистісних властивостей.

Емпіричним дослідженням психологічної сумісності, що було про-
ведене в напрямку цього підходу, було вивчено 50 подружніх пар, 19 з 
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яких – безконфліктні, вони відмінно кооперуються, в них жодного разу 
не піднімалося питання про розлучення. Ці благополучні шлюби по-
казали виражену закономірність в підборі партнерів. 17 пар утворено 
з психологічно доповнюючих один одного партнерів (у дослідженнях 
використовувалася методика К. Юнга). У кожній з них, застосовуючи 
термінологію К. Юнга, якщо один з подружжя відносився до розумо-
вого типу, то інший до емоційного, якщо один має «сенсорний» тип, то 
інший – «інтуїтивний». Крім того, один з партнерів завжди був екстра-
вертом, другий, як правило – інтровертом. Можна відзначити в даному 
випадку прояв принципу комплементарності, тобто щасливі сім’ї були 
утворені подружжям з взаємодоповнюючими ознаками за типологією 
К. Юнга. Виявилося, що друзями рідко бувають двоє розсудливих, обе-
режних, а також дві боязкі і нерішучі людини. Таким чином, гіпотеза 
взаємодоповнюваності знову отримала підтвердження [1].

Цікавим виявилося дослідження поведінки в даному руслі Т.В. Гал-
кіної і Л.Н. Собчик [8]. Вони спробували скласти «адаптаційну модель» 
мотивації вибору партнера по діаді у стосунках любові і дружби. У «лю-
бовній» діаді (стосунки обома визначаються як «любов») опинилися 
люди, що відносяться у всіх випадках до прямо протилежного (на крузі 
Айзенка) темпераменту: всі холерики вибирали флегматиків, всі санг-
вініки – меланхоліків, і навпаки. У взаєминах, які визначались обома 
людьми як «дружба» (незалежно від статі), всі, окрім флегматиків, оби-
рали партнерів «свого» темпераменту: холерики (окрім одного випадку) 
– холериків, всі сангвініки – сангвініків, меланхоліки – меланхоліків в 
половині випадків, в іншій половині – флегматиків, флегматики взагалі 
виявилися «універсальними партнерами», обираючи для дружби пред-
ставників будь-яких темпераментів, окрім свого. Через рік дружні сто-
сунки збереглися в 75% випадків, любов привела до укладення шлюбно-
го союзу в 40% випадків, до розриву – в 20%. У решті випадків стосунки 
зберігали шлюбну перспективу. Таким чином, у виборі партнера (друга 
або чоловіка) велике значення грає принцип взаємодоповнюваності тем-
пераментів, тобто у взаєминах, що позначаються як «любов», спрацьо-
вує принцип комплементарності. У інших стосунках гіпотеза Р. Вінча не 
отримала свого підтвердження.

У дослідженні Т.В. Андреєвої і А.В. Толстової [1] вивчався вплив 
особливостей темпераменту і інших чинників на сумісність подружжя. 
Об’єктом дослідження були добре адаптовані люди (вчителі, інженери, 
робочі), що живуть в стабільному першому шлюбі. Опитано сорок по-
дружніх пар (80 чоловік), стаж шлюбу був вище 5 років. У цих подружніх 
союзах ніколи не піднімалося питання про розлучення, подружжя чудо-
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во кооперувалося. Отримані як загальні закономірності, що стосуються 
сумісності подружжя, так і особливості проблем конкретних подружніх 
пар, при різному співвідношенні темпераментних особливостей.

Перш за все з’ясувалося, що в стабільному шлюбі з достатньо ве-
ликим стажем живе подружжя із різним поєднанням темпераментів. 
Найбільш висока задоволеність шлюбом і сімейними взаєминами, спо-
стерігається в тих парах, в яких подружжя володіє протилежним тем-
пераментом (сангвінік-меланхолік, флегматик-холерик). Виявлено, що 
партнери з протилежними темпераментами статистично значно частіше 
одружуються по взаємній любові у поєднанні з таким мотивом, як за-
гальні інтереси, погляди.

Оптимальні взаємини (найбільша задоволеність шлюбом, безкон-
фліктний розподіл ролей) складаються в тих союзах, в яких чоловік є 
сангвініком, а дружина – меланхоліком (10% сімей). Більш того, їх ма-
люнки «ідеальної сім’ї» нічим не відрізняються від тієї сім’ї, в якій вони 
живуть зараз. Таким чином, можна припустити, що існуючі в їх сім’ї на 
сьогоднішній день взаємини влаштовують обох партнерів.

Було встановлено, що в парах, що складаються з холерика і сангвіні-
ка, тобто при некомпліментарних стосунках, подружжя часто конкуру-
ють за владу один над одним, багато сперечаються, кожен наполягає на 
своєму, спостерігаються труднощі в досягненні єдиної думки. Як пра-
вило, один з партнерів «перемагає», відстоюючи свою точку зору або 
інтереси, другому ж доводиться змиритися з прийнятим рішенням.

У парах, в яких подружжя володіє меланхолійним і флегматичним 
темпераментами, також спостерігається нижча задоволеність шлюбом, 
чим в парах з протилежними темпераментами. Проте потрібно відзна-
чити, що пар з таким поєднанням особистісних особливостей у вибірці 
опинилося майже 25% (це значно перевищує теоретичну вірогідність іс-
нування таких союзів), причому стаж їх сімейного життя в середньому 
склав 13 років. Виходячи з цього, не дивлячись на труднощі міжособис-
тісної взаємодії, подружжю вдається налагоджувати позитивні взаємини 
в сім’ї. Можливо, таке поєднання навіть сприяє стабільності у взаєминах.

Дуже складні стосунки в тих подружніх парах, в яких зустрічаються 
холерик і меланхолік. Це пов’язано з тим, що обоє партнерів нестримані 
в своїй поведінці і висловах, але в той же час обидва вразливі і важко 
переживають будь-які ситуації, в яких, на їх думку, виявляється заче-
пленою їх самолюбство. Таке поєднання темпераментів приводить до 
конкурентних взаємин.

У шлюбному союзі флегматика і сангвініка спостерігаються різнома-
нітні конфлікти, незадоволеність один одним, які зазвичай виникають на 
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ґрунті емоційної близькості подружжя. Можливо, це пов’язано з тим, що 
одному партнерові (флегматику) важко розкрити свої почуття і емоції, а у 
іншого (сангвініка) емоційні переживання швидко змінюють одне одного.

У сім’ях, в яких подружжя володіє однаковими темпераментами (за 
нашими даними, особливо якщо в парі зустрічається таке поєднання, як 
флегматик-флегматик), взаємини найбільш складні. У таких сім’ях час-
то трапляються тимчасові розриви стосунків між подружжям, причому 
навіть наявність дітей не є стримуючим чинником.

Отже, в союзах з різним поєднанням темпераментів з’являються різ-
ні проблеми, які більш менш успішно вирішуються партнерами. Можна 
говорити про тенденцію до різної задоволеності шлюбними стосунками 
при різному поєднанні темпераментів, але не про сумісність – несуміс-
ність, як про якийсь, раз і назавжди даний стан. До того ж існує такий 
«фільтр», як передбачений відбір, при якому, ймовірно, велика частина 
індивідів з мало сумісними особливостями (наприклад, два холерики), 
відкидає один одного.

Ряд авторів указують на необхідність схожості світобачення, цінніс-
но-орієнтаційних аспектів для сумісності подружжя. Г. Навайтис [4] на-
водить приклад розбіжності цінностей (на матеріальне благополуччя і 
на цінність дитини), через яку виявилося неможливим консультування 
пари і запобігання розлученню. Автор вказує, що багато пар ціннісні 
орієнтації погоджують ще до шлюбу. Тому конфлікт такого роду вини-
кає або при нових, непередбачених обставинах (у даному прикладі – на-
родження хворої дитини), або етапах розвитку сім’ї, що успадковують, 
коли визначається напрям соціалізації дитини (зазвичай в етнічно змі-
шаних сім’ях).

2. Функціональний підхід заснований на представленні особи через 
її ролі і функції в групі. Стосовно шлюбу функціональний підхід вира-
жається в дослідженні співвідношення психологічних сімейних ролей 
подружжя, їх уявлень про сім’ю. Сумісність при цьому виступає як узго-
дження, схожість уявлень, очікувань партнерів про сімейне життя, не-
суперечливість ролей в подружній парі. Саме таке розуміння сумісності, 
близько до розуміння задоволеності шлюбом.

Прихильники функціонального підходу вважають, що якщо члени 
сім’ї по-різному розуміють свої ролі і пред’являють один одному не-
узгоджені, відкидані партнером очікування і відповідні їм вимоги, сім’я 
є свідомо малосумісною і конфліктною. Тут йдеться про рольовий кон-
флікт, або, більш широко, про конфлікт уявлень [8].

Цим, зокрема, і пояснюється необхідність дослідження співвідно-
шення сімейних уявлень подружжя, розподіл сімейних ролей. Основна 
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частина робіт, проведених в даному напрямку, присвячена вивченню 
розподілу сімейних ролей подружжя.

Цікава робота в цьому напрямку була проведена Т.А. Гурко [2]. Нею 
виявлено, що в тих випадках, коли жінки задоволені участю чоловіка в 
домашніх справах, вони частіше задоволені шлюбом (50%, не задово-
лені - 19%). Навпаки, незадоволеність відношенням чоловіка до госпо-
дарських справ чітко корелює з незадоволеністю сімейним життям (12% 
і 58% відповідно). По характеру розподілу обов’язків всі сім’ї розпо-
ділені на 3 групи: із значною, помірною і слабкою участю чоловіка в 
домашній роботі. Виявилося, що число незадоволених шлюбом жінок 
значно збільшується при переході від першої до другої і третьої груп 
сімей, а число задоволених, навпаки, скорочується. В тому ж напрямі, 
хоч і не так істотно, змінюється рівень задоволеності шлюбом у чолові-
ків. Мабуть, якщо чоловік відстороняється від роботи по господарству, 
дружина постійно виражає незадоволеність із цього приводу [2].

Багато авторів пов’язують стабільність шлюбу з успішністю батьків-
ських сімей, а сумісність в шлюбі – з моделями устрою в прасім’ях і із 
статусом сиблінгів у сім’ї.

В рамках системної сімейної терапії існує погляд на вибір чоловіка 
із-за схожості в їх сімейній історії, внаслідок чого одружуються люди з 
вражаюче схожим дитинством або з одним і тим же набором сімейних 
проблем (у їх батьківських сім’ях) [2].

У дослідженні московського психолога Т.И. Димнової (на вибірці 
800 батьківських сімей студентів педагогічного вузу) вивчалася залеж-
ність характеристик подружніх сімей від батьківських. Виявилось, що 
важливу роль на створення і подальший розвиток молодих сімей нада-
ють батьківським сім’ям, причому цей вплив позначається на стабіль-
ності і благополуччі подружньої пари. Порівняння структурного стану 
батьківських і подружніх сімей в дослідженні Димнової показало їх 
яскраву залежність. Так, 72% подружжя стабільних сімей походили з 
повних сімей, тоді як у розведених вихідці з повної сім’ї складали всьо-
го 20%. Розведені батьки в обох з подружжя були лише в 4% випадків 
у осіб, що зберігали стабільний шлюб до 3 років, і у 20% розведених 
молодих людей.

Аналіз особливостей тих клієнтів служби знайомств, які навіть при 
отриманні безлічі пропозицій познайомитися (понад 15 у жінок і 25 у 
чоловіків) не змінили свого сімейного статусу, показав, зокрема, що у 
них був недостатній приклад сімейного життя в дитинстві – 83% обсте-
жених жінок і 79% чоловіків вихідці з неповних сімей, 85% жінок і 81% 
чоловіків не мали братів і сестер [1].
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Багато авторів на основі практичного досвіду показали наявність в 
шлюбі неусвідомленої тенденції до повторення сім’ї своїх батьків, що може 
чинити значний вплив на взаємини між подружжям. Деякі автори вважають 
головною моделлю батьківську сім’ю, інші - сім’ю близьких родичів [6].

Третій підхід до вивчення сумісності – адаптивний – орієнтується на 
вивчення слабких, проблемних аспектів подружніх взаємин, що викли-
кають конфлікти, розбіжності, нерозуміння. Цей підхід є, з одного боку, 
загальним для двох вищезгаданих, і в той же час особливим напрямом. 
Його завдання – пошук резервів адаптації подружжя один до одного 
шляхом гармонізації подружнього союзу. Якнайповніше цей підхід реа-
лізується в практичній роботі по наданню психологічної допомоги сім’ї, 
а саме сімейної консультації.

Е.Г. Ейдеміллер і В.В. Юстицький виділяють декілька підходів до 
розуміння власне подружньої сумісності представлених в зарубіжній со-
ціальній психології: мотиваційний, психодинамічний, соціокультурний 
і біхевіоральний. Кожний з вказаних підходів пропонує власне специ-
фічне розуміння подружньої сумісності і пов’язаних з нею феноменів.

В рамках мотиваційного підходу сумісність визначається як стани 
задоволення потреб в міжособистісній взаємодії. У основі розуміння 
якого лежить уявлення про те, що індивіди мають різні потреби, задо-
волення яких змінюється при груповій взаємодії. У сумісних особистос-
тей в ході міжособистісної взаємодії потреби задовольняються, і цим 
забезпечується гармонія в їх взаєминах.

У даній парадигмі представлена теорія «додаткових потреб» Р. Він-
ча [6]. Вибір шлюбного партнера, на його думку, пояснюється прагнен-
ням до тієї людини, від якої суб’єкт чекає максимального задоволення 
власних потреб. Початкові потреби, на думку автора, узгоджуються за 
принципом компліментарності. При цьому поведінкові моделі взаємодії 
детермінуються особистісними властивостями, які визначає сумісність 
(безконфліктність) або несумісність між людьми.

Більш узагальнений погляд на даний феномен був запропонований 
у вітчизняній психології в рамках структурно-рівневої концепції суміс-
ності подружжя Н.М. Обозова [6]. Цей підхід розглядає сумісність як 
складне, багаторівневе явище. Розбіжності в подружньому житті, на 
думку автора, можуть формуватися на кожному з вказаних рівнів. Саме 
це і приводить до формування суб’єктивної незадоволеності шлюбом в 
тій або іншій сфері сімейного життя. Н.М. Обозов виділяє 5 основних 
рівнів подружньої сумісності: 

1. Фізіологічний – на цьому рівні розглядаються вікові особливості 
партнерів, особливості метаболічних процесів організму і т.п.. Пору-
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шення фізіологічного рівня сумісності виявляються в розладах і дис-
гармоніях сексуального життя подружжя.

2. Психофізіологічний: ґрунтується на взаємодії особливостей тем-
пераменту, потреб і емоційних особливостей партнерів. Наслідком по-
рушення даного рівня є неузгодженість еротичних контактів, що мають 
психологічну природу.

3. Психологічний: припускає узгодженість характерів, мотивів по-
ведінки, особистісних якостей партнерів. Розлади приводять до відчу-
ження подружжя, високому рівню конфліктності пари, складнощам в 
розподілі верховенства у середині сім’ї. Симптомами порушення психо-
логічної сумісності є: стомлення і роздратування один одним, неможли-
вість знайти прийнятні способи спілкування, затяжні порушення психо-
логічного клімату в сім’ї.

4. Соціально-психологічний: більш інтегрований рівень взаємодії, 
передбачає узгодження соціальних ролей, інтересів, ціннісних орієнта-
ції. На даному рівні формується сімейно-рольова узгодженість взаємодії 
партнерів, відповідність рольових очікувань і домагань подружжя [7].

За даними останніх досліджень, невідповідність рольових устано-
вок багато в чому є причиною неуспіху шлюбу. Всі уявлення про ро-
льові обов’язки подружжя глибоко індивідуальні. Якщо члени сім’ї 
по-різному розуміють свої ролі і пред’являють один одному їх неузго-
джено, відкидаючи очікування інших, сім’я свідомо є малосумісною і 
конфліктною. Таким чином, соціально-психологічна сумісність може 
розглядатися як біопсихосоціальна відповідність уявлень і домагань 
партнера очікуванням іншого.

5. Духовний: припускає схожість соціальних установок щодо най-
важливіших фактів дійсності, пов’язаних з реалізацією групових і осо-
бистісних інтересів. Н.М. Обозов і А.М. Обозова [6] виділяють три види 
духовної сумісності: ціннісно-орієнтаційний, функціонально-рольовий 
і структурний. Вищим і найбільш складнішим рівнем духовної суміс-
ності є ціннісно-орієнтаційна єдність сім’ї. Порушення даного рівня мо-
жуть виявлятися в конфлікті термінальних (незгода подружжя з приводу 
визначення головного і другорядного, хорошого і поганого) і інструмен-
тальних (незгода з приводу способів досягнення мети) цінностей.

Висновки. Проведені емпіричні дослідження підкреслюють прак-
тичне значення поданого матеріалу. Отже, поняття подружньої суміс-
ності так чи інакше визначається через поняття задоволеності шлю-
бом, його стабільності, при цьому багато дослідників під подружньою 
сумісністю розуміють щось статичне. Проте не можна забувати, що 
кожна сім’я унікальна, і психологічної закономірності, поширюваної 
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на всіх без виключення, не існує. Таким чином, на сьогодні в літера-
турі представлено достатньо багато підходів до розуміння подружньої 
сумісності. До дошлюбного періоду потрібно ставитися відповідально, 
оскільки для укладення щасливого, гармонійного шлюбу на все життя 
необхідне співвіднесення своїх власних цінностей, якостей і очікувань 
із цінностями, якостями і очікуваннями партнера. При виборі майбут-
нього супутника життя важлива наявність загальних інтересів, оскільки 
в подальшому це дає можливість разом проводити дозвілля, сприяючи 
згуртуванню та збереженню родини. Лише у сім’ях, де є співпадання 
функціонально-рольових очікувань, ціннісно-орієнтаційної єдності, 
особистісної і соціальної зрілості подружжя, можна говорити про по-
дружню сумісність та стабільні шлюбно-сімейні взаємини. 

Перспективним напрямом дослідження є вивчення соціально-психо-
логічний аспектів батьківства як цінності сучасної молоді. 
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СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ СЕМАНТИКОЮ 

КОЛЬОРУ

У статті зроблено спробу розкрити специфіку символіки кольору, що міс-
титься у фразеологічних одиницях німецької мови. Проаналізовано роль кольо-
рів, які мають визначальний характер щодо формування смислового наванта-
ження німецьких фразеологізмів. 

Ключові слова: фразеологічні одиниці, німецька мова, символіка кольору. 
Havrylak I. The specifi cs of the formation of the German phraseological units 

concerning the colour semantics
The article attempts at defi ning the specifi city of the colour symbolism in the 

German phraseological units. It has been analyzed the role of colours that mostly 
contributes to forming the meaning of German phraseological units.

Key words: the phraseological units, the German language, the colour symbolism.

Постановка проблеми. Фразеологічні одиниці постають цінним 
джерелом відомостей про культуру та ментальну специфіку народу. 
Адже вони, як правило, відображають ідеологію конкретної доби, а та-
кож світоглядні позиції його представників [16, 271]. Йдеться про стійкі 
сполуки слів, що характеризуються своєрідною організацією елементів, 
а також поняттям, відмінним від самостійних значень цих компонентів 
[1, 6]. У цьому контексті заслуговують на особливу увагу ті складові 
фразеологічного складу мови, які мають загальноприйняте значення. 
Вони, у свою чергу, певною мірою відіграють роль символів. Тут варто 
наголосити: одна з істотних властивостей об’єктів матеріального світу 
– це колір, що усвідомлюється на рівні зорового відчуття завдяки здат-
ності «Я-особи» мислити. 

Вплив кольору на свідомість людини та її світовідчуття проступає, 
зокрема, у стародавніх міфах, народних переказах, казках, пам’ятках 
духовної культури того чи іншого народу. Семантика кольору покликана 
підкреслити соціальне становище людини, її психологічний стан. Про-
яви такого плану мали місце у підборі одягу певних кольорів, народних 
приказках і прислів’ях. Загалом можна вести мову про архаїчний ха-
рактер символіки кольору [9, 104]. Однак, з плином часу вона нерідко 
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набуває нових значень. Приміром, за новітньої епохи палітра кольорів 
активно використовується в якості символів суспільно-політичних рухів 
і явищ, а також у засобах масової інформації. Власне, аналіз фразеоло-
гічного фонду будь-якої мови оприявнює безпосередній зв’язок фразе-
ології з екстралінгвістичними чинниками [15, 288]. Фразеологічні зво-
роти реєструють не тільки історичні трансформації, але й задокументо-
вують сучасні реалії. Унаслідок науково-технічного розвитку постають 
нові фразеологізми, зміст яких стає зрозумілим на підставі переносного 
значення окремих лексичних компонентів.

Аналіз досліджень. З-поміж студій, присвячених питанню станов-
лення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору, 
доцільно виокремити праці Д. Добровольського [10], Е. Доналіса [11], 
В. Флайшера [12], Й. Щепека [17]. В українському мовознавстві ця про-
блема досі залишається недостатньо висвітленою.

Мета статті полягає у визначенні специфіки символіки кольорів 
(червоний, жовтий, блакитний, чорний), що містяться у фразеологічних 
одиницях німецької мови.

Виклад основного матеріалу. Сприйняття кольору викликає кон-
кретизовані специфічні зміни у психічному світі людини. Їхня інтер-
претація спричиняє появу чітких асоціацій з певним кольором. Звідси 
– вагома роль кольору у символіці, зокрема німецького народу [19, 484]. 
Символічна наповнюваність кольору є органічним складником лексич-
ної та фразеологічної систем німецької мови. Бо ж становлення фразео-
логічних одиниць безпосередньо пов’язане з формуванням метафорич-
них значень в окресленнях кольорів. 

Стійкі словосполучення, до складу яких входять кольори, суттєво 
збагачують міжкультурну комунікацію. Вони маркують самобутність 
мови як носії емоційно-оцінювальної інформації [1, 146]. Це важливо 
передусім з огляду на те, що для встановлення контактів із представ-
никами різних лінгвокультурних спільнот особливої значимості та зло-
боденності набуває проблема розуміння комунікації та міжкультурної 
комунікації. Засвоєння знань у міжкультурному спілкуванні, їхнє впро-
вадження у навчальний процес, – усе це постає вагомим завданням 
у системі навчання іноземних мов. Адже саме у міжкультурній кому-
нікації відбувається взаємодія з іншомовною культурою [13, 214]. При 
безпосередній культурній взаємодії індивідуум відчуває труднощі у 
процесі комунікації, що виникають унаслідок незрозумілих культурних 
очікувань комунікативного партнера. З іншого боку, у рамках міжкуль-
турної комунікації створюються передумови для конструкції такого ко-
мунікативного поля, в якому змінюється сам характер спілкування між 
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представниками різних культур. Доцільно акцентувати: для стійких 
словосполучень з семантикою кольорів характерна особлива образність, 
експресивність. Це пояснюється тим, що вони відображають найбільш 
знакові культурні, соціальні, історичні та релігійні реалії. Стійкість лек-
сичного складу таких фразеологізмів виражається в застиглих традицій-
них формулах. Звісно, тут можливі певні нормативні зміни, які відбува-
ються в рамках виділених залежностей. Тому стійкість лексичних ком-
понентів, що зазнали повної або часткової семантичної зміни, зберігає 
значення фразеологізму.

До так званих теплих кольорів, які мають здатність стимулювати 
мислення людини, належать червона та жовта барви. Вони пов’язані, 
у першу чергу, з процесами асиміляції, активності та напруги [17, 87].

Найбільш дієвим щодо емоційного впливу на психіку людини є чер-
воний колір. У носіїв німецького народу він викликає чіткий асоціатив-
ний ряд з відповідними ознаками: пристрасть, кохання, відданість, сво-
бода, вогонь, революція [7, 51]. У фразеологічних одиницях червоний 
колір виступає своєрідним вододілом між життям та смертю: «Heute rot, 
morgen tot» / «Сьогодні пан, а завтра пропав»; «Смерть не за горами, а 
за плечами» [6, 295]. Він, як і зелений колір, традиційно пов’язується 
і зі святами Різдвяного циклу. Звідси – його символічна означуваність 
незвичайних явищ, подій: «einen Tag im Kalender rot anstreichen» / 
«запам’ятати день як знаменну дату»; «відзначити що-небудь як знамен-
ну подію» [4, 365]; «zieht sich wie ein roter Faden hindurch» / «що-небудь 
проходить червоною ниткою через що-небудь» [4, 191]. Таким чином, 
значення фразеологізмів і прислів’їв з увиразненим компонентом мають 
переважно позитивний відтінок.

Семантика червоного кольору має безпосередній зв’язок з окреслен-
ням фізіологічної реакції організму. Це – прояви сорому, збентеження. 
З огляду на психологічні ознаки червона барва асоціюється також з 
такими характеристиками людини, як негідність, непристойність, амо-
ральність, ганебність: «rot anlauen» / «почервоніти від сорому», «заша-
рітися» [5, 140]; «einen roten Kopf bekommen» / «почервоніти» [6, 352]; 
«jmdn. rot machen» / «примусити кого-небудь почервоніти» [5, 141]. 
Таким контекстом зумовлене використання прикметника «червоний» 
у фразеологізмах чи прислів’ях з чітко вираженим від’ємним смисло-
вим навантаженням. Символом негативних емоцій цей колір проступає 
у наступних сталих словосполученнях: «rot sehen» / «розлютуватися, 
розгніватися» [5, 141]; «wie das rote Tuch wirken» / «дратувати»; «як чер-
вона хустка для бика» [6, 617]; «es war ihm rot vor den Augen» / «лють 
засліпила його» [6, 500].
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Фразеологічні одиниці зі семантикою жовтого кольору у німецькій мові 
позначені самобутністю звучання. Попри те, що ця барва закономірно ви-
кликає асоціації передусім з життєдайною дією сонця, а відтак і гарним на-
строєм, таке відображення сприйняття дійсності фактично відсутнє у мов-
них засобах. Натомість більшість вторинно-номінативних значень при-
кметника «gelb» містить у собі негативний підтекст. Так, при описі зовніш-
ності людини жовтий компонент пов’язується з конкретними іменниками. 
Йдеться про тематичну групу, ядро якої складає характеристика шкіри. При 
цьому такі словосполучення виказують не стільки особливості кольору, 
скільки служать орієнтиром для змалювання психічного або фізичного ста-
ну суб’єкта. Промовистий приклад – фразеологізм «der gelbe Neid» / «чорна 
заздрість» [6, 436]. Нерідко жовта барва поєднується тут зі специфічним 
сприйняттям зеленого кольору: «gelb und grün im Gesicht werden» / «позе-
леніти від заздрощів, злості»; «es wurde ihm gelb und grün vor den Augen» / 
«в очах у нього потемніло»; «у нього кола пішли перед очима» [6, 224]. У 
цьому зв’язку слід підкреслити: фразеологізми у своєму значенні не репре-
зентують нових предметів реальної дійсності, а виражають відношення до 
їхньої оцінки. На відміну від слів вони не вказують безпосередньо на клас 
реальних предметів і явищ, а описують їх опосередковано. Таким чином, в 
основі семантики фразеологічної одиниці лежать асоціативні трансфери.

Наступна група кольорів, що має окремішню роль у специфіці ста-
новлення й побутування німецькомовних фразеологічних одиниць, – це 
– блакитна, синя й чорна барви. Вони належать до так званих холодних, 
пасивних кольорів [14, 51]. Водночас, приміром, синій або блакитний 
колір («blau») постає символом нескінченності, вічності, відданості, 
віри, чистоти, цнотливості, милосердя, мудрості, духовного й інтелекту-
ального життя. Аналогічне трактування зустрічається у багатьох давніх 
культурах з проекцією на синій колір неба, а ширше на діяльність богів 
як небожителів. Однак, блакитна або синя барва традиційно сприйма-
ється німцями на рівні від’ємних асоціацій щодо можливого нещастя. 
Звідси – специфіка становлення таких фразеологізмів: «auf blauen Dunst 
hin» / «в гонитві за ілюзією»; «jmdm blauen Dunst vormachen» / «морочи-
ти голову, замилювати очі, туману напускати» [6, 137]; «das Blaue vom 
Himmel herunterschwatzen» / «язиком гори ворочати»; «наговорити сім 
міхів горіхів» [6, 297]; «die blaue Ferne» / «туманна далечінь, невизначе-
ність, невиразність»; «blauen Montag machen» / «прогуляти, не вийти на 
роботу»; «blau reden» / «брехати» [4, 106]. Названі фразеологічні одини-
ці символізують лукавство, невизначеність, оманливість намірів мовця.

У семантичному полі фразеологізмів з компонентом кольору «blau» 
міститься також окреслення несподіваних життєвих перипетій: «sein 
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blaues Wunder erleben» / «незвичайний сюрприз» [6, 688]; «einen blauen 
Brief bekommen» / «отримати офіційне письмове повідомлення про 
звільнення з роботи, про відставку», «отримати лист зі школи, у якому 
батьків повідомляють про неуспішність учня» [4, 106]. Синій колір у 
німецькій мові ототожнюється зі станом алкогольного сп’яніння, що, у 
свою чергу, супроводжується порушенням координації, зору: «blau sein 
wie ein Veilchen» / «бути п’яним як ніч (як дим, як хлющ, як чіп) [4, 106]. 
З іншого боку, ця барва має сполуку з появою у людини позитивних 
очікувань від життя: «mit einem blauen Auge davonkommen» / «відбутися 
легким переляком» [4, 141]; «blaue Blume» / «блакитна квітка» як сим-
вол романтизму [6, 91]. Усе це вписується у модель світу як певної мере-
жі координат, за допомогою яких люди сприймають дійсність, а відтак 
– вибудовують образи, що існують у їхній свідомості. І це закономірно, 
бо ж фразеологічне значення виникає у процесі метафоричного пере-
осмислення вільного словосполучення.

Колір, що здебільшого символізує у фразеологічних одиницях не-
щастя, горе, траур, загибель, – це чорна барва. До типових фразеоло-
гізмів такого характеру належать такі: «schwarz sehen» / «бути песиміс-
тично настроєним»; «etwas schwarz in schwarz sehen, schildern, malen» / 
«бачити або зображати що-небудь в темному світлі»; «mit etwas sieht es 
schwarz aus» / «з чим-небудь справи кепські» [5, 182]. Проте у процесі 
становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою 
чорного кольору сформовані не тільки від’ємні конотації. Ось – ілю-
страції: «schwarz auf weiss» / «чорним по білому, чітко, ясно, недвознач-
но» [5, 181]; «das ist wie schwarz und weiss» / «це як день і ніч, це зовсім 
різні, несумісні речі»; «aus schwarz weiss und aus weiss schwarz machen» 
/ «називати чорне білим і біле чорним»; «jmdm das Schwarze unter dem 
Nagel herauslocken» / «випитати, вивідати всі таємниці в кого-небудь»; 
«ins Schwarze treffen» / «влучити в яблучко» [5, 182]. Примітний факт: 
у більшості випадків німецький епітет «schwarz», що використовуєть-
ся у метафоричному плані, українською мовою може перекладатися 
дослівно («ein schwarzer Tag» / «чорний день»; «чорна робота» / «eine 
schwarze Arbeit»). Однак, інколи метафоричні функції епітета в україн-
ській та німецькій мовах не суголосні. Тоді необхідна образна заміна: 
«ein schwarzes Schaf» / «біла ворона»; «Schwarzfahrer» – «заєць» [1, 146].

Висновки. Аналіз німецькомовних фразеологізмів зі семантикою 
кольору (червоний, жовтий, блакитний, чорний) дає підстави дійти ви-
сновку: умовне значення конкретної барви безпосередньо впливає на се-
мантику фразеологічних одиниць. Це підтверджують також сталі слово-
сполучення з компонентами зеленого, сірого чи білого кольорів. Таким 
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чином, вивчення символіки кольору у фразеологізмах іноземної мови 
суттєво полегшує розуміння культури представника передусім неспо-
рідненого народу. Адже кожна мова володіє значною кількістю часто 
вживаних фразеологічних зворотів, які творять вагому складову розмов-
ної мови.

Розгляд фразеологічних одиниць крізь призму специфіки їхнього 
становлення презентує змістовний дослідницький матеріал. Фразеоло-
гізми, завдяки своїй комплексній та багатогранній природі, – це неви-
черпне джерело для вивчення з позицій лінгвістики, перекладознавства, 
культурології, психолінгвістики.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ 
ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ

У статті описано та проаналізовано вивчення німецьких лексичних запо-
зичень в українській мові німецькими та австрійськими мовознавцями останніх 
десятиліть.

Ключові слова: запозичення, асиміляція, історія мови, міжмовні контакти.
Pyts T. Research history of German loan words in Ukrainian language in 

German speaking countries.
The paper deals with the research history of German borrowings and trends of 

their investigation in the Ukrainian language and its dialects since the end of the 
XVIII until the beginning of the XXI century.

Key words: loan word, assimilation, history of language, interlanguage contacts.

Постановка проблеми. Вивчення запозичених слів з німецької 
мови уже має свою історію та традиції в українському мовознавстві, 
починаючи від П. Єфименка, що уклав перший список запозичень з 
німецької мови. Різнобічне дослідження шляхів, історії поширення 
німецькомовних лексичних елементів в українській мові, її різнопла-
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нової адаптації до нового мовного середовища знаходимо у працях 
І. Шаровольського, Д. Шелудька, Р. Смаль-Стоцького, О. Пророченко, 
В. Скачкової, О. Горбача, В. Акуленка та ін. Німецький компонент у 
говірковій лексиці знаходимо у публікаціях З. Савченко, М. Онишке-
вича, Д. Костюка, О. Гвоздяк, М. Кочергана, О. Майор, Х. Вільперт, 
В. Лопушанського, Т. Пица та багатьох інших дослідників. В арґотич-
ній системі української мови його виокремив О. Горбач. Однак дослі-
дження проводили не лише українські та радянські мовознавці. Мета 
цієї статті – огляд та аналіз досягнень лінгвістів останніх десятиліть, 
що вивчали проблему в Німеччині (НДР) та Австрії, зокрема Е. Рос-
берґ, Ю. Бестерс-Дільґер і М. Гьофінґгоф.

Аналіз досліджень. Е. Росберґ здійснила перше комплексне дослі-
дження запозичень з німецької мови в галузі різноманітних ремесел у 
дисертації «Entlehnungen aus dem Deutschen im modernen Ukrainischen 
(dargestellt an Lexikbeispielen ausgewählter Handwerkszweige)» (1988) 
[10]. Матеріалом дослідження різногалузевих ремісничих германізмів 
вона обирає словники літературної української мови виданих у ХХ 
ст.: «Словник української мови» (1970–1980), «Українсько-російський 
словник» (1984), перші два томи «Eтимологічного словника україн-
ської мови» (1982, 1985), «Словник іншомовних слів» (1977) та інші. 
Засвідчені авторкою німецькі запозичення розподіляються за такими 
тематичними групами: гірництво, металургія (98 слів, 24%), метало-
обробка (55 слів, 13.6%), будівництво (109 слів, 27%), деревооброб-
ка (77 слів, 19.1%), виготовлення і обробка волокон і тканин (67 слів, 
11.6%), гарбарство (37 слів, 9.2%), загальна реміснича лексика (17 
слів, 4.2%). Досліджуючи соціальну активність фахової лексики, вона 
зарахувала 145 (35.9%) слів до соціально неактивної лексики, оскіль-
ки вони у словникових статтях мали позначку діалектизм або архаїзм. 
Це передусім давні запозичені з німецької мови слова (109), розпо-
всюджені в українській мові через польську, словацьку/чеську мови 
з відсутніми відповідниками у російській мові (блам, еркер, ґембель, 
маґель). 19 з них представлені у білоруській мові (антаба, мосяж, 
шмукляр). Ще 16 слів мають відповідники серед архаїзмів у російській 
мові (алун, кухва, цімець). На думку дослідниці, 90 зі 109 запозичень є 
абсолютно ізольованими в українській мові, що і визначило їхню долю 
в українській мові. Діалектизмами, що використовуються дотепер ав-
торка важає антаба, бартка, цаль, ґнап, клап, панва, шруба і шутер. 
197 з 259 активно використовуваних запозичень мають еквіваленти 
у сучасній російській мові, що на думку Е. Росберґ і зумовило їхнє 
дотеперішнє функціонування в українській мові, 24   – серед архаїзмів 
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і діалектизмів російської мови (укр. паркан – рос. діал. паркан, укр. 
пензель – рос. арх. пензель), 18 – підтримується аналогічними запо-
зиченнями у білоруській мові (укр. цвях – біл. цвек, укр. льох – біл. 
лег, укр. стельмах – біл. стельмах, укр. шухляда – біл. шуфляда, шух-
ляда). Лише 17 слів, що є соціально активними, не мають еквівалентів 
у східнослов’янських мовах. Це старі запозичення, що поширилися 
в українській мові у XIV–XVII ст. через польську мову: ґара, капці, 
лимар, стос, тибель, шалювати, шпулька, штахети та інші. Питан-
ня, якими лексичними одиницями заміняються колись соціально ак-
тивні слова, на думку Е. Росберґ, потребує подальшого дослідження, 
однак вона спостерігає такі тенденції: 1) заміна германізмів словами, 
що мають спільний східнослов’янський корінь (антаба, ґевер і ґамір-
ка – ручка, рукоятка; пуцувати – чистити); 2) заміна германізмів ру-
сизмами (особливо це стосується професійного арго); 3) заміна одних 
германізмів іншими часто за посередництвом російської мови (ірха – 
замша, ґембель – рубанок, ґебанок – фуґанок); 4) заміна германізмів 
їхніми кальками (блейвейс, шифервейс – свинцеве білило, цинкове біли-
ло). Окрім цього, дослідниця розглядає особливості і ступінь адаптації 
німецької фахової лексики в українській мові на фонетичному, графіч-
ному, граматичному рівнях, простежує словотвірну продуктивність за-
позичень і проводить соціологічне опитування серед жителів 6 насе-
лених пунктів Київщини щодо знайомості з 64 німецькими фаховими 
запозиченнями. Також авторка наводить список з 404-х різногалузевих 
ремісничих германізмів. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми вивчення німецьких лексич-
них запозичень в українській мові німецькими та австрійськими мовоз-
навцями останніх десятиліть.

Виклад основного матеріалу. Провідною темою наукової сту-
дії «Deutsche lexikalische Entlehnungen im Ukrainischen: zur Frage der 
polnischen Vermittlung und heutigen Aktualität» (2002) Ю. Бестерс-Діль-
ґер обирає питання  посередництва польської мови для запозичених 
українською мовою німецьких слів [3]. Вона здійснила кількісне по-
рівняння німецьких запозичених слів зафіксованими польськими 
словниками С. Лінде (2-е вид., 1854–1860), у якому засвідчено 1180 
німецьких запозичень, Я. Карловича та інших авторів (1900–1935) – 
приблизно 8500 запозичень з німецької мови з українськими Б. Грін-
ченка (1907–1909) – понад 500, З. Кузелі та М. Чайківського (1910) 
– понад 600, і монографією Р. Смаль-Стоцького (1942) – 2100. До-
слідниця виявила, що 615 (52%) німецьких запозичень, занотованих у 
словнику С. Лінде у тій самій чи зміненій звуковій формі, зафіксовані 
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у Б. Грінченка, З. Кузелі чи/або Р. Смаль-Стоцького. З іншого боку, 
приблизно 1190 (65%) німецьких лексичних запозичень засвідчених 
у праці Р. Смаль-Стоцького і словниках Б. Грінченка і З. Кузелі не за-
реєстровані у словнику С. Лінде, а у т.з. «варшавському» словнику 
Я. Карловича лише 20%. Наприклад, у польських словниках відсут-
ні відповідники до укр. абахта, аборт, абрихтувати, абшус, анцуґ, 
бартка, бефердирувати та інші. Однак, Ю. Бестерс-Дільґер зауважує, 
що в Б. Грінченка та З. Кузелі відсутні приблизно 900 слів, які зафіксо-
вані у Р. Смаль-Стоцького, що вказує на те, що він записав переважно 
нестандартні мовні елементи, регоналізми/діалектизми та оказіоналіз-
ми. Тому, якщо не враховувати останньої праці, лише 10% зафіксова-
них в українській мові німецьких слів відсутні у словнику С. Лінде і 
6% у словнику Я. Карловича. Отже, в українській мові безсумнівно 
є безпосередні запозичення з давньоверхньонімецької, середньоверх-
ньонімецької, але найбільше з нововерхньонімецької мови. Наступним 
етапом студій Ю. Бестерс-Дільґер було порівняння звукової, морфо-
логічної і семантичної сторони 615 слів німецького походження, що 
занотовані у словниках обох слов’янських мов. Вона визнає, що навіть 
за умови наявності польського відповідника для 30% слів не можна з 
впевненістю визначити чи воно є перехідною ланкою до німецького 
запозиченого слова в українській мові чи паралельним до безпосеред-
нього запозичення українською мовою лексеми (наприклад, слова на 
-ок, -унок, також балка, брук, бретналь, вага, гак, гандлювати, гніт, 
гріш, гунцвот, кара, кляйстер, клямра, корба, крейда, лев, майстер, 
пензель, ригель, рута, скиба, фунт, фушер і т.д.). І лише для 17 (2.7%) 
німецьких запозичень наявних в польській та українській мовах, на 
її думку, безпосереднє запозичення може бути однозначно доведе-
ним для таких слів: бакенбарди (однак п. bakembardy), бархат (однак 
п. barchan), блєха (але бляха < п. blacha), верстат (але варштат < п. 
warsztat), гевер (однак п. hewar), гелер (однак п. halerz), диля (але диль 
< п. dyl), кларінета (однак п. klarnet), морква (однак п. marchew), тру-
фель (однак п. trufl a), цапістра(й)х (однак п. capstrzyk), цвях (однак 
п. ćwiek), шлюсар (але слюсар < п. ślusarz), шпалір (однак п. szpaler), 
шпiнат (однак п. szpinak), шрубшток (однак п. szrubsztak), ювелір (од-
нак п. jubiler) [13: 36]. Дивно, що до даного переліку потрапив шлю-
сар, бо варіант назви ремісника з початковим sz теж засвідчений у 
пам’ятках польської мови: szluszarzowi za zbroie (Sądecczyzna, 1598) 
[5 (2, 220)] поруч з slawny Andrzey Slusarz starszy cechu ślusarskiego … 
(Bydgoszcz, 1599) [7, 386]. Хоча в українському слові ш стоїть лише 
на початку, а sz на початку та в інтервокальній позиції, вважаємо, що 
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можна говорити про польське посередництво для укр. шлюсар. П. 
*szlusarz могло не зберегтися у пам’ятках через те, що використову-
валося головно в усному мовленні порівняно короткий період часу чи 
лише на обмеженій території. Звичайно, можна наводити аргумент, що 
укр. шлюсар засвідчений вперше у 1886 р. у словнику Є. Желехівсько-
го та С. Недільського [1 (3, 1094)], тобто значно пізніше за польський 
варіант і що тут можна припустити паралельне безпосереднє запози-
чення з німецької мови. Щодо цього немає однозначної відповіді, бо 
невідомо скільки часу ця форма назви слюсаря функціонувала в усно-
му мовленні перш ніж її занотували автори словника. Також на дано-
му етапі наукових досліджень достеменно невідомо, чи мали українці 
прямі контакти з носіями того німецького діалекту, у якому засвідчено 
відповідне найменування слюсаря. Однак відомо точно, що поширен-
ня фахової ремісничої лексики німецького походження в українській 
мові пов’язано із поширенням магдебурзького права у XIV–XVII ст. 
Згідно наших даних, діалектним джерелом тут може бути гессенський 
говір: Role Slusser (Grünberg, 1446) [9, 26], … item Hans von Gersbach 
ein sluβer knecht … (Frankfurt, 1417–1450) [6, 725]. У цих витягах з 
історичних джерел фіксується ще початковий звук [s], що згодом пере-
йде в [ʃ], що й віддзеркалено слов’янськими пам’ятками у хронологіч-
ному порядку.

Ю. Бестерс-Дільґер вважає польське посередництво переконливим 
більш ніж для 50% запозичених українською мовою слів з німецької 
із 615, що мають відповідники у згаданих вище словниках польської 
та української мов. Цікавими були б статистичні дані і відсоткові спів-
відношення безпосередніх запозичених слів і тих, що поширилися 
опосередковано за участі третіх мов (не лише польської) усіх німець-
ких запозичень слів, що побутують в українській мові чи вже вийшли 
із слововжитку але засвідчених пам’ятками. Таке завдання потребує 
спочатку укладення повного реєстру усіх німецьких запозичень, що 
ще чекає на свого дослідника. Для досягнення цієї мети необхідно до-
слідити спочатку окремі пласти запозичених іншомовних лексичних 
одиниць на різних історичних етапах становлення української мови. 
Окремих наукових студій потребують німецькомовні лексичні елемен-
ти усіх груп українських говорів, соціолектів, лексики фахового спря-
мування. 

Останнім етапом дослідження Ю. Бестерс-Дільґер було соціолінг-
вістичне опитування студентів Львівського і Чернівецького універси-
тетів. Мета – визначення тих німецьких запозичень, з якими знайома 
(на активному чи пасивному рівні) молодь двох західноукраїнських 
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міст: Львова і Чернівців. Але дослідниця сама визнає, що через малу 
кількість опитаних осіб це опитування не може бути репрезентатив-
ним [49]. 

У другій публікації «Deutsch-galizische lexikalische Sprachbeziehungen 
(mit besonderer Berücksichtigung der Austriazismen)» Ю. Бестерс-Дільґер 
(2006) [4] аналізує історичні періоди впливу німецької мови на укра-
їнську, зокрема вивчає вплив німецької мови у період перебування За-
хідної України у складі Австро-Угорської імперії, робить аналіз праць 
присвячених вивченню запозичень в українській мові та вказує на їхні 
недоліки, виокремлює 135 типових для Галичини німецьких запози-
чень (бамбетель, братрура, васервага, віц, гадра, гальба, єґер, капуза, 
кацабайка, кльоцки, кнайпа, книдель, лаха, лейбик, обцас, пуцувати, 
путня, трагати, файка, файний, фаска, фіра, фраєр, цвібак, шваґер, 
шляк, шлюс, шмельц, шопа, шпихлір, шуфля, шутер та ін.) та виділяє 
австріяцизми (байзель, дека, геца, карафьол, кримінал «тюрма», мату-
ра, сервус, трафік, фіакр, шпиталь, штрудель та ін.). Вона доходить до 
висновку, що чим пізніше німецьке слово потрапило в українську мову і 
чим частіше воно ідентифікувалося як іншомовне, тим більше шансів на 
його зникнення з слововжитку після 1918 р. Особливо це стосується слів 
до яких існували українські відповідники чи вони стосувалися реалій 
Австро-Угорської імперії (бецірокман, вахпарада, райхсрат, шульдінер 
та ін.).

М. Гьофінґгоф під науковим керівництвом Ю. Бестерс-Дільґер за-
хистила у Відні дисертацію (2002) на тему німецьких запозичень в укра-
їнській мові на зламі ХІХ–ХХ ст. [8]. У науковій праці вона виписала зі 
словників Б. Грінченка, З. Кузелі і М. Чайківського німецькі запозичення 
в українській мові, періодизувала їх, простежила їхню адаптацію на фо-
нетичному, морфологічному та семантичному рівнях, вивчила функціо-
нальну характеристику запозичених слів у межах словникового складу 
мови-реципієнта. На основі цього дослідниця визначила механізм інте-
грації німецьких запозичень, що, на її думку, є типовим для укорінення 
іншомовних одиниць в українській мові: 1) пристосування до фонетич-
ної системи української мови, що відбувається за законом субституцій 
і спричиняє появу різних варіантів слів; 2) морфологічна адаптація, що 
починається з включення слова в граматичні категорії роду і числа (при 
чому фонетичний принцип відіграє важливішу роль ніж морфологічний 
чи семантичний); 3) семантична структура запозиченої лексичної оди-
ниці підлягає якісним і кількісним змінам; 4) стилістичне використання 
запозичень, що пов’язане з їхніми експресивними і емоційними ознака-
ми. У додатках М. Гьофінґгоф подає список германізмів, упорядкованих 
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у хронологічному порядку (починаючи від прагерманського періоду) і 
алфавітний глосарій, що охоплює понад 950 лексичних одиниць.  Само-
стійне етимологічне дослідження німецьких запозичень у слов’янських 
мовах М. Гьофінґгоф не проводила і повністю поклалася на А. Брюк-
нера, М. Фасмера, В. Махека, Я. Рудницького і етимологічний словник 
української мови. На жаль, впливи німецьких діалектів  лишилися поза 
увагою дослідниці. 

Висновки. Дослідження німецьких лексичних запозичень є цікавим 
та актуальним не лише для українських мовознавців. За кордоном про-
ведені комплексні студії з метою виявлення і вивчення німецької фахо-
вої ремісничої лексики в українській мові, визначення ролі польської 
мови в німецько-українських мовних контактах та аналізу адаптації 
іншомовних лексичних елементів у новому мовному середовищі. Без-
заперечним фактом є те, що німецькомовні лінгвісти більше уваги при-
діляють студіям соціолінгвістичного спрямування.
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ПОСТУП НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено аналіз навчальних книг для початкової школи – букварів 
та читанок, що виходили друком у середині ХІХ століття. Послідовний аналіз 
посібників для навчання грамоти дає змогу наочно уявити стан дитячої літе-
ратури у ХІХ ст., її становлення і подальший розвиток.

Ключові слова: буквар, азбука, читанка, граматика.
Vovk Olena. Advancement of new Ukrainian child’s literature in the second 

half of ХІХ century.
In the article the analysis of educational books is carried out for initial school, 

abc-books and readbook that went out printing in the middle of ХІХ of century. The 
successive analysis of manuals for the studies of deed gives an opportunity evidently 
to imagine the state of child’s literature, her becoming and further development.

Key words: abc-book, alphabet, readbook, grammar.

Постановка проблеми. Біля джерел зародження української дитя-
чої літератури завжди були навчальні книги: букварі, абетки та читанки 
(останні становили продукт роботи письменників, які переважно займа-
лися педагогічною діяльністю). 

Із розвитком літератури на народній мовній основі, коли художнє 
слово стає виразно національним за змістом і духом, навчання словес-
ності і підручники кардинально змінюються. Переосмислення здобутків 
давньої літератури потужно впливають на шкільну літературну освіту. 
Розгортається, власне, новий етап гуманізації освіти. До змісту читанок 
включаються оповідання і вірші про родину, рідний край, село, церкву. 
Дітям пропонуються «повістки» – оповідання моралізаторського змісту, 
байки, коротенькі казки, оповіді зі святих книг. Власне, дитина починає 
одержувати найнеобхідніші відомості про оточуючий світ зрозумілою 
їй рідною мовою. 

Культурні діячі минулих століть розуміли важливість освіти в Укра-
їні рідною мовою. Всупереч заборонам, українські підручники, переду-
сім для початкової школи, виходили друком. Букварі українською мо-
вою з’явилися в середні ХІХ ст.

Розгляд букварів і читанок цікавий не лише як документ свого часу, 
джерело, що розповідає про соціально-політичне становище у сус-
пільстві. Він дає інформацію про щоденне життя українського народу, 
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особливо про життя дітей. Автори букварів здавна вміщували в підруч-
никах з їхнього погляду доступні дітям тексти: тематичний матеріал у 
букварях повинен знаходити розуміння в дитячих уявленнях і пережи-
ваннях, відображати ті інтереси, якими живуть діти на даний момент в 
оточуючому їх суспільстві. 

Ще однією характерною, дуже важливою стороною букваря є розді-
ли, де зібрано невеликі за обсягом текси, що закріплюють навички чи-
тання. Укладачі прагнуть вміщувати у букварі зрозумілі для сприйняття 
дитини матеріали для читання. В окремих випадках ці тексти створю-
вали самі автори підручників. Частіше включалися тексти тих письмен-
ників, твори яких вважалися на даний період зразковими, а імена – за-
гальновідомими. 

Аналіз досліджень. Тенденції розвитку української дитячої літера-
тури окресленого періоду було висвітлено у працях О. Грицая, М. Воз-
няка, Б. Заклинського, К. Малицької, В. Прокоповича, С. Сірополка, 
С. Русової, І. Танчаковського, І. Франка, С. Шаха, І. Ющишина, Л. Ясин-
чука. У дослідженні Б. Гошовського здійснено спробу цілісного викла-
ду історії дитячої літератури; розкрито проблему дитячої періодики на 
Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. Серед книгознавчих праць, у яких 
приділено увагу історії дитячої книжки, слід відзначити дослідження 
М. Вальо, Т. Ківшар, Л. Кусий, Н. Марченко, Е. Огар.

Мета статті. Здійснити послідовний аналіз посібників для навчання 
грамоти, що дасть змогу наочно уявити стан дитячої літератури, її ста-
новлення і подальший розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. У середині ХІХ ст. в 
Україні виходили українською мовою букварі О. Духновича, К. Швей-
ковського, І. Деркача, П. Куліша, М. Гатцука, Т. Шевченка. Над скла-
данням букварів працювали Ю. Федькович, Б. Грінченко, Т. Лубенець 
та ін. Провідне місце серед шкільних предметів у другій пол. ХІХ ст. 
посіли література і граматика української мови як окремі самостійні 
предмети. На Західній Україні навчальні книжки для початкової шко-
ли, букварі та читанки створювали Я. Головацький, Ю. Федькович, 
М. Шашкевич, О. Духнович, Й. Кобринський та ін. Авторів відзначало 
прагнення подавати тексти зрозумілою народною мовою, а виховний 
ідеал зосереджувати переважно в оточуючому українському світі. На-
вчальні книги будувалися на живому українському слові, близькому і 
зрозумілому дітям.

Біля джерел української дитячої літератури стояв, окрім згаданих 
вище письменників, видатний представник культурно-освітнього 
руху на Західній Україні М. Шашкевич, що належав до гурту «Руська 
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трійця». У 1836 році М. Шашкевич уклав для дітей першу українську 
читанку, але книга тоді не була видана. Літературознавець М. Возняк 
зазначає, що 2 грудня 1836 р. вона була подана до львівської цензури, 
але відхилена через народну мову [3, 118]. «Читанка для малих дітей, 
до школьного і домашнього употребленія починена Маркіяном Шаш-
кевичем» побачила світ лише у 1850 році, а видавцем її став Я. Голо-
вацький.

Саме Шашкевич вводить до літературного вжитку термін «читанка». 
Книга вміщувала переказані народною мовою біблійні легенди, невели-
кі повчальні оповідання, байки. Зміст і композиція читанки відповідали 
віковим особливостям дітей.

Водночас у Закарпатській Україні розгорнув свою діяльність 
Олександр Духнович. У своїй просвітительській діяльності він ши-
роко використовує засади етнопедагогіки, значну увагу приділяє мо-
ральному та фізичному вихованню дітей. У 1847 році у Будапешті 
виходить його буквар «Книжиця читальная для начинающих». Про-
світитель щиро прагнув прищепити молоді прості, морально здо-
рові погляди народу на життя і призначення людини, в основі яких 
– праця. У букварі багато віршів, статей у яких вдало розкрито осно-
вні погляди на навчання та виховання. Духнович вважав навчання 
цілеспрямованим педагогічним процесом, під час якого діти, не без 
допомоги вчителя, опановують знання, водночас у них виховуються 
такі моральні якості, як чесність, людяність, скромність, ввічливість, 
правдивість, чуйність, охайність, працьовитість, повага до батьків, 
любов до народу [7, 20].

У 50-х – поч.60-х рр. ХІХ ст. для шкіл Наддніпрянської України 
з’являються навчальні книги для дітей і дорослих «Граматка» П. Куліша 
(1857); «Южно-русскій буквар» Т. Шевченка (1861); «Букварь» О. По-
тебні (1861); «Українська граматка» Г. Дарагана (1861); «Українська 
абетка» М. Гатцука (1861); «Граматка для українського люду» Л. Ящен-
ка (1862); «Домашня наука» К. Шейковського (1861); «Азбука по методу 
Золотова для южно-русского края» О. Строніна (1861); «Арифметика 
або нотниця» О. Кониського (1863), його ж «Граматка або перша читан-
ка для початку вченья» (1883) та ін.

Найбільша заслуга у створенні перших українських шкільних під-
ручників, як і в усій боротьбі за навчання в школі українською мовою, 
належить геніальному письменникові та громадському діячеві Т. Г. Шев-
ченкові.

Т. Шевченко підготував і на початку 1861 року видав (на власні ко-
шти) посібник для навчання грамоти українською мовою під назвою 
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«Буквар южнорусский». Укладаючи свій «Буквар», Т. Шевченко звер-
тається до кращих зразків народної творчості, а інколи, як матеріал для 
читання, підбирає і свої власні твори. Видання було невеличке за обся-
гом – усього 24 сторінки

Незважаючи на всілякі перепони, Шевченків підручник ширився по 
Україні. В містах і селах Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Чер-
кащини, Харківщини можна віднайти свідчення його використання у 
школах [13, 147].

У своїх виступах, художніх і публіцистичних творах Т. Шевченко, 
О. Духнович, Ю. Федькович, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, Панас 
Мирний, А. Свидницький, Х. Алчевська, М. Лисенко, Леся Українка та 
ін. гостро ставили питання про освіту і виховання рідною мовою, про 
вагомість української літератури в становленні підростаючого поколін-
ня в дусі гуманізму і патріотизму. Зокрема, О. Духнович та Ю. Федь-
кович безпосередньо брали участь у складанні навчальних книжок, а 
видатний письменник, критик і літературознавець І. Франко відтворив 
у повісті «Борис Граб» благотворний вплив художньої літератури на ви-
ховання школярів. Крім того, І. Франко постійно тримав під своїм кри-
тичним поглядом розвиток методики української літератури в Галичині, 
особливо становлення нового підручникотворчого процесу з середини 
ХІХ ст. 

Та ще за чотири роки до виходу букваря Т. Шевченка побачила світ 
«Граматка» П. Куліша (1857 р.). Поряд з матеріалами для читання, пись-
ма, лічби автор умістив коротеньку історію України з уривками й комен-
тарями. Книжка була чудово ілюстрована, з майстерно виконаними гра-
вюрами, заставками, відбивками, обсягом 149 сторінок, і являла собою 
типове для того часу поєднання: буквар і читанку. «Граматка» Куліша 
повернута до народних національних витоків. У народно-педагогічному 
плані привертають увагу такі розділи «Граматики», як «Прислів’я» та 
«Яка була доля нашого народу од найдавніших часів». Їх зміст насиче-
ний народною мудрістю, спрямований на розвиток національної свідо-
мості маленьких громадян [7, 32]. Відбираючи матеріали для читання, 
автор звертається до творчості Т. Шевченка і до народної творчості. 

У 1861 році побачила світ «Українська абетка» М. Гатцука. Кожна 
буква абетки супроводжувалась пояснювальною ілюстрацією. Ілюстра-
тивний матеріал підібрано за двома основними тематичними напряма-
ми: релігійним і козацьким. Абетка відрізняється великою кількістю 
текстів для читання – це і українські народні думи, вірші, оповідання, 
легенди. Не забував М. Гатцук і про усну народну творчість: у книзі 
вміщено 103 прислів’я, колядки та щедрівки [7, 32].
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Наслідуючи Т. Г. Шевченка, видатний письменник з Буковини Юрій 
Федькович боровся за створення справді народної школи, яка б не тіль-
ки давала певну освіту дітям, а й була вогнищем культури для народу 
Буковини. У 1866 р. Федькович написав «Буквар для господарських 
діточок на Буковині». Ця невеличка за обсягом книжечка промовляла 
до малих буковинців рідним материнським словом. Для закріплення 
кожної букви у книжці дібрано цікаві тексти, щоб діти мали змогу пе-
ревірити засвоєні знання. Навчальний матеріал, який Ю. Федькович 
вмістив у своєму букварі, дає підстави вважати, що письменник хотів 
виховати у дітей такі моральні якості, як працьовитість, організова-
ність, правдивість, повагу до старших людей. Однак на перше місце 
він завжди висував виховання любові до рідного народу як носія най-
вищої моралі. В казках, які автор підготував для шкільних читанок, 
завжди перемагають герої – представники народу. В кінці своїх опо-
відань та казок, звертаючись до дітей, Ю. Федькович робить висновки, 
ставить запитання, зосереджуючи увагу юних читачів на позитивному 
прикладі.

У 1869 році у Відні вийшов «Співаник для господарських діточок» 
Федьковича, виданий власним коштом М. Бучинського. Це була перша 
книжечка, надрукована фонетичним правописом, яким було дозволено 
користуватися. У ній було вміщено 8 пісень з нотами. Добираючи їх, 
Ю. Федьович прагнув, щоб виховання дітей здійснювалось у дусі на-
родних традицій.

Важкою була доля книжки Б. Грінченка під назвою «Українська гра-
матка для науки читання й писання». Він склав її ще у 1888 році, пра-
цюючи сільським вчителем. Та лише 1907р. ця книжка побачила світ. З 
приводу цього букваря Грінченко писав таке: «Склав я цю граматку ще 
року 1888, бувши на селі вчителем. Тоді невільно було друкувати ніяких 
українських книжок до науки дітям чи дорослим; через те я сам написав 
усю граматку друкованими літерами та й учив по ній читання й писання 
свою дитину і чужих дітей, бажаючи, щоб рідною мовою озивалися їх 
наука» [4, 61].

Буквар Грінченка складається з чітко розмежованих двох частин: 
букварної і після букварної, що має назву «Читання після азбуки». Про 
післябукварну частину автор говорить так: «…Я силкувався дати ма-
теріал цілком дітям зрозумілий, йдучи від легшого до важкого, і інте-
ресний за змістом. Після алфавіту є невеличка читанка, – мені здається, 
її досить, щоб дитина запанувала над технікою читання. Усі вірші, під 
якими нема авторського підпису, – народні, загадки і приказки теж на-
родні. З прозових оповідань частина народні, всі інші я написав умисне 
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для граматики» [4, 64]. Для після букварної, або хрестоматійної части-
ни Грінченкової «Граматки» характерні такі літературні жанри: байки, 
оповідання, вірші, приказки, загадки, дотепи. Усе це робило навчання 
цікавішим для дітей і більш продуктивним.

Букварна частина граматики поділена на 29 параграфів. Кожний 
включає предметний малюнок із підписом, до якого входить нова літе-
ра, окремі слова, речення, а згодом і невеликі оповідання. Автор відзна-
чає, що намагався розташувати літери у такому порядку, щоб спочатку 
йшли легші для вимови звуки, і щоб вистачило матеріалу для читання. 
З другого параграфа в підручнику вміщено окремі письмові вправи гра-
матичного характеру та поради вчителям про те, як слід організувати 
виконання учнями таких вправ.

Щодо алфавіту, поданого в «Українській граматці», то Б.Грінченко в 
методичній статті «До вчителів» зауважив: «Я взяв повний український 
алфавіт з 33 літер, тобто: всі ті літери, якими пишуться слова україн-
ської мови, не викидаючи й літери Г, без якої нема змоги обійтися» [4, 
64].

У своєму букварі Б. Грінченко пропонує зразки косого письма малих 
і великих букв, а також слів і фраз з ними. Вправи для письма подано 
послідовно, що, без сумніву, сприяло виробленню навичок правильного 
каліграфічного письма.

Борис Грінченко, як видатний український етнограф, мав у своєму 
розпорядженні багатий і цікавий фольклорний матеріал (прислів’я, каз-
ки та загадки) і досить вдало використав його у своєму букварі, що без 
сумніву зробило його зміст доступним і цікавим для дітей.

Особливої уваги заслуговують уміщені в букварній частині, а також 
у розділі «Читання після азбуки» тексти. Автор поставив перед собою 
завдання –  давати матеріал повністю зрозумілий дітям, йдучи від лег-
кого до складного, і цікавий за змістом. Хороший знавець фольклору, 
Б. Грінченко використав прислів’я, приказки, загадки, народні вірші. 
Спеціально для граматики він написав невеликі оповідання за мотива-
ми народних сюжетів. Цей матеріал дібраний з урахуванням педагогіч-
ної доцільності, спрямований на виховання чуйності, чесності, почуття 
дружби, поваги до праці та навчання. Б. Грінченко ознайомлює дітей з 
визначними іменами в українській літературі. У підручнику вміщено ві-
рші Т. Шевченка, Л. Глібова, Є. Гребінки [11, 75].

Разом із дружиною письменницею Марією Загірною Грінченко уклав 
книжку – «Рідне Слово. Українська читанка», першу після «Граматки» 
книгу для читання. Виданий був збірник з фонду імені Бориса Грінчен-
ка, з портретом автора та тематичними малюнками [2].
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Висновки. Для періоду другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. харак-
терним є поступовий перехід від релігійно-виховної, моралістичної 
тематики (50-70-ті роки ХІХ ст.), «москофільської» тематики до появи 
широкого спектру дитячих видань. Цей період обумовлений пожвавлен-
ням наприкінці ХІХ ст. національно-культурного життя українців, за-
родженням та становленням концепції національної школи й виховання, 
усвідомленням важливої ролі дитячої книжки у навчально-виховному 
процесі. 
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«ЕНЕЇДА» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
У ПОЛЬСЬКОМОВНОМУ ПРОЧИТАННІ 
ЄЖИ ЄНДЖЕЄВИЧА ТА ПЕТРА КУПРИСЯ

Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ї частини поеми «Ене-
їда» І. Котляревського у виконанні Є  Єнджеєвича та П. Куприся. На основі 
перекладознавчого порівняння можна дійти висновку, що для манери Є. Єндже-
євича загалом характерна евфемістична репрезентація, тоді як П. Купрись 
ближче дотримується широкої амплітуди бурлескних висловлювань, характер-
них для оригіналу. Для обох перекладачів першорядним завданням виступає збе-
реження національно-специфічної лексики та фразеології. 

Ключові слова: евфемістичний переклад, бурлеск, травестія, героїчний па-
фос, реалія.

Havrylyuk Kh. “Aeneid” by I. Kotliarevsky in Polish interpretation by Jerzy 
Jędrzejewicz and Piotr Kuprys

The article is dedicated to the comparative analysis of Part I of Aeneid by 
I. Kotliarevsky translated by Je. Jedrzejewicz and P. Kuprys. The conclusion maintains 
that Je. Jedrzejewicz’s translation method consists in euphemistic representation 
whereas P.Kuprys prefers to keep to broad burlesque range of the original. The 
techniques employed by both translators for rendering an excerpt as short as Part I of 
the poem indicate preservation of specifi c national units of lexicon and phraseology 
as the main priority.

Key words: euphemistic translation, burlesque, travesty, heroic pathos, realia.

Постановка проблеми. Польськомовна інтерпретація «Енеїди» 
І. Котляревського, що стала результатом майже двадцятилітньої праці 
польського перекладача та поета українського походження Петра Ку-
прися, посіла заслужене місце поряд з виданими кількома роками рані-
ше англомовним та німецькомовним перекладами. Вона побачила світ 
2008 р. у Любліні і на сучасному етапі є останньою у низці іншомовних 
інтерпретацій поеми українського митця у повному обсязі. Спроби від-
творення художнього світу твору робилися неодноразово, у тім числі 
й польськими перекладачами. Варто віддати належне творцям перших 
перекладених польською мовою уривків поеми – польському письмен-
нику та літературознавцю, дослідникові творчості Т. Шевченка Єжи Єн-
джеєвичу та польському мовознавцю-україністу Флоріану Неуважному. 
Згадані уривки, а саме перша частина поеми в інтерпретації Є. Єндже-
євича і друга та третя у перекладі Ф. Неуважного спершу з’явилися в 
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«Антології поезії української» 1976 р., а в 2005 р. у Львові – окремою 
книгою «Іван Котляревський. Твори». Дана розвідка присвячена порів-
няльному аналізу перекладів І-ї частини «Енеїди» І. Котляревського у 
виконанні П. Куприся та Є. Єнджеєвича. Такий аналіз ілюстративний з 
огляду на те, що обидва перекладачі на певному етапі життя були тісно 
пов’язані з Україною. Так, дитинство Є. Єнджеєвича минуло в Украї-
ні. Проте для П. Куприся материнською мовою була українська, а для 
Є. Єнджеєвича – польська. Для перекладу цей чинник має важливе зна-
чення. Отже, навіть попри генеалогічну спорідненість обох мовних сис-
тем, можна висунути попереднє припущення про певні розбіжності у 
рецепції української поеми, а відтак – про відмінність стосовно інтер-
претаційних підходів. 

Аналіз досліджень. Постановка проблеми даної статті передба-
чає зіставний аналіз творів. Відсутність повного польського перекла-
ду виключала можливість проведення такого аналізу, що свідчить про 
його новизну. Окремі літературознавчі та перекладознавчі аспекти по-
еми «Енеїда» у двомовному українсько-польському зрізі досліджують 
М. Лесів, П. Зволінскі, Ф. Неуважний. 

Мета статті передбачає паралельне зіставлення значимих в жанро-
во-стильовому аспекті уривків поеми «Енеїда» польською мовою. Це 
дає змогу вивести ключові принципи перекладацьких методів авторів 
обох інтерпретацій, а також простежити ступінь їхньої адекватності 
щодо макро- та мікрообразного рівнів оригіналу. 

Виклад основного матеріалу. Одним із головних сенсотворчих 
принципів «Енеїди» І. Котляревського є травестія. Якщо взяти до уваги 
рівень ідентифікації та ототожнення головного персонажа в перекладах 
з українським началом, то вже з перших рядків стає зрозумілим, що 
Є. Єнджеєвич не просто уподібнює його до козаків, як П. Купрись, а від-
верто наголошує на його українській сутності. Окрім того, козак в нього 
постає носієм волелюбності та сміливості, «яких тепер мало». 

Eneasz był to młodzian chwacki
I Kozak, jakich dzisiaj mało [4, 121]
Eneasz rzutkim był młodzianem,
podobnym całkiem do Kozaków [5, 25]

Натомість епізод, в якому Венера закликає Зевса порятувати Енея 
від розгніваної Юнони, що противиться покладеній на нього місії, у пе-
рекладі Є. Єнджеєвича здається суперечливим з погляду імпліцитних 
інтенціональних смислів поеми: 

Чим пред тобою, милий тату,
Син заслужив таку мій плату?
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Ійон, мов свинки грають їм. 
Коли йому уже до Риму? [2, 21-22]

Czym wobec ciebie, drogi tato,
Mój syn zasłużył sobie na to,
Że go wyganiasz tak daleko?
On się osiedlić ma aż w Rzymu? [4, 125]

Подібна трансформація з сильним емоційним акцентом, яку реци-
пієнт спостерігає в останньому рядку перекладеного уривка, виглядає 
доцільною при розкритті тієї площини багатогранного образу Венери, 
що символізує материнське начало. Проте в загальному сенсі поеми, де 
образ Нового Риму та його заснування розглядається як аксіома, голо-
вна інтенція і кінцева мета Енеєвої подорожі, відбувається підміна часо-
просторових зв’язків, «мовне фальшування», як його визначає В. Не-
борак [3]. Адже місія Енея полягає не так у заснуванні Альби-граду (не 
Еней, а його нащадки зведуть нове місто, тож ця частина міфу присутня 
у творі лиш сублімінально), а в подоланні сюжетних перипетій, на рівні 
як фабули прототвору, так і травестії. 

Однією із характерних рис перекладацької манери Є. Єнджеєвича є до-
волі часте використання евфемістичних зворотів. Їхня доцільність у пере-
кладі такого «вільнодумного» твору, як поема «Енеїда», а крім того з огляду 
на бурлескний стиль її написання, сумнівна. Адже при евфемістичному пе-
рекладі втрачається «іскра», комічна складова. Тоді як для оригіналу поеми 
характерні різкі перепади «високого» та «низького» стилів, що робить його 
поліфонічним, евфемістичний переклад занадто рівномірний, монотонний 
за рівнем експресивності. Особливою небезпекою евфемістичного пере-
кладу є зсув акцентів, перенесення висловлювання на порядок вище в плані 
естетичного сприйняття, своєрідне редагування оригіналу, часто недореч-
не. Таким чином, перекладач, очевидно, трактує той чи інший лексико-се-
мантичний елемент оригіналу як випадковість і намагається пристосувати 
його відповідно до своїх етичних міркувань, а не до принципів адекватності 
та точності відтворення. Саме в такому руслі відтворено у Є. Єнджеєвича, 
наприклад, вульгаризм «Юнона, суча дочка». Порівняймо переклади дано-
го рядка в Є. Єнджеєвича і П. Куприся відповідно:

Junona chytrooka [4, 121]
Junona, sucza córa [5, 25]

Примітно, що в іншому аналогічному епізоді перекладач відмов-
ляється від евфемістичної репрезентації – suka Heba [4, 121], а образ 
Юнони в тлумаченні Є. Єнджеєвича дещо компенсується: «To ta Junona, 
wiedźma podła» [4, 125].
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Проте так чи інакше як із окремих елементів, так і з загального тону 
оповіді складається враження, що Є. Єнджеєвич намагається закріпити 
бодай дещицю міфологічної вишуканості за олімпськими небожителя-
ми, зберегти дрібку Вергілієвого пієтету, від якого відмовився у своїй 
поемі І. Котляревський. Наглядним в цьому аспекті є такий епізод:

Wenus nie żadna tam megiera,
Ba, elegantka z morskiej piany [4,124]
У даному прикладі поєднання двох крайнощів зручні для переклада-

ча, оскільки протиставлення, підміна образних атрибутів – характерні 
й для І. Котляревського; це вже згаданий прийом «сфальшованої гри», 
«мовного фальшування» [3, 126]. 

Евфемістична манера перекладу Є. Єнджеєвича веде до доволі від-
чутної романтизації зображуваного. Натомість П. Купрись зосереджу-
ється на максимально чіткому дотриманні бурлескного стилю з усіма 
його супутніми характеристиками: обсценною лексикою, рвучким чер-
гуванням пластів високого та низького стилів, тощо. Це добре видно на 
прикладі відповідних уривків:

Eneasz wrzasnął z przerazenia;
Rozbęczał się tak strach go złapał
Poszarpał cały się, podrapał,
Aż strup się zrobił na ciemieniu [5, 27]

Eneasz wrzasnął wniebogłosy,
Zamiotał się jak wilk w obierzy
Zapłakał gorzko w szloch uderzył
Zakrwawił głowę szarpiąc włosy [4, 123]

Подекуди переклад Є. Єнджеєвича підсвідомо залучає потенційного 
реципієнта до тісної взаємодії з твором через пряме звертання «wiecie». 
Перекладач, таким чином, наче веде прихований діалог з читачем, очі-
кує зворотної реакції там, де оповідач І. Котляревського одноосібно роз-
гортає події:

Lecz to najgorsze było przecie,  А sam Eneasz panią właśnie
Że w Troi się urodził, wiecie [4, 121]  Namówił na parową łaźnię… 
 Co tam się działo, sami wiecie! [4, 131]
Характерною рисою перекладів Є Єнджеєвича та П. Куприся є часте 

застосування теперішнього часу для відтворення минулого в оригіналі, 
що теж втягує читача глибше у хід подій, створює ефект розгортання 
оповіді перед його очима, залучає до неї. Ось – ілюстрації: в Є. Єндже-
євича – To już Junonie gniew zapala! [4, 121]; у П. Куприся – Rozkazał 
popsuć się pogodzie… / I już na morzu góra duża! [5, 27]. Цікаво, що в цьо-
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му ж епізоді в Є Єнджеєвича потрібний ефект досягається шляхом анти-
тези: Kazał pogodzie, by zasneła, / Zarazem zbudził morską burzę [4, 123].

На відміну від П. Куприся, який точно і послідовно дотримується 
змістових величин оригіналу, Є. Єнджеєвич нерідко схиляється до віль-
ної інтерпретації. Він доповнює текст власними думками. Наприклад, 
в епізоді, де Юнона обіцяє Еолу за послугу дати «дівку чорнобриву, / 
Смачную, гарну, уродливу»: Sprowadzę dziewkę urodziwą, / Przy kt?rej 
nie skwaśniejesz w nudziе [4, 122].

Розмова Зевса з Венерою на рівні змістових структур теж суттєво 
різниться з оригіналом:

Ох, доцю, ти моя голубка!
Я в правді твердий так, як дуб…[2, 22]
Och córciu, miałbym chęć ci zbesztać
Czym ja się kiedy kogoś radził [4, 125]

Пікантно та комічно, особливо по відношенню до богині, звучить 
рядок «Pomódl się, poleż trochę w lóżku» [4, 125], який у П. Куприся від-
творено ближче до оригіналу і в дусі християнського світогляду, бо тра-
вестовано – «Z niedzieli popość i się pomódl» [5, 30].

Окремі висловлювання внаслідок подібних перекладацьких «допо-
внень» набувають штучного звучання. Не останньою причиною цього є 
і версифікація з порівняно бідними римами в основі:

Dla ciebie jеdnak gotów jestem
Eneaszowi łaźnię sprawić.
Co rychło jednym mocnym gestem
Wpędzić go w bagno i zostawić [4, 123]

Однак, у Є. Єнджеєвича є і вдалі з точки зору художності рядки. Вони 
необтяжені надмірною деталізацією, але написані в яскраво виражено-
му бурлескному ключі, що повторюють легкість та гумористичність ма-
нери письма І. Котляревського. При цьому такі рядки, як правило, не є 
послівними репрезентантами аналогічних уривків оригіналу:

Zajedzie do Dydony w gości  Kożuchy, switki poszły z wodą,
I tam pohula sobie ładnie;  A kiszki marsza grają z głodu,
Spodoba się nasz zuch jejmości,  Coraz nam gorzej, coraz trudniej [4, 127]
A ona też mu w oko wpadnie [4, 125]
До, без сумніву, сильних сторін перекладів Є. Єнджеєвича та П. Ку-

прися належить відтворення фразеологізмів. У даному аспекті пере-
кладачі розкривають свій потенціал, співтворять з автором української 
«Енеїди», а не просто наслідують його. Вони відшуковують вдалі ана-
логії у польській фразеології, тим самим наближаючи свої переклади до 
естетичних потреб цільового читача:
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Охляли, ніби в дощ щеня [2, 25]
Czujemy się tak jak pies w studni [4, 127]
Oklapismy, jak szczenie w deszczu [5, 31]

Як з оселедцем сірий кіт [2, 31]
Jak kot, co się z pęcherzem nosi [4, 132]
Zabawiał się jak z myszką kocur [5, 36]

Що стосується реалій як одного із елементів травестійного зобра-
ження, то в обох перекладах їхнє відтворення позиціонується як пріо-
ритетне. Проте композиційні особливості лімітують кількісний аспект. 
Приміром, сцена бенкету у Дідони однаково деталізована в обох інтер-
претаціях. Однак, у Є.  Єнджеєвича перелік страв, особливо простих 
козацьких, збережено повніше, ніж у П. Куприся. У кількісному складі 
він відповідає оригінальному:

Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підливою індик;
На закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик [2, 26]

Pieczoną prosiecinę z chrzanem,
Potem loksiny na odmianę,
Indyka w tłuszczu z pasternakiem,
A na zakąskę kulisz kasze,
Lemieszke, peczak, putrę, kwaszę,
Na deser zaś – pierniki z makiem 
[4, 128]

Зі стилістичного боку у перекладацькій техніці Є. Єнджеєвича містяться 
змістовні для аналізу та практичного наслідування прийоми та творчі зна-
хідки. Окрім згаданих вище порівнянь, антитез, вдалим, на нашу думку, є 
контекстуальний переклад назви напою «горілка» відповідником «wodka», 
що створює своєрідну гру слів: «Wodka płynęła niczym woda» [4,131]. 

Окремої уваги заслуговує відтворення у перекладах образної систе-
ми поеми. Персонажі «Енеїди» І. Котляревського існують немов у двох 
паралельних вимірах: у зовнішньому вони все ще ті античні герої Вергі-
лія, які скріплюють основну сюжетну лінію поеми, живуть у світі міфо-
логічних уявлень, керовані сліпим фатумом, у внутрішньому ж – тільки 
замасковані під них українські типові характери. Тому двояко звучить 
опис Дідони Є. Єнджеєвичем: «piękny strój przywdziała, / Jakby na bal 



294

karnawałowy» [4, 129]. Ближчим до оригіналу та його основної інтенції 
є варіант П. Куприся: «Jak wprost do karczmy potancować». Адже Дідона 
не тимчасово вбрала карнавальний одяг – вона хоч все ще в латинській 
масці, та національна приналежність її зрозуміла з перших слів про неї, 
з опису того ж таки вбрання. Хоча, сама «Енеїда» в травестованій про-
екції – справжній карнавал українського побуту, вірувань, уявлень. 

При детальному порівнянні обох перекладів можна висунути припу-
щення, що П. Купрись користувався перекладом Є. Єнджеєвича під час 
роботи над своїм власним. На таку думку наштовхують окремі строфи, 
в яких ідентично проінтерпретовано той чи інший образ, а іноді збіга-
ються й цілі рядки. Для прикладу:

Po mieście swym się przechadzała,
Gdy Trojanczyków napotkała,
W te do nich przemówiła słowa: 
[4, 126]
Po mieście swym się przechadzała,
Gdy Trojanczyków napotkała,
Wyrzekła do nich takie słowa [5, 31]

Як бачимо, два перші рядки аналізованого уривка ідентичні і відріз-
няються лиш кінцівкою. Не виключено й те, що окремі строфи реорга-
нізовані з перекладу Є. Єнджеєвича з метою вдосконалення ритмічного 
рисунка. Цим не прагнемо применшити художню цінність перекладу 
П. Куприся чи піддати сумніву його перекладацьку майстерність. Адже, 
по-перше, подібних збігів в обох перекладах не так уже й багато. По-
друге, практика ознайомлення з перекладами-попередниками у перекла-
дацькій діяльності встановилася віддавна [1, 25].  Серед безумовно по-
зитивних аспектів є те, що глибший аналіз взаємозв’язків оригіналу та 
попередньо створених перекладів, а також їхній аналіз дає можливість у 
кінцевому результаті створити більш досконалий варіант.

Висновки. Тяжіння Є. Єнджеєвича до евфемістичної заміни визна-
чає загальний стиль його перекладу. Коли у перекладі Є. Єнджеєвича 
штучна заміна «низьких» лексем словами вищого порядку призводить 
до заміни бурлескно-карикатурної реальності епічно-героїчним пафо-
сом, який непомітно пронизує всю перекладену ним частину і вста-
новлює при цьому настрій дещо надмірної серйозності, то у варіанті 
П. Куприся чітко прослідковується бурлеск як основний змістотворчий 
принцип. Відповідно до нього проводиться і відбір відповідників, фор-
муються переконливіші карикатурні картини та образи, повніше роз-
кривається ефект комізму. У цьому полягає визначальна відмінність між 
аналізованими перекладами. Поема в інтерпретації Є. Єнджеєвича на-
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буває стилістичних ознак ліро-епічних жанрів (дума, балада), подекуди 
насичується романтичними елементами, характерними для казки.

Зауважені розбіжності засвідчують, що адекватність та еквівалент-
ність перекладів не мають абсолютних вимірів. Проте навіть у такому 
багатогранному та складному поетичному творі, як «Енеїда» І. Котля-
ревського, перекладачам майстерно вдалося балансувати між потребою 
максимально правдивого відтворення багатого художнього світу твору 
та зрозумілої демонстрації його іншомовному читачеві. 
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ХРИСТИЯНСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧОСТІ 

ПИСЬМЕННИКІВ-«ЛОГОСІВЦІВ»

У статті зроблено спробу проаналізувати твори письменників-«логосівців» 
на історичну тематику з християнських позицій. В дослідженні визначаєть-
ся місце групи «Логос» у громадсько-культурному житті Західної України 
20-30-рр. ХХ ст. та в українському літературному процесі міжвоєнного двадцяти-
ліття, основна увага зосереджується на націософській концепції їхньої творчості.

Ключові слова: Біблія, католицька література, нація, символ.
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Dmytriv I., Kafl yk O. Christian comprehension of national history in the works 
of «Logos» writers.

The article focuses on the analysis of the works of «Logos» writers from the 
Christian point of view. The place of the group «Logos» has been estimated in the 
cultural life of Western Ukraine in the 20-30th of the XX century and Ukrainian 
literature process of this period. The main attention has been paid to the national 
conception of their creative works.

Key words: the Bible, Catholic literature, nation, symbol.

Постановка проблеми. Об’єднання католицьких письменників «Ло-
гос» займало помітне місце в літературному житті Західної України між-
воєнного періоду ХХ століття, яке на той час характеризувалося великою 
розмаїтістю і підвищеною активністю. Микола Ільницький у дослідженні 
«Між двох світових. Літературний процес 20-х рр. у Західній Україні» 
називає чотири основні напрямки літературного життя міжвоєнного два-
дцятиліття: націоналістичний, ідеологом якого був Дмитро Донцов; ра-
дянофільський – на марксистських засадах; католицький – під опікою 
Святоюрської гори й особисто митрополита Андрея Шептицького; так 
званий ліберальний із загальною концепцією політичної незаангажова-
ності й естетизму на чолі з його виразником Михайлом Рудницьким [7, 
126]. Отже, у цій ідейно-художній мозаїці окреме місце посідали като-
лицькі письменники, які, в основному, були об’єднані в групу «Логос». 
Їхня творчість повинна була базуватися на національній та християнській 
ідеях. Вони формувалися й активізували свою діяльність під впливом по-
мітного загальнокультурного розвитку католицького руху, за підтримки 
католицької ієрархії, релігійних товариств, преси і видавництв.

Ярослав Грицков’ян вважає, що до групи «Логос» потрібно відно-
сити шістьох письменників: Григора Лужницького (відомі псевдоніми: 
Мар-н, Мар-син, Меріям, Б. Полянич, Л. Корнич, Семен Ордівський, 
Нікі Грегор, Р. Жданич, Р. Сенечільський, Л. Нигрицький та ін.), Олек-
сандра-Миколу Моха (псевдоніми: Орест Петрійчук, Араміс, С. Лиш-
кевич), Степана Семчука, Петра Сосенка (молодшого) і в якийсь період 
творчості праці о. Василя Мельника (псевдонім Василь Лімниченко) та 
Романа Сказинського [4, 172]. Теофіл Коструба зачисляє до цього гурту 
ще й маловідомого письменника й історика Адама Монтрезора, який 
трагічно загинув під час польсько-німецької війни 1939 р. [8, 123]. У 
загальний творчий контекст українського католицького руху вписується 
діяльність також інших письменників, критиків, публіцистів, які співт-
ворили модель «католицької літератури», спричинилися до її поширен-
ня, а саме: Йосафат Скрутень, Іриней Назарко, Осип Назарук, Петро Іс-
аїв, Теофіл Коструба та ін. 
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Аналіз досліджень. Деякий час художня творчість «логосівців» була 
поза межами наукових зацікавлень літературознавців. Лише за останні 
роки в Україні було здійснено ряд досліджень, завдяки яким творці україн-
ського варіанту «католицької літератури», а серед них письменники «Лого-
су», зможуть зайняти належне місце в історії української літератури. 

Непересічну вартість мають дослідження Миколи Ільницького, в 
яких літературознавець дає системне, цілісне, об’єктивне бачення місця 
«логосівців» у літературному процесі Західної України між двома сві-
товими війнами. Праці Ярослава Грицков’яна, Богдана Романенчука, 
Оксани Веретюк, Тараса Салиги подають історико-літературний аналіз 
діяльності «Логосу». 

До детальнішого літературознавчого осмислення художньої спадщи-
ни «логосівців» спричинилися дослідження Лілії Гром’як, яка розгля-
нула їхню творчість у контексті християнської ідеології та національ-
ного самоусвідомлення, яке було притаманне міжвоєнному періодові 
ХХ століття. У її літературознавчих працях зроблено спробу визначити 
домінантні мотиви у поезії «логосівців», простежити жанрові особли-
вості творчості. Основну увагу Л. Гром’як приділила вивченню творчої 
спадщини о. Василя Мельника (Лімниченка), охопивши майже усі грані 
його творчої та громадської діяльності.

Ідейно-естетичну концепцію творчості «Логосу» досліджувала На-
талія Вівчарик. На тлі цього літературного об’єднання дослідниця вио-
кремила постать Григора Лужницького, здійснивши комплексний аналіз 
прозової, драматичної та поетичної спадщини письменника з метою до-
кладного та усебічного вивчення й інтерпретації його художніх творів.

Отже, за останні двадцять років з’явилася значна кількість літерату-
рознавчих розвідок, присвячених творчості «логосівців», які викликали 
серйозне наукове зацікавлення «католицькою літературою», однак бага-
то її аспектів ще чекає свого дослідника.

Мета статті − проаналізувати особливості художнього осмислення 
української історії у творчості поетів групи «Логос» з позицій христи-
янства. Звідси випливають конкретні завдання дослідження: визначити 
місце «логосівців» у громадсько-культурному житті Західної України 
20-30-рр. ХХ ст. та в українському літературному процесі міжвоєнного 
двадцятиліття, зосередивши особливу увагу на націософській концепції 
їхньої творчості; простежити художні проекції біблійних подій на укра-
їнську історію; з’ясувати, якими художніми засобами послуговувалися 
католицькі письменники при висвітленні історичної тематики.

Виклад основного матеріалу. Група «Логос», окрім літературної ді-
яльності, відзначається великою активністю у культурно-освітній сфері, зо-
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крема у «пресовому апостольстві», основним завданням якого було утвер-
дження католицького світогляду. Ідейними засадами творчості «логосівців» 
була християнська мораль, популяризація релігійної тематики та християн-
ської етики, яка, на думку католицьких письменників, єдина могла проти-
діяти наступові комуністичної, атеїстичної ідеології, утверджувати держав-
ницьку та національну ідею. Своєю ідеологічною поставою угруповання 
«Логос» викликало активну критику з боку лівих видань. Діяльність «ло-
госівців» була насамперед діяльністю світоглядною, боротьбою за вплив на 
суспільну свідомість, протидією зростаючим впливам прокомуністичних 
угрупувань. Програма групи виникла як опозиція до войовничого матеріа-
лізму й була пов’язана з духовним світовідчуттям, католицькою етикою та 
релігійним розумінням призначення митця [2, 19].

«Логосівці» виразно декларували свою приналежність до «католиць-
кої літератури» і намагалися окреслити поняття «католицький світо-
гляд» та «католицька література». Теоретики «католицької літератури» з 
об’єднання «Логос» (О. Мох, Т. Коструба) не обмежували сфери мисте-
цтва, не ставили якихось вимог до тематики художніх творів, але радили 
підходити до її осмислення й представлення з ідей персоналізму і неото-
мізму, опираючись на працю Ж. Марітена «Мистецтво і мудрість» та ви-
ходячи з учення І. Канта про естетичне задоволення (насолоду) як мету 
художньої творчості. «Логосівці» завжди шукали гармонії між наукою 
і вірою, а одним із основних їхніх мистецьких та ідеологічних завдань 
було узгодити розум та ідею Бога. Бог визнається першопричиною бут-
тя й першоосновою всіх світоглядних настанов людини. Неотомістська 
естетика базується на ідеї підкорення мистецтва, митця служінню Бого-
ві, Церкві. Ідея християнського персоналізму дозволяла створити культ 
окремої особистості, врятувати її від асиміляції з масою. Отець Василь 
Мельник (Лімниченко) пише, що для християнських персоналістів 
«кожна одиниця – це окремий світ Божий […], це цінність, вартніша від 
усієї вселенної. Бо ця одиниця – це Божа подоба! […] Християнські пер-
соналісти – це правдиві демократи. І саме тому […] вони не дають по-
корити себе інстинктам маси. Вони взагалі всякі інстинкти особистого і 
збірного життя людей намагаються піддати під кермо розуму» [10, 594].

В умовах, які склалися в Україні у міжвоєнний період ХХ століття, 
великої ваги набуває теза про те, що «правдивий католицизм є противен-
ством денаціоналізацій» [9, 197], а Г. Лужницький, один із очільників 
«Логосу», називає підвалини «українського» католицизму: «земля-бать-
ківщина, родина, любов ближнього, праця у повній відданості Богові 
– це підвалини того світогляду, який, незалежно від віровизнання укра-
їнця, є по своїй суті католицький» [9, 202]. 
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Отже, спираючись на ідеї християнського персоналізму та волюнта-
ризму, «логосівці» створювали культ духовно сильної особистості, яка 
була здатна розпізнати негативні суспільні явища і протистояти їм з по-
зицій практикуючого християнства. Таким чином, у комунізмі католиць-
кі письменники вбачали загрозу не лише для держави, а й для кожної 
людини, яка покликана гармонійно розвиватися, дотримуючись, насам-
перед, Божих законів з чіткою ієрархією вартостей, серед яких особливе 
місце посідає любов до свого народу. Безперечно, християнство виклю-
чає, з одного боку, будь-які форми шовінізму, агресії, а з іншого − не 
мириться із безпринципністю, комплексами меншовартсті, боягузтвом 
на особистому і суспільному рівнях. 

В художній творчості «логосівці» намагалися осмислити і художньо 
прокоментувати події української історії першої половини ХХ століття. 
Зважаючи на те, що творча спадщина письменників «Логосу» є доволі 
значна кількісно і багата в жанрово-стильовому плані, у нашій статті лише 
окреслимо основні теми і проблеми у творах на історичну тематику «ло-
госівців», а ґрунтовніший аналіз − у перспективі майбутніх досліджень. 

Найбільш всестороннім у своїй творчості був Григор Лужницький. 
Микола Гдакович у статті «Ідейно-естетична концепція «Поступу» на-
зиває Лужницького «візитною карткою літературної групи «Логос», 
найбільш обдарованою, творчою особистістю [3, 167]. Він виховував-
ся у високоосвіченій, з давніми українськими традиціями родині Луж-
ницьких, у щоденному житті якої завжди домінували слова: Бог, Народ 
і Воля. Творча біографія письменника яскрава і багатогранна. Варто 
згадати, що він автор понад 500 художніх, наукових, науково-популяр-
них праць, численних публіцистичних творів, оглядів, нарисів, рецен-
зій. Поезія не була провідною у його творчості, адже поетичний доро-
бок Григора Лужницького порівняно незначний: збірка віршів «Вечірні 
смутки. Настрої» (Прага-Львів, 1924) і до двох десятків віршів. 

Григор Лужницький зробив значний внесок в українську літературу 
своєю прозою, він працював здебільшого у жанрах сенсаційної повісті 
та кримінального роману. Прозові твори виходили під псевдонімами: 
Б. Полянич, Р. Жданич, Р. Сенечільський, С. Ордівський. Починаючи 
з 1927 року і до війни щорічно, з’являються нові оповідання, есе, на-
риси спогади: «Або плач або кров» (1927), «Смерть Куна з Кунсваль-
ду» (1927), «Свист» (1927), «Перша ніч» (1928), «Мій перший подвиг» 
(1928), «Чорний сніг» (1928), «Генерал барон Гатаяма» (1928), «Марево 
війни» (1928), «Кімната з одним ходом» (1931), «Гальо, гальо, напад на 
банк» (1932), «Годинник з надбитим склом» (1933), «Стріл уночі» (1934) 
та ін. Наталія Пазуняк зазначає, що тематика прозових творів Б. Поля-
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нича взята переважно з українського підпільного руху в Галичині, яка 
після Першої світової війни опинилася під польською окупацією. Різні 
прояви несправедливості й брутальності окупантів, що намагалися зни-
щити дух незалежності серед свідомого українського населення, викли-
кали завзятий спротив борців за волю України, що виявили свою актив-
ність у підпільній організації УВО. Неабиякою спонукою до створення 
повістей про українське підпілля могло бути знайомство з провідника-
ми руху – полковником Євгеном Коновальцем і полковником Романом 
Сушком. «Він відчував, що його праця перебуває немовби під патрона-
том учасників підпільного руху, тож свідомість цього зміцнювала його 
натхнення» [11, 256]. 

Починаючи з 1937 року, Григор Лужницький пише більші за обся-
гом прозові твори на історичну тематику. У сенсаційних (тобто пригод-
ницьких) історичних повістях Г. Лужницького «Багряний хрест» (1937), 
«Срібний череп» (1937), «Чорна ігуменя» (1938) – непримиренна опо-
зиція двох світів – українсько-козацького і російсько-московського [1, 
171]. Ці твори сприймаються як трилогія, час дії − останні місяці життя 
Богдана Хмельницького та перші роки по його смерті. Повісті позначені 
негативним ставленням автора до черні та «степу». Стефанія Андрусів 
висловлює такі міркування про історичну прозу письменника: «Історич-
ні повісті Семена Ордівського, безсумнівно, найбільшою мірою вира-
жають суть ревізії козацької теми, міфу козацтва в тодішній українській 
національній свідомості, процесу нового структурування українського 
історичного дискурсу на засадах ладу, порядку, ієрархії ідеологічних та 
морально-етичних цінностей» [1, 182].

Виїхавши до США, письменник захоплюється пригодницькою і сен-
саційно-шпигунською тематикою. Так, у 1950 р. з’являється його твір 
«О-313» про Європу у роки після Другої світової війни, у 1951 – «Гене-
рал W» про наступ тоталітарних режимів комунізму і нацизму, у 1957 
– «Вершники смерти» з часів Івана Виговського, у 1963 – «Замок янгола 
смерти» про Кирила Розумовського та Григорія Орлика, у 1969 – «Сім 
золотих чаш» з доби Івана Мазепи.

Григор Лужницький опрацьовував історичну тематику і в драматур-
гії. Окрім відомих релігійних драм («Посол до Бога», «Голгота», «Ой 
зійшла зоря над Почаєвом», «Сестра-воротарка»), комедій («Акорди», 
«Муравлі»), він писав історичні драми − «Дума про Нечая», «Ой Моро-
зе, Морозенку», «Січовий суд», «Лицарі ночі» та інші.

Протягом свого життя Г. Лужницький студіював історію Церкви. Цій 
царині «логосівець» присвятив такі праці: «Історичні основи україн-
ського католицизму», «Християнство в країні в часах княгині Ольги», 
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«Українська Католицька Церква і Козаччина», «Рим, Україна і монголи», 
«Микола Костомаров і переслідування української церкви на Холмщи-
ні», «Святий Йосафат Кунцевич і галицьке москвофільство», «Манівці 
польського католицизму – у 30-літні роковини вступлення на митропо-
личний престіл Кир Андрея», «Вплив української національної револю-
ції на боротьбу за автокефалію Української Православної Церкви» та ін. 
Список праць, присвячених Церкві, охоплює понад 150 позицій.

Таким чином, Григор Лужницький часто звертався до героїчних сторі-
нок нашої історії, найчастіше доби козацтва, щоб в умовах наступу на Укра-
їнську Церкву і Державу виховувати молоде покоління в дусі патріотизму, 
опираючись на засади християнського персоналізму і волюнтаризму.

Ще один талановитий «логосівець» − о. Василь Мельник-Лімничен-
ко – душпастир, проповідник, публіцист, просвітянський діяч, поет, про-
заїк, драматург. Його творчість представлена збірками поезій «З війни», 
«Хуртовина», «Клонюсь», «Дзвонять дзвони», п’єсою «Убите щастя», 
повістю «Верховинець», а також публіцистикою «Українські хресто-
носці» та «Релігія і життя». Л. Гром’як так відгукується про творчість 
письменника: «Спадщина о. В. Мельника-Лімниченка, якою б нерівною 
була за художньо-естетичними прикметами, свідчить про неперервність 
християнської традиції в українській літературі, про нездійсненність 
відриву релігії від національно-політичних інтересів носіїв християн-
ської віри» [6, 818]. 

Історична тема у письменника Василя Лімниченка найповніше 
присутня у поезії. «Тематика і пафос збірок В.Мельника-Лімниченка 
«З війни» (1920) і «Хуртовина» (1921) – це картини і настрої, що пере-
живалися людьми під час війни як страшна хуртовина. Мотиви смерті 
січових стрільців у бойових походах, страждань їх матерів, дружин, на-
речених, дітей супроводжувалися елегійно-драматичними настроями, 
які виливалися в пісні на «сумну нуту» [6, 790]. Прикметно, що свою 
першу збірку поет присвятив «Борцям за самостійність України». 

В поезії глибоко відчувається священиче служіння о. Василя Лімни-
ченка, він намагається збагнути перипетії української історії, особливо 
її трагічні сторінки у світлі біблійних подій. ХХ століття в Україні озна-
меноване тяжкими випробуваннями як у долі конкретної особи, так і в 
долі нації. Тому стає зрозумілим і виправданим таке часте використання 
мотиву Голготи, розп’яття, страждаючої Богоматері в українській літе-
ратурі. Чого варті лише такі шедеври, як «Скорбна мати» Павла Тичини 
та «Mater Dolorosa» («Скорбна Мати») Богдана-Ігоря Антонича. Поети 
католицької групи «Логос», творчість яких позначена особливим пієте-
том до Богородиці, теж не оминають нагоди, щоб задекларувати образ 
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терплячої Богоматері як символу страждання. Прикметно, що в такому 
контексті образ Божої Матері часто «націоналізується», набирає ознак 
типової української матері, яка втрачає своїх дітей у воєнне лихоліття. 
Саме такою тональністю наповнений вірш о. В. Мельника-Лімниченка 
«На сумну нуту» із циклу «Смерть»: «Біліє в полі серед ночі / Новий з 
берізоньки хресток: / От там замкнув навіки очі / Її надія вся, синок…» 
[10, 14]. У цьому творі образ Богородиці Страждаючої виводить прони-
кливого читача на ще ширші контекстуальні обрії, оскільки може симво-
лізувати всю Україну, яка оплакує своїх невинно вбитих синів. 

У творах о. Василя Мельника прочитується апокаліптичне бачення 
історії людства, у цьому ключі варто розуміти й події, сучасником яких 
був автор: «І ця війна, ця боротьба вогниста / Згуртує всіх людей під два 
прапори, / Під знамено Христа і антихриста, / Із кличем змагів: «Хто 
кого поборе?» [10, 151].

Підсумовуючи, зауважимо. що о. Василь Лімниченко виклав у по-
етичній формі програму національно-визвольних змагань, оперту на 
міцні християнські традиції: «Пронесім у життя невгомонний протест / 
Проти безбожних ідей і діл! / За Христа й любов! За Марію і хрест! / Не 
пожаліймо наших душ і тіл!» [10, 5].

«Чи не найсильнішим ліриком» серед логосівців називає Теофіл Ко-
струба [8, 120] о. Степана Семчука (1899-1984) – поета, журналіста, пу-
бліциста. Богдан Романенчук зауважує, що вже своєю першою збіркою 
«Метеори» (1924) поет задекларував увесь сенс його творчості саме у 
необхідності виконання кожним українцем суспільного обов’язку, про-
демонстрував, що він чи не найбільш активний поет поклику до бороть-
би за державність України [12, 242]. Твори о. Степана Семчука прониза-
ні трагізмом, який увиразнюється через образи-символи смерті, бороть-
би, страждання: «Ой над Сяном тихо гнуться / Хвиля та лоза… / Ой над 
Сяном хрест і маки, / Іскра та сльоза… / А під вечір б’ють поклони: / Ой! 
Моє дитя! / У зітханнях ждуть ікони: / Тут буде борня!» [13, 6].

С. Семчукові вдалося видати такі збірки поезій: «Воскресення» 
(1927), «Фанфари» (1931), «Рефлексії» (1965), «Джерела» (1966), «По-
еми» (1967), «Світлість думки» (1970), «Навколо світу» (1971), а також 
біблійні оповідання «Пророки» (1927). Він є автором декількох істори-
ко-літературних статей, зокрема «Берестейська унія», «Начерк україн-
ського письменства», «Наша Холмщина» та інших. 

У поетичній збірці Олександра Моха «Про те, що люблю я» (1924), 
яку він видав під псевдонімом Орест Петрійчук, історична тематика від-
сутня, хоча Лілія Гром’як простежує у поезії окремі національно-патрі-
отичні ідеологеми [5, 13]. 
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Інші «логосівці» не залишили вагомої літературної спадщини, про-
те навіть незначний доробок свідчить про їхнє замилування художнім 
осмисленням визначних історичних подій. Як зазначає Теофіл Костру-
ба [8, 122], Петро Сосенко встиг видрукувати початок історичної пові-
сті з часів Хмельниччини «Чайка» та оповідання «Вона явилась їм» і 
«Кривоокі голови» з часів визвольної боротьби 1918 року. Адам граф 
де Монтрезор написав «Думу про Україну». Роман Сказинський видав 
збірку новел «Записки олівцем», «В падолистові роковини» й оповіда-
ння «Блукання велетнів».

Висновки. У 20-30 рр. ХХ століття літературна група «Логос» була 
популярним і впливовим католицьким об’єднанням. Її виникнення і 
розвиток були мистецькою та ідеологічною відповіддю на вимогу часу. 
Проникнуті стурбованістю за долю свого народу, намагаючись проти-
діяти впливам матеріалізму, марксизму, письменники «Логосу», окрім 
творчої праці, проводили всесторонню суспільно-політичну діяльність. 
Національну історію «логосівці» осмислювали в контексті біблійних 
подій, відповіді на актуальні питання часу знаходили на сторінках Свя-
того Письма. Їхні твори на історичну тематику засвідчують невідрив-
ність істинного патріотизму від міцних християнських підвалин. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Андрусів С. Семен Ордівський: «сенсаційні» повісті / Стефанія Андру-

сів // Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х ро-
ків XX ст. : [Монографія]. – Львів : Львівський національний університет імені 
І. Франка, 2000; Тернопіль : Джура, 2000. – С. 171 – 181.

2. Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі: Видан-
ня. Постаті. Українсько-польські літературні контакти : навчальний посібник / 
Оксана Веретюк. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Тернопільська крайова організа-
ція Національної Ліги українських композиторів, 2001. – 123 с.

3. Гдакович М. С. Ідейно-естетична концепція «Поступу» (1921 – 1931 рр.) 
/ М. С. Гдакович // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника : 
збірник наукових праць. Вип. 7 / 8. – Львів, 2000. – С. 163 – 172.

4. Грицков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадця-
тиліття : Група «Логос» / Ярослав Грицков’ян // Записки НТШ. Праці філологіч-
ної секції. – Львів, 1995. – Т. ССХХІХ. – С. 170 – 178.

5. Гром’як Л. М. Особливості християнської поезії в Західній Україні 20 
– 40 років ХХ століття : Мотиви, жанри, поетика : Львівська група письменни-
ків «Логос»: 10.01.01. – Автореф. дис. … канд. філолог. наук. / Лілія Гром’як. – 
Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Львів, 
2000. – 17 с.

6. Гром’як Л. М. Отець Василь Мельник – письменник Василь Лімни-
ченко / Лілія Гром’як // Мельник Василь, о. (Василь Лімниченко). Релігія 
і життя (поезія, проза, драма, публіцистика, релігійні статті) / [за заг. ред. 



304

проф. Р. Гром’яка; упорядник і післямова Л. Гром’як]. – Тернопіль : Збруч, 
1999. − С. 783 – 828.

7. Ільницький М. Між двох світових, літературний процес 20-х рр. у Захід-
ній Україні / Микола Ільницький // Дзвін. – 2005. – № 2.– С. 123 – 137.

8. Коструба Т. Що таке «католицька література». Огляд української літерату-
ри в 1918-1938 рр. / Теофіл Коструба // Життя і Слово. Квартальник для релігії й 
культури. – Ватерфорд, 1948. – Ч. 1-2. – С. 55 – 68; 115 – 126, Ч. 3-4. – С. 238 – 250.

9. Лужницький Г. Історичні основи українського католицизму / Григор 
Лужницький // Логос. Богословський квартальник. – 1954. – Т. 5, кн. 3, липень-
вересень. – С. 196 – 202.

10. Мельник В., о. (Василь Лімниченко). Релігія і життя (поезія, проза, драма, 
публіцистика, релігійні статті) / Василь Мельник / [за заг. ред. проф. Р. Гром’яка; 
упорядник і післямова Л. Гром’як]. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 830 с.

11. Пазуняк Н. Художня проза Григора Лужницького-Полянича / Наталія Па-
зуняк // Записки НТШ : збірник праць і матеріялів на пошану Григорія Лужниць-
кого (1903 – 1990). – Львів, 1996. – Т. CCXII. Філологічна секція. – С. 256 – 264.

12. Романенчук Б. Західноукраїнська література між двома світовими війна-
ми : 1919-1941 роки / Богдан Романенчук // Записки НТШ : збірник праць і ма-
теріалів на пошану Григорія Лужницького. – Львів-Нью-Йорк-Париж-Сідней-
Торонто, 1996. – Т. ССХІІ. – С. 232 – 255.

13. Семчук С., о. Метеори : Поезії / Степан Семчук. – Прага – Львів, 1924. – 
38 с.

УДК 821.111.09(092) 
Юлія ДЯКІВ,
м. Дрогобич

ХАРАКТЕР РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ БЕРНАРДА ШОУ
В ОЦІНКАХ АНГЛОМОВНИХ КРИТИКІВ

Стаття присвячена висвітленню специфіки рецепції творчості Бернарда 
Шоу. З цією метою проаналізовано інтерпретаційні підходи представників ан-
гломовної критики. 

Ключові слова: творчість Бернарда Шоу, драма, рецепція, інтерпретація 
тексту.

Dyakiv J. The specifi c character of the reception of Bernard Shaw’s work in the 
appraisals of the English-speaking literary critics

The article deals with the defi ning of the reception specifi cs of Bernard Shaw’s 
work. The interpretative methods of approaching in the English-speaking criticism 
have been analyzed with that end in view.

Key words: Bernard Shaw’s work, drama, reception, text interpretation.
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Постановка проблеми. Пріоритетним завданням українського літе-
ратурознавства останніх десятиліть стало переосмислення культурного 
надбання не тільки світової художньо-естетичної думки, але й переду-
сім нове розуміння процесу взаємодії національних літератур. Методи, 
що ґрунтуються на вивченні контактно-генетичних зв’язків і типологіч-
них особливостей у їхній органічній єдності, виявляють універсальні 
спільності та національні відмінності, загальні закономірності в розви-
тку естетичних явищ та їхню художню своєрідність. Англійська драма-
тургія другої половини ХІХ століття – першої половини ХХ століття з 
погляду функціонування в ній протилежних типів художнього мислен-
ня, відмінних систем і засобів поетики – явище неоднозначне. Чільне 
місце в англомовному літературному процесі посів Бернард Шоу (1856 
– 1950). Його творча спадщина характеризується різноаспектністю і по-
ліваріантністю, що й досі відкриває можливості для її дослідження у 
різних літературознавчих вимірах. Звідси – актуальність вивчення сис-
теми драматичного конфлікту у п’єсах Б. Шоу.

Аналіз досліджень. В українському літературознавстві відсутні 
спроби аналізу моделей художнього мислення драматурга з проекцією 
на дослідження системи драматичного конфлікту у його творах. Тією чи 
іншою мірою це питання розкрито у працях таких авторів, як Н. Біднен-
ко, Є. Васильєв, О. Волосюк, Л. Гаращук, В. Гладишев, В. Грицютенко, 
Н. Жлуктенко, М. Зимомря, Т. Івашина, П. Летнянчин, С. Макушева, 
І. Мойсеїв, В. Назарець, С. Нестерук, О. Ніколенко, М. Павлов, О. Прон-
кевич, Г. Ступницька, Є. Чорноземова, Н. Шахова. Водночас, системний 
аналіз особливостей художньої структури п’єс Б. Шоу з проекцією на 
з’ясування сутності драматичного конфлікту не став предметом спеці-
ального наукового дослідження. 

Мета статті полягає у виявленні ролі Б. Шоу як визначного драма-
турга та критика на основі аналізу праць англомовних літературознавців.

Виклад основного матеріалу. В англомовному культурному про-
сторі творчість Б. Шоу отримала загальне визнання. Його п’єси досі 
належать до головних театральних постановок. Водночас низка автори-
тетних критиків (Е. Б. Адамс, Е. Бентлі, Н. Ґрін, Л. Кроненберґ, А. Най-
джел) констатує значну недооцінку позиції Б. Шоу у літературному та 
культурному дискурсі ХХ ст. За спостереженням Ніколаса Ґріна, тут 
ідеться, у першу чергу, про відсутність належного критичного аналізу 
його спадщини [8, 12]. При цьому визначальним у цьому плані є не кіль-
кісний, а якісний показник вивчення художньої світобудови Б. Шоу. Як 
слушно підкреслив відомий американський літературознавець, драма-
тург і перекладач Ерік Бентлі, «про Шоу написано суттєво більше, ніж 
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про Джеймса або будь-якого іншого сучасного письменника, однак годі 
знайти бодай кілька десятків студій на рівні об’ємних оглядів творчості 
Джеймса чи Кафки» [2, ІХ]. 

У цьому контексті заслуговують на увагу також слова Луіса Кронен-
берґера (1904–1980): «Загадка Шоу полягає в тому, що він майже не об-
говорюється сучасними критиками. Розмаїті есеї, що присвячені йому, 
написані шанувальниками його біографії та особистості, а не творчос-
ті» [6, 236]. До таких прихильників письма ірландського автора Л. Кро-
ненберґ відносить Ф. Р. Лівіса (1895–1978), Р. П. Блекмура (1904–1965), 
Дж. К. Ренсома (1888–1974), Дж. О. А. Тейта (1899–1979), А. А. Він-
терса (1900–1968), Л. Тріллінґа (1905–1975). Це зумовило той факт, що 
домінантними в аналізі драматургії Б. Шоу тривалий час були біогра-
фічний та психоаналітичний підходи. 

Увиразнені підходи спричинили певною мірою маргіналізацію ролі 
Б. Шоу як культурного критика. У цьому зв’язку варто виокремити па-
норамні біографії Б. Шоу з-під пера Арчібальда Гендерсона [10; 11; 
12], Френка Гарріса [9], Джона Ірвіна [5], Гескетта Пірсона [17], Май-
кла Голройда [14]. Істотним недоліком їхніх праць було безпосереднє 
втручання Б. Шоу у текст біографій, зокрема, А. Гендерсона, Г. Пірсона, 
Ф. Гарріса [7, 59–69]. Відтак інтерпретація таких естетичних аспектів 
його п’єс, як емоційна насиченість, зображення жіночих образів, ін-
тимні взаємини, конфлікти, опиралася переважно на основі життєпису 
письменника, його звірянь про родину, дитинство. 

Аналогічна рецепція призводить до редукованого та спрощеного 
трактування художньої якості драм Б. Шоу. Прикладом такого сприй-
няття може послужити дослідження «Бернард Шоу. Пошук кохання: 
1856–1898» («The Search for Love: 1856–1898», 1988) М. Голройда. До-
сягнення драматурга як видатного критика і реформатора, його погляди 
на моральні, філософські та релігійні питання, – усе це розглядається у 
названій студії крізь призму увиразнення основних емоційних проблем 
і поневірянь Б. Шоу. Таким чином, має місце недооцінка мистецьких 
устремлінь автора, який свідомо кинув виклик усталеним культурним 
інституціям і цінностям. 

Розповідь М. Голройда про Б. Шоу опирається на повторюваних ма-
ніпуляціях фактами й спотворенням правдивої інформації [14, 43]. Ана-
логічною за звучанням є біографічна та психоаналітична інтерпретація 
Арнольда Сілве п’єси «Пігмаліон» під назвою «Бернард Шоу: бік тем-
ряви» («Bernard Shaw: The Darker side», 1982). Сутність драматичного 
конфлікту тут теж зводиться до висвітлення особистої історії творця [18, 
199 – 208].
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Як показав аналіз, найменш доцільним у прочитанні текстів Б. Шоу 
виявився формалістичний підхід представників «практичного критициз-
му» («practical criticism»), що набув поширення завдяки Айвору Арм-
стронґу Річардсу (1893–1979). Показова позиція такого характеру на-
лежить засновникові британського культурного матеріалізму Реймонду 
Вілліамсу (1921–1988). Розділи, присвячені доробку Б. Шоу, Р. Вілліамс 
включив до монографій «Драма від Ібсена до Еліота» («Drama from Ibsen 
to Eliot», 1952) та «Драма від Ібсена до Брехта» («Drama from Ibsen to 
Brecht», 1968). Учений осмислив особливості тексту на рівні «герметично 
замкнутої цілості» [19, 328]. Селективність підступу проступає, зокрема, 
у кількісному виказуванні реципієнтові тих фрагментів драм, які Р. Ві-
лліамс вважає «неадекватними у розкритті емоцій» [21, 256]. У такому 
ключі він проаналізував деконтекстуалізовані уривки з п’єс «Кандіда» 
(«Candida») та «Свята Іоанна» («St. Joan»). Примітно, що у розділі «Те-
атр як політичний форум» його книжки «Політичне життя модернізму» 
(«Politics of Modernism», 1989) взагалі відсутня характеристика творчих 
пошуків Б. Шоу. Р. Вілліамс подав читачеві аргументацію, що його дра-
мам ідей «не вистачає головного стрижня формальної інновації» [22, 91].

У драмах Б. Шоу низка критиків неправомірно підкреслює недо-
статній рівень психологічної та емоційної проникливості. Приміром, 
у монографії «Міфології» («Mythologies», 1969) Вільям Батлер Єйтс 
(1865 – 1939) акцентував на непоетичності як ознаки п’єс Б. Шоу [23, 
331]. Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1923 рік заперечує 
тезу Б. Шоу про трактування письменства як засобу соціальної критики. 
В. Б. Єйтс переконаний: функція мистецтва полягає у розважанні реци-
пієнтів; тому він вважає твори Б. Шоу поверхневими. Це дає підстави 
дійти висновку: упередженість критиків щодо драматургії Б. Шоу пере-
важно пояснюється її високою соціологічною спрямованістю. Художні 
протиріччя драматурга – це не тільки зважена стратегія культурної ре-
форми, але й свідома спроба автора наблизитися до теорії деконструкції. 
Йдеться про приховане спрямування обробки універсальних проблем, 
що позначилося і на жанрових трансформаціях драм Б. Шоу.

На особливу увагу заслуговують дослідження про творчість Б. Шоу, 
в яких застосовано сучасні літературні теорії. У цьому контексті варто 
передусім виокремити студію «Шоу: стиль і людина» («Shaw: the style 
and the Man», 1962) Річарда Оманна. В його монографії міститься аналіз 
творів Б. Шоу крізь призму лінгвістичного структуралізму. Гіперболічна 
мова служила драматургові, за переконанням Р. Оманна, для створення 
своєї позиції «критика речей, як вони є» [16, 74]. Суголосні твердження 
проступають у праці «Деконструкція як захист диявола: альтернатива 
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Шоу» («Deconstruction as Devil’s Advocacy: A Shavian Alternative», 1986) 
Річарда Дітріха. Тут зазначено, що Б. Шоу посідав «інстинктивне опа-
новування сучасними лінгвістичними теоріями» і «практикував ранні 
форми деконструкції» [4, 434]. Р. Дітріх однозначно пов’язав характер-
ні ознаки парадоксів і лінгвістичні інверсії Б. Шоу з деконструкцією. 
Попри те, що учений сконцентровувався головно на мові критичного 
доробку драматурга, у названій роботі мають місце змістовні спостере-
ження для розвитку новітніх інтерпретацій драматичних форм Б. Шоу, а 
також для осмислення його ролі як культурного критика. 

Звідси – аргументовані заклики до ґрунтовного перепрочитання («re-
reading») набутку Б. Шоу. Так, у дослідженні «Критичний коментар творів 
«Зброя й людина» та «Пігмаліон» Б. Шоу» («A Critical Commentary on 
Bernard Shaw’s «Arms and the Man» and «Pygmalion») Александр Найджел 
аргументовано зауважив: «Він (Б. Шоу – Ю. Д. ) несе відповідальність 
за повернення на сцену поважності й цілеспрямованості, чого в Англії 
бракувало відтоді, коли були зачинені театри у 1642 році унаслідок грома-
дянської війни. Тим не менш, критик, який говорить, що Бернард Шоу є 
великим драматургом, не може так стверджувати тільки тому, що так при-
йнято… І донині існують гранично конфронтуючі думки щодо кожного 
аспекту творчості Шоу, не тільки про сенс і значення його п’єс, але й про 
усі його досягнення як людини й драматурга» [15, 8]. Ще більш однознач-
ною є характеристика цього процесу у статті «Огляд Шоу: забуті п’єси» 
(«Shaw Review: the Neglected Plays») Елсі Б. Адамс. Критик наголосила 
на тому, що Бернардові Шоу «нерідко відводиться скромніша роль, аніж 
Ґренвіллеві Баркеру та Артурові Пінеро» [1, 54]. Однак, застосовані кри-
тичні підходи до трактування художньої манери Б. Шоу загалом відіграли 
посутню роль в осмисленні його мистецького феномена. 

Висновки. Відсутність в Англії видатних майстрів слова, які б тво-
рили у ХІХ ст. для театральної сцени, призвела до гальмівних процесів 
у розвитку драматичного письма загалом. Незважаючи на помітні успі-
хи, досягнуті у поезії та художній прозі, відкидання великими поетами й 
прозаїками (Вільям Вордсворт, Вільям Блейк, Семюел Тейлор Колрідж, 
Роберт Сауті, Персі Біші Шеллі, Вальтер Скотт, Чарлз Діккенс) шляхів 
пошуку своїх реципієнтів завдяки сценічним творам, сигналізувала пев-
ну ізоляцію талановитих письменників. На це вказав, зокрема, Майкл 
Бут у студії «Англійська мелодрама» («English Melodrama», 1965). «У 
жодному з періодів англійської літератури не було так, аби видатні по-
статі були настільки віддаленими від сцени» [3, 47]. Цей контраст стає 
особливо зримим у порівнянні з досягненнями в англійській літературі 
XVIII ст. Адже такі драматурги, як Еддісон, Стіл, Ґей, Філдінґ, Ґолдсміт, 
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рівною мірою активно працювали у прозових і поетичних жанрах. Нато-
мість жоден романіст чи поет ХІХ ст. не здобув визнання у драматургії. 
Це дало підстави авторитетному критикові Ернесту Ватсону дійти ви-
сновку про «недраматичний характер епохи» [20, 147].

На зламі XIX та XX століть домінантна роль поступово почала відво-
дитись у театральному мистецтві не стільки показу особистісних якостей 
дійових осіб та їхніх стосунків, як передусім висвітленню на сцені по-
лівимірних ідейних переконань, а відтак – відображенню дискурсивної 
дійсності. Така трансформація способів комбінування вербальних засо-
бів для відтворення моделі світу не відбувалася без ускладнень, оскільки 
мала місце усталена залежність критичного сприйняття від суб’єктивних 
уподобань глядача-реципієнта. Сутність цієї ситуації належним чином 
ілюструють слова англійського критика В. Л. Кортні, що містяться у лі-
тературному часописі «Атенеум» від 1896 року: «У театрі повинна бути 
дещиця психологічного аналізу, але не забагато; дещиця насмішки над 
соціальними звичаями, але останні мають неодмінно домінувати; не по-
трібно забагато логіки, але обов’язково мають бути романтика та сенти-
менти» [13, 13–14]. У цей період з’явилася нова драма. Вона увібрала в 
себе якісні зміни, характерні для мистецького модернізму. Структурних 
трансформацій зазнала дія, яка в п’єсах Оскара Уайлда (1854–1900), Джо-
на Ґолсуорсі (1867–1933), Вільяма Сомерсета Моема (1874–1965) не зво-
дилася винятково до відкритих протистоянь, напруженої інтриги, зовніш-
нього динамізму. Натомість драматична дія більшою мірою переноситься 
у внутрішній світ героїв. Її означують атмосфера, сутички ідей, почуття, 
психологічні перипетії. Таким чином, суспільно-історичні виклики ви-
сували нові вимоги до митців, які прагнули розбурхати свідомість свого 
адресата, стимулювати його до осмислення реалій. Це, у свою чергу, зу-
мовило закріплення у п’єсі нових типів драматичних конфліктів. Завдяки 
цьому генологічна парадигма драматургічної системи набула розширення 
у соціальній та інтелектуальній драмі – «драмі ідей». Її подвижником в 
англійській драматургії став Джордж Бернард Шоу (1856–1950), якому 
вдалося завдяки активній суспільній позиції закласти основи для розви-
тку її акцентовано політичних форм у ХХ ст. Сутністю цих перетворень 
була стилістична та тематична трансформація драми.
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ТВОРЧІСТЬ СТЕФАНА ЦВEЙҐА В 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ОЦІНЦІ ЮРІЯ КЛЕНА

У статті подано літературознавчу оцінку Юрія Клена творчої постаті 
австрійського митця. Здійснено спробу осмислення Юрієм Кленом впливу ін-
ших митців на художні пошуки Стефана Цвeйґа, задекларовано певні елементи 
архітектоніки та поетики малої Цвейґової прози. Розглянуто особливості сві-
тобачення й елементи ідіостилю австрійського автора у представленні укра-
їнського літературознавця.

Ключові слова: творчість, стиль, архітектоніка, поетика.
Lazirko N. Creativity of Stefan Zweig in Yuri Klen’s critical estimation.
The article deals with the critical estimation of Austrian writer given by Yuri Klen. 

There is made an attempt to show the infl uence of the other artists on Stefan Zweig’s 
creativity, some elements of architectonics and poetics of small Zweig’s prose are 
declared. In the given paper the features of world view and elements of idiostyle of 
Austrian writer are given by Ukrainian literary critic.

Key words: creation, style, architectonics, poetics.

Постановка проблеми. Творчість Юрія Клена (Освальда Бурґгард-
та) як письменника за останні два десятиліття знайшла широке зацікав-
лення в українському літературознавстві – після повернення його спад-
щини в українську літературу. 

Аналіз досліджень. Певна кількість публікацій з’явилася про до-
слідницьку творчість Освальда Бурґгардта як літературознавця [1; 7; 8]. 
З’явився також окремий збірник, у якому представлено багатосторонні 
аспекти творчої та літературознавчої спадщини поета, прозаїка й уче-
ного [9]. Нами вже опубліковано окреме дослідження, присвячене його 
літературознавчим студіям над українським письменством [6].

Однак його стаття, присвячена творчій постаті Стефана Цвейґа, поки 
що в українському літературознавстві не розглядалася й не аналізувала-
ся. Тому об’єктом нашого дослідження й буде розвідка Юрія Клена про 
австрійського письменника – «Стефан Цвейґ». 

Метою статті є представлення поглядів Юрія Клена на творчу по-
стать цього митця та аналіз основних ідей дослідження його творчої 
спадщини. Основними завданнями статті є: проаналізувати бачення осо-
бливостей творчої постаті австрійського письменника; задекларувати 
основні принципи поетики художніх творів Стефана Цвейґа, виділених 
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Юрієм Кленом; розглянути особливості світобачення та світовідобра-
ження й елементи ідіостилю цього австрійського автора у представленні 
українського літературознавця.

Виклад основного матеріалу. Архітектоніка статті про австрійсько-
го письменника пов’язана з її призначенням – вона була передмовою до 
«Новел» Стефана Цвейґа (Київ, 1928). Спочатку Юрій Клен представ-
ляє життєпис письменника, потім декларує його ідеологічні погляди  й 
суспільно-політичну діяльність, а відтак приступає до аналізу його но-
велістики.

У вступі до статті про Цвейґову творчість Юрій Клен наголошує 
на тому, що «ще перед сторіччям Ґете висловив думку, що національ-
на література майже вичерпала себе, і що незабаром має початися ера 
літератури світової» [5, 350]. Варто тут додати, що термін «світова лі-
тература» (Weltliteratur) вперше запровадив до обігу Крістофер Мартін 
Віланд (1733 – 1813). Ґете ж був переконаний, що саме світова літера-
тура повинна відіграти найповнішу роль в об’єднанні європейських 
народів. «Ніхто, мабуть, – наголошує український літературознавець, 
– не був більшою мірою покликачем і вістуном від нації до нації та 
проповідником европейської єдности, як Ромен Роллан у Франції, ніх-
то в Німеччині не відгукнувся на його заклик з більшим запалом, як 
Стефан Цвайґ». Йому «судилося стати посередником між двома воро-
жими націями і тим проміннєзбірним дзеркалом, що, скупчивши в собі 
світло, яке йде з інших країн від безсмертних вождів культурної дум-
ки, проливає його у свідомість німецького народу». Цвейґові моногра-
фії про Вергарна і Роллана, есеї про Діккенса, Достоєвського, Толстого 
та інших – «найкращий тому досвід, незчисленні канали, що ними, 
зрошуючи рідний ґрунт, припливає й струмує вода безмірного океану. 
Твори Стефана Цвайґа перекладено мало не всіма европейськими мо-
вами...» [5, 350].

У біографії австрійського митця Юрія Клена насамперед цікавлять ті 
найголовніші, на його думку, життєві обставини й особливості внутріш-
нього світу, які сформували його як письменника. Дослідник особливо 
наголошує на обставинах його дитинства («Син заможних єврейських 
батьків, що виріс у тепличній атмосфері ситого, буржуазного існуван-
ня, він, переступивши межу хлоп’ячого віку, поволі починає усвідом-
лювати, що там десь, за вікнами, точиться інше життя, різноманітне, 
поліфонічне і, може, жахливе у своїй потворності, життя, яке досі й не 
снилося випещеному хлопчикові під час тих закордонних подорожів, 
що відбувалися завжди у вагоні 1 класи») та юності («Настали шкільні 
роки у віденській гімназії. Навчання ще базувалося на старих методах 
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– схоластичних вправах пам’яті» [5, 351]), як на фактах і факторах, які 
мали безсумнівний вплив на становлення його творчої особистості.

У європейській культурі починається епоха модернізму («вже свіжим 
подувом нового мистецького духу повівало в повітрі»), яка захоплює 
молодого талановитого юнака й розбуджує прагнення до поетичної 
творчості: «Ще не відлунали у Відні мелодії щойно померлого Брамса, 
смутно-весела ґрація  того міста крізь сміх і плач співала у творах Шніц-
лера, Гофмансталь – ще напівхлопчик, напівюнак – складав уже свої ча-
рівні мелодії, з Праги долинав весняної свіжости сповнений голос Рай-
нера Марії Рільке, а над усім вимахував прапором Герман Бар, вітаючи 
кожну революцію в мистецтві. Молоді малярі, об’єднавшись, збудували 
свій дім і присвятили його священній весні – ver sacrum. Усім учораш-
нім традиціям оголошено війну і пожадливо ловиться свіжі, пестливі 
подуви невідомого вітру із Франції, Швеції, Італії, Шотландії». Цей мо-
дерністичний, «величний ритм епохи захоплює юнака, в унісон йому 
мусить звучати душа, і, ледве двадцяти років, Стефан Цвайґ випускає 
свою вранішню віршову збірку «Срібні струни» [5, 351]. Саме тут Юрій 
Клен дуже експресивно, однією фразою, окреслює особливості поетики 
першої збірки митця й визначає ті впливи, на яких формувалися есте-
тичні й версифікаційні погляди Цвейґа-поета: «Бодлерівські настрої й 
запозичені у Ріхарда Ваґнера образи тепер у нас уже роблять враження 
трохи збляклих і вицвілих візерунків злинялого килима» [5, 351].

Після переїзду Стефана Цвейґа до Берліна з’являється перша збірка 
його новел «Кохання Еріки Евальд». Розповіді про мандрівки австрій-
ського письменника український літературознавець поєднує зі спробою 
представлення реалізації механізмів психології творчості: «У Парижі, 
Лондоні, Флоренції, Берліні, Римі юнак нав’язує приятельські стосунки 
з мистецькою молоддю, але спрага тягне його далі – до Еспанії, Шотлан-
дії, Індії, до кордонів Китаю, до Африки й Америки: Канада, Куба, Па-
нама – етапи його подорожі. Звідси й інтернаціональне тло його новел. 
Але подорожні враження не реалізуються негайно у творчі образи: по-
трібен час, щоб вони могли відстоятися, відкришталізуватися» [5, 352].

Багато місця у статті відводиться представленню спілкування Цвейґа 
з Верхарном, яке «чимало вплинуло на дальше формування його талан-
ту», історії їх взаємин. «Всебічність сучасного життя, що відбилось у 
творах Вергарнових, найбільше його зачаровує, у ній він вбачає апоте-
озу ХХ сторіччя»: «Там – нові краєвиди, – цитує Клен Цвейґа, – темні 
силуети великих міст, загрозливий прибій демократичної маси, підзем-
ні шахти, останні, важкі тіні мовчазних монастирів. Усі духові сили тої 
доби, її ідеологія стали поемою, нові соціяльні ідеї, боротьба промисло-
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вости з хліборобством, вампірична сила, що із здорових піль вабить се-
лянство у пекучі каменярні великого міста, трагіка еміґрантів, фінансові 
кризи, здобутки техніки, нові фарби імпресіоністів» [5, 352].

 Завдяки Верхарнові, вважає Юрій Клен, Цвейґ «навчається у по-
творному знаходити прекрасне, міряючи його масштабом нової енерґії, 
яку в нього вкладено». Таким чином Цвейґ приходить до висновку, що 
«сучасний поет мусить усе виправдати, в усьому відшукати риси до-
цільно прекрасного. Ритм і темп сучасного життя мусить знайти відгук 
у творах його: «У його тремтливих жилах мусить струмитися кров на-
шої доби». Від Верхарна ж Цвейґ запозичив і те, що «самої «геніальної 
іскри» ще не досить, а що потрібна праця, уперта праця над своїм талан-
том» [5, 352]. Для Цвейґа стає відкриттям також, що у Вергарнових тво-
рах «форма, ритм, архітектоніка – все це здобуто упертим напруженням 
волі». Верхарн здавався йому й «найдосконалішим втіленням европей-
ця; син Бельгії, країни, що стоїть на перехресті всіх доріг, у творах своїх 
найкраще потрапив втілити тугу за европейцем, людиною, що почуває 
себе громадянином цілого континенту» [5, 353].

Юрій Клен наводить ідею Ріґера про те, що у творчості Верхарна 
«було щось рівноварте Вітманові, що уславив ритм нової Америки, і 
Ніцше, що знайшов вислів для своєї туги за надлюдиною». «Паневро-
пейство, – продовжує цю думку Юрій Клен, – згодом стало й основною 
рисою Цвайґового світогляду. Недаремно ж Цвайґ так завзято заходився 
перекладати Вергарна німецькою мовою, а його біографія великого по-
ета з’явилася також англійською та французькою мовою» [5, 353].

Окреме, досить суттєве місце в розвідці Юрія Клена, займає висвітлен-
ня Цвейґового ставлення до війни, до його боротьби проти ксенофобії, за 
пан’європеїзм. Український дослідник наводить уривки з листа С. Цвейґа, 
в якому він звертається до тих письменників, з якими йому довелося зу-
стрічатися й дружити до війни і які тепер опинилися у ворожих таборах. 
«Те, що моя мова була німецька, а ваша французька, було тільки творчим 
побудником у нашому братерстві; раз у раз порівнюючи, ми пишалися тим, 
що знаходили власні вартості, і захоплено дивувалися на чужі (...). Наша 
приязнь даремна, поки наші народи у зброї, але вона стане вдвоє вартніша 
по цьому великому змаганні (...). Ми спробуємо, оскільки наших сил виста-
чить, зробити нашу дружбу зразком для народів...» [5, 354].

Стефан Цвейґ називав війну поліфемом. Однак, «повстаючи проти 
пасивного пацифізму, Цвейґ (...) застерігає, що насуває нова небезпека – 
колонізація Европи Америкою, а з нею і механізація, жахлива уніфікація 
світоглядів, створення одноманітного, для всіх обов’язкового спільного 
світогляду» [5, 356].
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Очевидно, що, оскільки стаття призначалася для ознайомлення ши-
рокого читача з новелістикою С. Цвейґа, вона має дещо спрощену на-
укову аргументацію та глибину підходу. Однак у ній міститься цілий ряд 
оригінальних ідей та роздумів щодо поетики, архітектоніки, стильових 
особливостей у творчій палітрі австрійського письменника.

Український дослідник творчості С. Цвейґа повідомляє читача про 
те, що ще перед початком війни була опублікована збірка його новел, яка 
мала назву «Переживання у сутінках» й розпочиналася «Оповіданням у 
сутінках». Вона стає наріжним каменем для цілої серії збірок під назвою 
«Ланцюг». У наступній збірці новел «Амок» «автор знайшов той шале-
ний ритм і темп, що відповідає епосі авт і аеро» [5, 356].

Юрій Клен наголошує на тому, що в «начерках своїх, присвячених 
найвидатнішим письменникам Европи, Цвайґ не менш цікавий, ніж у 
новелах». Дуже несподіваними й цікавими є його паралелі: «Сен-Бев і 
Герман Бар, Максиміліан Гардені і Брандес, Роллан і Ренан, що так само 
за часів франко-пруської війни відмовлявся проповідувати зненависть, 
бо мріяв про братерське єднання Франції й Німеччини та майбутні спо-
лучені штати Европи» [5, 356].

Дослідник Цвейґової творчості представляє певні елементи його ме-
тодології досліджень біографій своїх героїв, визначає стратегії пошуків 
деталей до цих біографій С. Цвейґом, наголошуючи, що «у тих своїх на-
черках Цвайґ дав нам виразно окреслені портрети», а «метод його праці 
просто вражає своєю сумлінністю: він старанно вивчає всі портрети і 
рукописи, що стосуються до даного автора в навіть відвідує ті місця, де 
він жив» – і все це робиться «не щоб дати обіймисту науково-дослідчу 
працю, а стислий, опуклий начерк» [5, 356-357]. Подібним чином фор-
мулює методичні підходи до творення образів своїх героїв Цвейґом і 
Кіра Шахова. Вона пише, що все, написане австрійським письменни-
ком, «окрилене любов’ю до всього кращого в людині, майже релігійним 
захопленням досягненнями світової культури від стародавніх часів до 
наших днів, у поєднанні з великим художнім талантом...». Його «над-
звичайно цікавила психологія людини. Хоч як цікавив його навколиш-
ній світ у найширшому розумінні цього слова (...), світ речей, історична 
деталь, він передусім прагнув заглибитись у внутрішній світ героїв, про 
яких писав, – людей непересічних, чиї звершення чи історична роль за-
лишились у віках». І додає: «Його приваблювали внутрішні конфлікти 
видатних індивідуальностей, як логіка, так і алогізм їхньої поведінки, 
драматизм чи трагізм їхнього життя. Глибоко вивчаючи історичні ма-
теріали, мемуари, щоденники, листи своїх персонажів, письменник на-
магався пробитися крізь панцир документу, прийти до прихованого, по-
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таємного, відтворити в психології людини, про яку писав, всі причини 
і наслідки, що були, мабуть, не до кінця зрозумілі самій людині та її 
оточенню» [10, 586].

Про рецепцію «Зоряних годин людства» у творчості Стефана Цвейґа, 
про «оті хвилини й години життєвої повені», які «цінує усякі скарби 
земні й Небесні», український дослідник пише – уже не як холодний 
реципієнт і науковець, а як поет, у якому вже вгадується майбутній Юрій 
Клен: «Каламутне точиться життя у похмурих берегах одноманітної бу-
денщини, стиснуте шаблоновими ритуалами традиції, підлегле законам 
усталеної моралі, реґламентоване звичним розподілом днів і годин, ме-
ханізоване і від волі уже не залежне, – і раптом – чи то зірка неспо-
дівано блисне на темному клаптику повечорілої блакиті, чи крижинка, 
впавши коло ніг наших, з тихим дзвоном розсиплеться на сотні скалок 
дрібненьких,чи димного клубка вітер, підхопивши, закрутить у повітрі 
химерним візерунком, – невідомо, як саме незначна подія раптом ско-
лихне усе наше єство, і вже вихор якийсь налетів, закружив у шаленому 
вирі пристрасти, і жаги, і туги, і щастя – і життя вже не котиться по-
вільно, – ні! – хвилями бурує, виходить із берегів і широкою повінню 
затоплює нашу свідомість» [5, 357]. 

Зібравши якнайповнішу базу даних, простудіювавши усі можливі 
джерела, які проливають хоч якесь світло на постаті своїх героїв, ав-
стрійський письменник намагався дійти до найсокровенніших таємниць 
людської душі, пізнати таїну буття своїх героїв: «Глухі, притамовані ін-
стинкти нашої крови причаїлись у безоднях незглибних людської істоти 
і тільки чекають слушного менту, коли б їм прохопитися на волю, і ті 
хвилини, коли перед солодкими жахами життя й смерти бліднуть і та-
нуть усі умовності цивілізації, і з надр повстає людина, гола й первісна, 
як новий Адам, ті хвилини, на думку Цвайґову, сповнені справжнього 
дикого раювання». І далі – знову елементи осмислення психології твор-
чості: «А спостерігати їх, фотографувати, нашвидку тремтливим од хви-
лювання олівцем змальовувати, може, найбільше щастя, що припадає 
митцеві. Життя з його екстазами і катастрофами, життя, що вщерть за-
повнює душу – його тільки й хоче славити поет» [5, 358].

Клен-дослідник декларує певні структуралістські особливості архі-
тектоніки Цвейґових новел. Він констатує той факт, що «центром, що 
навколо нього вирують події, у кожній новелі Цвейґа є якась таємниця. 
Жагуча, нерозгадана, вона вабить, тривожить і мучить допитливу думку 
і надає своєрідного присмаку життю, без якого воно втратило б полови-
ну своєї принадности». Як приклад такого архітектонічного інгредієнта 
в «Оповіданні в сутінках» є загадка, яка не дає спокою головному геро-



317

єві: його «мучить питання, яка саме з трьох сестер своє кохання йому 
подарувала серед мороку темного саду». В новелі «Жагуча таємниця» 
«уяву хлопця займає нерозгадана таємниця статі»; в «Листі незнайом-
ки» «романіст ніколи не довідується, хто була жінка, яка його ціле життя 
кохала», а в «Літній новелці» загадка для героїні так і залишиться нероз-
гаданою [5, 358].

Особливістю новел Стефана Цвейґа є, на думку українського літера-
турознавця, ще один незвичайний елемент: «Часто героїв охоплює якесь 
божевілля, немов усі вони скуштували амока, отого зілля, від якого 
люди стають несамовиті, і безумство жене їх крізь чистилище власних 
пристрастів, аж у самі обійми смерти (новела «Амок»)» [5, 358]. Варто 
додати, що, як видається саме у таких архітектонічних елементах Цвей-
ґової прози виявляється одна із важливих складових його художнього 
світовідображення: неоромантичний струмінь у його творах («Здається 
часами, що автор завів нас у дике й темне провалля, де в чорних, гли-
бинних водах невідомих досі озер відбивається дивовижна фантасмаґо-
рія стихійних сил людського єства, розбурханих покликом із первісних 
надрів»), який, поєднуючись, наприклад, із елементами експресіонізму, 
психологізму в його новелах та біографічних есеях, творить неповторну 
амальгаму його стилістичної палітри.

Експресіонізм займає в дослідницькому доробку Юрія Клена осо-
бливе місце. Він опублікував як окреме невелике дослідження про це 
авангардне явище в сучасній йому німецькій культурі («Експресіонізм у 
німецькій літературі» [4]), так і кілька досліджень, у яких розглядається 
творчість певних літературних постатей [2], [3].

Герої Цвейґа, певними своїми ціннісно-орієнтаційними та мораль-
но-етичними переконаннями часто подібні до героїв у експресіоністів: 
вони «намагаються переступати за межі тісно окресленого круга буден-
ного існування, визволитися із полону традиційних звичок і трафарет-
них звичаїв, розбити отой шаблон, їхньою верствою санкціонований», 
бо «в буржуазному світі, де все скуто умовностями, де присипляються 
найприродніші імпульси, де покривалом облудної моралі прикривають 
пристрасть – у цьому буржуазному світі раптом стало тісно людині» [5, 
358–359]. Для Юрія Клена художньою ілюстрацією такого постулату є 
герой новели «Фантастична ніч» – «типовий представник забезпеченої 
касти,  що, оточений атмосферою безтурботного існування, вже прой-
шов половину життєвого шляху». Юрій Клен подає розгорнуту харак-
теристику цього героя. Він «колекціонер коштовностів, аматор жінок, 
приємний субесідник, що вміє провадити легку, беззмістовну розмову. 
Але ситість і достаток породжують байдуже ставлення до життя, до 
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того, що воно дарує, умерщвляють емоції й паралізують душевні зді-
бності (...)». Раптова незначна подія, «сліпа випадковість» «сколихує 
все єство героя, зчиняє в ньому справжню революцію, доводить до сві-
домости, що тільки жити для інших людей означає жити всією своєю 
істотою, означає знайти справжнє велике щастя». Він, «щасливий свідо-
містю тою», іде «темними вулицями нічного міста й розсипає праворуч 
і ліворуч банкноти, все до останнього гроша віддає злочинцеві, повії, 
двірникові, що мете вулицю, чоловікові, що запалює ліхтарі, сіє їх по 
землі, щоб уранці ті гроші познаходили злидарі і старці». Розв’язка но-
вели має певні ознаки мораліте: «Життя від того дня спалахнуло для 
нього радісним полум’ям, яке вже ніколи не згасло, воно налилося зміс-
том ущерть, аж по самі вінця, бо в ту пресвітлу хвилину він усвідомив, 
що життя еґоїстичне позбавлене глузду і змісту». Найбільше, про що 
мріє Цвейґів герой, це «тільки б не стати удруге тим коректним, без-
почуттєвим джельтельменом, що відщепився од світу, і яким був учора 
й раніше, – ні, краще ринути в усі прірви злочину й жаху, аби тільки в 
справжнє життя»  [5, 359]. Далі Юрій Клен наводить приклад, який є 
майже дослівним повтором із статті «Експресіонізм у німецькій літе-
ратурі» (вона була надрукована у № 5 журналу «Життя і революція» 
за 1925 рік): «Німецький драматург-експресіоніст Корнфельд теж гадає, 
що найгіршою людиною є не палка людина, що чинить зло, а людина 
байдужа, безпочуттєва й неодмінно коректна» [5, 359]; «Корнфельдові 
герої надзвичайно експансивні, вони на все живо реагують (...). Жива 
людина мусить живо реаґувати на всі події й перейматися недолею ін-
ших людей. Вона не має права залишатися байдужною» [4, 254].

Досить поважне місце у дослідницьких зацікавленнях Юрія Клена 
займає творчість Казіміра Едшміда. У статті про Стефана Цвейґа він 
наводить паралель до його новел з Едшмідового оповідання «Лассо», 
в якому «у душі героя Рауля Пертена теж раптово настає якийсь пере-
ворот, хвилина, коли він з небувалою яскравістю відчуває мізерність і 
нікчемність досьогочасного свого життя, зрікається всіх вигод забезпе-
ченого ситого буржуазного існування і першим пароплавом від’їздить 
до Америки, щоб стати там робітником, ковбоєм, пожежником, почати 
життя, яке цілком контрастує з попереднім і є цілковитим його запере-
ченням» [5, 360]. Той же приклад наводить Юрій Клен і в іншій статті 
«Екзотика й утопія в німецькому романі». Життя «соковите, рухливе, 
динамічне – то найвищий ідеал» для К. Едшміда, вважає Юрій Клен, а 
для занурення в «повноту життя» слід читати про мандрівки Франкліна, 
Левінґстона, Стенлі й про походи конквістадорів, що завойовували Аме-
рику, бо в них – «жадоба нових обріїв і екзотичні пахощі чужих країв». 
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Зразок такої «мистецької організації життя» Юрій Клен добачає в опо-
віданні К. Едшміда «Лассо», герой якого «живе в досконалих умовах 
ситого буржуазного існування, де все до послуг його, де з хронометрич-
ною акуратністю час розприділено для їжі, візит і театру, раптом увесь 
загорається бажанням вийти з зачарованого кола цих нудних і непотріб-
них обов’язків». «Він кидає усе (...), а сам без грошей їде до Америки», 
але «коли любов до багатої й гарної хазяйської дочки починає загро-
жувати небезпекою повернути його до старого життя, він здіймається з 
місця й іде далі» [4, 252-253].

Тема переродження людської душі стає об’єктом аналізу Юрія Клена 
і в легенді С. Цвейґа «Очі вічного брата». Це – легенда про Вірата, «яко-
го нарід славив найменням чотирьох чеснот, але про якого не збереглося 
нічого ні в літописах владарів, ані в книгах мудреців, і що його пам’ять 
щезла». Юрій Клен пише, що цей Вірат переживає кілька стадій пере-
родження: «Спочатку владар, що забиває свого брата в повстанні, а тоді 
зрікається влади і стає суддею, він потім, щоб і тут не завинити чимсь, 
робиться мудрецем, далі анахоретом і нарешті, засудивши і ту бездіяль-
ність свою, повертається до життя, щоб зайняти найнікчемнішу із посад 
при дворі – стати наглядачем за собаками королівськими, щоб потому 
його, як собаку поховали в ямі смердючій» [5, 360].

Це були, наголошує Юрій Клен «різні стадії шукання змісту жит-
тєвого». Ще одну паралель до новел Стефана Цвейґа він декларує в 
творчості знаменитого німецького драматурга-експресіоніста, Цвей-
ґового сучасника, Ґеорґа Кайзера, який у своїх драмах шукає нової 
людини, «шукає, може, наївно, по-дитячому, але вірить у те, що вона 
прийде пройнята любов’ю до людськости, і знатиме найвищу насо-
лоду: у тому щоб віддавати себе на жертву, щедро витрачати скарби 
свого духу й міць свого тіла, бо чим більше людина тратить, тим 
багатшою вона себе почуває. Туга за тою людиною, за екстазою, де 
найвищий щабель індивідуального існування і разом з тим злиття з 
колективною душею всього людства, туга та бринить у творах усіх 
експресіоністів» [5, 361-362].

Майже одночасно з працею над статтею «Стефан Цвайґ» Юрій Клен 
працював над великою статтею «Ґеорґ Кайзер» для збірника «Експре-
сіонізм і експресіоністи», який вийшов у Києві під редакцією Степана 
Савченка у 1929 році. У цій статті він значно ширше розвиває постав-
лену тут проблему пошуку нової людини, мотив відновлення людини. 
Ця «туга за новою людиною, – пише Юрій Клен, – шукає собі втілення 
в нових і нових образах». І додає, що «відновлення людини» – основна 
ідея, навколо якої кружляють думки Кайзера» [2, 369].
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Випадковість, здавалося б, незначний випадок, який дуже часто стає 
пуантом в новелах Стефана Цвейґа, є, на думку Юрія Клена, «законом», 
«що здебільшого керує в Кайзерових драмах»: «Випадок раптом втру-
чається в життя людське і дає йому інший напрямок. Випадок – за ви-
словом Фрайгана – стає впадом у життя людське. Метафізика випадку 
– термін, який знайшов цей критик, щоб схарактеризувати цілу низку 
Кайзерових драм. Якась незначна, випадкова подія раптом стає голо-
вним і вирішальним чинником в існуванні людському». Таким чином, 
випадок – це той поштовх, що «раптом надає динамічности дії й запа-
лює перед людиною далекий маяк – мрію про відновлення» [2, 370].

У статті про С. Цвейґа Юрій Клен робить подібний метафоричний 
висновок про важливу структуротвірну роль випадку у творчості ав-
стрійського письменника: «І може незначна якась подія трапитись у 
житті окремої людини – зірка блисне крізь морозне віття на темній бла-
киті, крижинка, упавши біля ніг, розсиплеться на сотні скалок, – раптом 
око побачить, що в кожній з них засвітиться безлічі іскор тисячекольо-
ровий і мінливий образ усесвіту» [5, 361].

Висновки. Стаття Юрія Клена «Стефан Цвайґ», поруч із коротким 
представленням біографії австрійського митця, спробами осмислення 
певних аспектів психології його творчості, деклараціями громадянської 
позиції відомого письменника, подає спробу репрезентації й впливу ін-
ших митців на його художні пошуки, декларує певні елементи архітекто-
ніки та поетики його малої прози, подає окремі роздуми про стильову па-
літру цього автора. Потребують наступних досліджень і вивчення й інші 
літературознавчі дослідження Юрія Клена – як частина більш широкої 
картини української літературознавчої думки міжвоєнного двадцятиліття.
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ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ ДОРІС ЛЕССІНГ: 
ЖАНРОВА ПАРАДИГМА 

МАЛОЇ ПРОЗИ 50-70-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ

У статті зроблена спроба визначити сутність жанрової парадигми малої 
прози англійської письменниці Доріс Лессінг 50-70-х рр. ХХ ст. Проаналізовано 
теоретичні напрацювання англійських і американських дослідників. В україн-
ському літературознавстві ця проблема досі залишається недостатньо ви-
світленою.

Ключові слова: мала проза Д. Лессінг, жанрова парадигма, психологізм, 
фемінізм, параметри жанрової парадигми, моделювання художньої дійсності.

Lutsyk V., Zymomrya I. Doris Lessing’s Short Fiction Genre Paradigm in the 
50-70s of the XXth Сentury

The article attempts at defi ning the essence of genre paradigm in Doris Lessing’s 
short fi ction ranging through 50-70s of the XXth century. The theoretical output of 
English and American literary critics has been analyzed. The problem is not fully 
disclosed in the literary studies by Ukrainian critics.

Key words: Doris Lessing’s short fi ction, genre paradigm, psychologism, 
feminism, genre paradigm parameters, artistic reality modelling.
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Постановка проблеми. Аналіз творчих досягнень представників ан-
гломовного письменства (Анджела Картер, Доріс Лессінг, Віктор Пріт-
четт, Алан Сіллітоу) дає підстави вести мову про домінування жанру 
короткого оповідання передусім у літературі ХХ ст. Адже за попередніх 
епох ключовим жанром був роман [2, 77]. Тому й закономірно, що пи-
тання жанрово-стильових особливостей роману посідає більш помітне 
місце в українському та зарубіжному літературознавстві, ніж аналіз ма-
лих епічних форм. Така пріоритетність у розгляді даного питання харак-
терна і для досліджень малих прозових творів англійської письменниці 
Доріс Лессінг.

Творчість Д. Лессінг набула помітного розголосу від часу появи ши-
рокого прозового полотна «Трава співає» («The Grass is Singing», 1950). 
Доробок мисткині – поліжанровий. Він охоплює двадцять сім романів, 
сімнадцять збірок коротких оповідань, дві драми, дві поетичні добірки, 
чотири автобіографічні книжки [1, 168]. Вагоме місце у художніх над-
баннях англійської майстрині слова посідає також публіцистика. Усе це 
сприяло утвердженню Д. Лессінг як одного з найбільш репрезентатив-
них творців в англомовному світі другої половини ХХ ст. Закономірним 
підсумком визнання плідної праці на літературній ниві стало удостоєн-
ня Д. Лессінг Нобелівською премією з літератури 2007 року. В україн-
ському літературознавстві питання сутності жанрової парадигми малої 
прози з-під пера Д. Лессінг залишається недостатньо розкритим. Це 
стосується як раннього, так і зрілого етапів її творчості. Звідси – акту-
альність даної статті.

Аналіз досліджень. Досі відсутні фундаментальні монографічні ви-
дання, присвячені системному аналізу малої прози Д. Лессінг. З-поміж 
студій іншомовних критиків варто виокремити працю «Доріс Лессінг» 
(«Doris Lessing», 1973) Майкла Торпа [24]. Тут він частково розглядає 
«Африканські оповідання» («African Stories»). У свою чергу, Монна 
Кнапп в однойменній розвідці «Доріс Лессінг» («Doris Lessing», 1984) 
[13] зосередила увагу на висвітленні художньої проблематики як афри-
канських, так і англійських коротких оповіданнях, що містять характер-
ні образи з власного життєвого досвіду Д. Лессінг під час проживан-
ня в Африці, а згодом – в Англії. Питання трансгресій у малій прозі 
письменниці проаналізувала Сюзан Воткінс у добірці «Доріс Лессінг: 
межові переходи» («Doris Lessing: Border Crossings», 2009) [26]. Дина-
міку зміщень у художньо-естетичній парадигмі англійської письменниці 
розкрив Гейлі Грін у монографії «Доріс Лессінг: поетика змін» («Doris 
Lessing: The Poetics of Change», 1997) [10]. До осмислення тих художніх 
явищ, що властиві малій прозі Доріс Лессінг, доклалися – тією чи ін-
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шою мірою – Гарольд Блум («Доріс Лессінг» («Doris Lessing», 2003) [3], 
Енніс Претт («Доріс Лессінг: критичні студії» («Doris Lessing: Critical 
Studies», 1975) [19], Кері Кеплен («Доріс Лессінг: алхімія виживання» 
(«Doris Lessing: the Alchemy of Survival», 1989) [12], Алка Кумар («До-
ріс Лессінг: подорож у еволюцію» (Doris Lessing: Journey in Evolution, 
2001) [14], Елізабет Маслен («Доріс Лессінг»(«Doris Lessing» 1994) [16], 
Філіс Перракіс («Духовні пошуки у працях Доріс Лессінг» («Spiritual 
Exploration in the works of Doris Lessing», 1999) [18], Лорна Сейдж («До-
ріс Лессінг» («Doris Lessing» 1983) [21], Фахім Шадія («Доріс Лессінг: 
суфійська рівновага і форма роману» («Doris Lessing: Sufi  Equilibrium 
and the Form of the Novel», 1994) [23]. Проте мала проза Д. Лессінг не 
знайшла системного поліаспектного й зіставного висвітлення у працях 
названих літературознавців. У багатьох випадках аналіз постає фраг-
ментарним і поверхневим, а фактичний матеріал – вибірковим і хроно-
логічно нерепрезентативним. Звідси – необхідність вироблення комп-
лексного і всебічного підходу до дослідження, зокрема, жанрової пара-
дигми малих прозових форм письменниці.

Мета статті полягає у визначенні сутності жанрової парадигми ма-
лої прози англійської письменниці Доріс Лессінг 50-70-х рр. ХХ ст. на 
основі праць англійських та американських літературознавців.

Виклад основного матеріалу. У другій половині ХХ ст. англійське 
коротке оповідання постає конкретизованим індикатором соціально-
економічних перетворень. Малі прозові твори таких «поміркованих» лі-
тераторів, як Малкольм Лоурі, Елізабет Боуен і Семюел Беккет, а також 
«більш радикальних» – Кінґслі Еміс і Алан Сіллітоу – подають пано-
рамне бачення тогочасного суспільного життя [17, 14]. При цьому слід 
зазначити, що широка участь постколоніальних та периферійних тери-
торій у літературному процесі демонструє специфічну рису еволюції 
світового письменства загалом і англійського – зокрема. Таким контек-
стом позначені й перші спроби пера Д. Лессінг. Вони припали на кінець 
40- х – початок 50-х рр. ХХ століття. 

Представники американського і британського літературознавства 
(Бетсі Дрейн, Сюзан Воткінс, Лорна Сейдж, Гейлі Грін) виокремлюють 
різноманіття і варіабельність, власне, як основні чинники художньої сві-
тобудови Д. Лессінг. Натомість другорядне значення справедливо нада-
ється кількісним параметрам [6; 26; 21; 10]. У масиві творів англійської 
письменниці зримо проступають жанрові елементи виховного і мандрів-
ного роману, притчі, легенди чи науково-фантастичної саги. Слід також 
відзначити ефективне використання художніх прийомів модерністської 
перспективи, пародії, алегорії. На ідейно-теоретичну цілісність творів 
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посутньо вплинули й впливають особисті політичні та релігійні пере-
конання Д. Лессінг. Вони зазнавали істотних трансформацій: від захо-
плення ідеями марксизму – до практик суфізму і квієтизму. 

Художня форма творів Д. Лессінг засвідчує наявність значних ево-
люційних змін. Однак стрижневі теми її праць залишаються незмінни-
ми упродовж усього творчого шляху. У цьому зв’язку мисткиня підкрес-
лила в інтерв’ю з Ніссі Торрентс: «Я завжди пишу про індивідуальну 
особистість і те, що її оточує» [25, 64]. Континуум бачення Д. Лессінг 
полягає у її постійній увазі до «індивідуальної свідомості», тобто об-
меженого особистого світогляду. Відтак виділяється оцінка реальнос-
ті. Вона залежить від соціальних умовностей сприйняття світу, а також 
суспільних цінностей. Захоплення динамікою цих стосунків, а, отже, і 
еволюцією людської свідомості крізь призму згаданого руху відчуваєть-
ся уже у перших спробах пера. Визначний американський критик Ро-
берта Рубенстайн у монографії «Романне бачення Д. Лессінг: перелом 
у формах свідомості» («The Novelistic Vision of Doris Lessing: Breaking 
the Forms of Consciousness») подає чіткі часові орієнтири у вивченні 
творчості Д. Лессінг: 1) «переломний етап і втеча» (1950–1958), що охо-
плює повернення до Англії, членство у Комуністичній партії, а згодом 
– розрив з ідеологією марксизму; 2) «прорив» (1962–1969) – просування 
у напрямку вироблення власного стилю, значне творче визнання; 3) «по-
вернення до центру» – посилення психологізму та пошуки естетичного 
ідеалу (1971–1975) [20, 11].

На першому етапі посутніми залишаються ідеологічні догми. Вони 
відіграють провідну роль стосовно плану внутрішніх суперечностей у 
тексті. Слушним у цьому контексті є твердження американського літе-
ратурознавця Бетсі Дрейн. Вона підкреслює факт: творчі експерименти 
Д. Лессінг у цей період спрямовані на досягнення повноти розуміння 
буття «Я-особи» на особистісному і психологічному рівнях. Проте під-
ступи до реалістичного висвітлення самосвідомості персонажів «на-
штовхуються на супротив її прагненню чіткої подачі матеріалу у со-
ціальному і політичному вимірах» [6, 4]. Дилема, яка проявляється у 
відстороненні автора від персонажів, має своїм наслідком ширші фор-
мальні імперативи. Відданість марксистсько-гуманістичним ідеалам 
передбачала прихильність до поетики соціального реалізму з метою 
цілісного зображення елементів несправедливого суспільного порядку.

На початковому етапі творчості Д. Лессінг наголошує на соціаль-
ному детермінізмі. Вона пропонує читачеві окремі типи поведінкових 
стратегій осіб, які постають втягнутими у класовий конфлікт. Це – меха-
нічний вияв групової поведінки. Останній не усвідомлюється на індиві-
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дуальному рівні. Групова свідомість, на думку письменниці, аналогічно 
обмежена індивідуальній. Однак варто наголосити: баланс соціального 
детермінізму у малих епічних формах з-під пера Д. Лессінг цілком збе-
режено навіть у ранньому періоді. Цей феномен характерний як для ви-
щих, так і для нижчих прошарків суспільства. Його сутність виявляєть-
ся у формі класових норм, що продиктовані культурною парадигмою.

Ранні оповідання Д. Лессінг уникають удаваного оптимізму спроще-
ного політичного трактату. Проте у них відчувається баланс художньої 
форми і тону. Політична дійсність нерозривно пов’язана з особливос-
тями внутрішньої організації художньої світобудови письменниці. Ця 
реальність постає у значно трансформованому вигляді, відхиляючись 
від загальноприйнятих ідейних догм марксизму. Світобачення головних 
героїв сповнене трагізму, а їхня свідомість неспроможна звільнитись з 
пут суспільної історії. Звідси – неможливість пом’якшення класових су-
перечностей у рамках раннього періоду текстотворення Д. Лессінг. 

Трансформації загальної проблематики суспільного життя 60-х рр. 
ХХ ст. дають підстави вести мову про розрив традиційних шаблонів, а 
відтак – утвердження ери «нової моральності» («New Morality») в ан-
глійському суспільстві. За визначенням видатного англійського дослід-
ника Е. Сендерса, тенденції до нівеляції усталених моральних норм 
зумовлені, у тім числі, жіночою емансипацією. Вона охоплювала такі 
моральні імперативи, які набули форми «рефлексії щодо постфройдист-
ської відкритості у питанні статевих стосунків» [22, 612]. Зміна світо-
глядної парадигми внесла новаторське розуміння стосовно жанрової 
дефініції малих прозових форм.

Творчий метод Д. Лессінг цього періоду передбачає постійне пере-
осмислення усталеного суспільного порядку і пошук нових підходів для 
діалогу з умовним реципієнтом. Гуманістичні пориви англійської пись-
менниці несуть у собі візію ідеалу звільнення чоловіка та жінки з тенет 
взаємного обвинувачення. Стрижневе місце у цьому плані відводиться 
також пошуку жіночої ідентичності. Проте тожсамість, яку пропонує ав-
торка, не містить ознак колективності і насильного насадження. Цілісна 
жіноча особистість досягається через усунення масок, ролей, манірно-
го поводження, усталених культурних практик. Тому виникла проблема 
відходу від незадовільної життєвої дійсності й відчуженості суспільства 
у внутрішній індивідуалізований мікросвіт. 

Ідентичність, за визначенням Д. Лессінг, охоплює процеси конструк-
ції й деконструкції, розуміння ролей інших людей, необхідність вдоско-
налення через постійні зміни самоусвідомлення з акцентом на жіночу 
суб’єктивність. У коротких оповіданнях 60-х рр. зримо проступає ряд 
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психологічних факторів. Вони охоплюють особистісну тривогу у рам-
ках нової феміністичної ери з боку жінки патріархального типу. Така 
жінка без опору сприймає традиційні культурні ролі матері та берегині 
домашнього вогнища, а разом з ними і ризик бути зрадженою. Вона по-
ступово усвідомлює, що була ніким все своє життя, а можливість для 
справжнього життя існує для неї виключно поза межами суспільного 
схвалення.

Проведений аналіз дає підстави констатувати посилення психологіз-
му й образності малої прози Д. Лессінг у 60-х рр. ХХ ст. При цьому має 
місце чітка структуризація викладу, яка превалює у внутрішній орга-
нізації тексту. Ця послідовність передовсім відображена за допомогою 
використання художньої метафори [15]. Таке застосування названого 
стилістичного засобу спрямоване на зображення еволюції і перетво-
рень, які зазнають герої творів авторки. Динамізм якісних змін торка-
ється не лише головних персонажів коротких оповідань, але й друго-
рядних дієвих осіб. Звідси – поступовий розвиток нерозривно охоплює 
індивідуальний і колективний рівні буття. Д. Лессінг руйнує патріар-
хальне уявлення про жінку. Натомість вона запропонувала нові виміри 
її об’єктності, які пов’язані з особистою свободою та правом на само-
реалізацію.

Специфіка англомовного літературного процесу 70-х рр. ХХ ст. по-
значена переходом у якісно іншу фазу. Після зосередження уваги на ре-
волюційних суспільних потрясіннях минулих десятиліть провідні пред-
ставники англійського письменства (Доріс Лессінг, Айріс Мердок, Рей-
монд Вілліамс, Джон Осборн, Алан Сіллітоу, Річард Хоггарт) апелюють 
до культури як єдиного плацдарму дискусії й опору [7, 99]. У цей період 
відбувається становлення дискурсу постмодернізму як панівного аналі-
тичного інструмента сучасної літератури. Провідна американська жур-
налістка Джоан Дідіон в есе «Білий альбом» («The White Album», 1979) 
[5] виокремила дві провідні тенденції цього десятиліття. Йдеться про: 
а) відчуття травми, яку спричинили бурхливі події сучасності та б) нос-
тальгію, яка викликана швидкими темпами цивілізаційного розвитку. 

На зламі 60-х рр. система малих епічних жанрів англійської літера-
тури зазнала трансформацій, які були характерні для загальносвітового 
літературного процесу загалом. Найбільш зримою у цьому контексті по-
стає зміна ролі функції і структури наративу. Визначний американський 
критик Рік Феддерсен зазначив з цього приводу, що втрата оповіданням 
таких структурних елементів, як експозиція і розв’язка «зміщують фо-
кус подій короткого оповідання у більш похилу траєкторію» [8, 28]. 
Тому події у текстах малої прози Д. Лессінг 60-70-х рр. ХХ ст. не мають 
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лінійного характеру. Тут відсутня помітна зав’язка. Події, як правило, 
завершуються не кульмінацією, а прозрінням (epiphany). Водночас роль 
постпозиції зведена до мінімуму, а кінцівка короткого оповідання часто 
залишається відкритою. Часовий вимір малої прози втрачає хроноло-
гічну природу і набуває рис вираженого психологізму [8, 29]. Викорис-
тання прийому «потоку свідомості» розмиває обриси часосприйняття і 
перетворює окремі моменти особистого буття у просторову конфігура-
цію образності. 

Виміри художнього доробку англійської письменниці Д. Лессінг за-
знали у 70-ті рр. ХХ ст. посутніх трансформацій. Тут передусім доцільно 
наголосити на зміні самого підходу до художньої світобудови коротких 
оповідань. Таке перевтілення, на думку американського літературного 
критика Шейли Конбой, було спричинене відходом від реалістичного 
підходу у зображенні дійсності та дискредитації, «анти-психіатричних» 
вчень шотландського психолога Рональда Лейнга (1927–1989). Ш. Кон-
бой зазначає у статті «Межі трансцендентального досвіду у творах До-
ріс Лессінг» («The Limits of Transcendental Experience in the Works by 
Doris Lessing», 1990), що короткі оповідання англійської мисткині ви-
казують «зростаючу авторську скептичність щодо цінності шизофреніч-
них і трансцендентальних подорожей, а також щодо певних елементів 
репрезентативної функції мови» [4, 68]. Окреслене незадоволення іс-
нуючим станом речей схиляє Д. Лессінг до вибору у своїх творах не-
реалістичних засобів художнього зображення дійсності.

Якісно інший підхід до тлумачення творчої парадигми Д. Лессінг 
запропонувала Ненсі Гардін. Відомий американський критик і редак-
тор у статті «Суфістське дидактичне оповідання і Доріс Лессінг»(«The 
Sufi  Teaching Story and Doris Lessing», 1977) аргументовано стверджує: 
фантастичний вимір оповідань англійської письменниці пов’язаний з 
глибоким проникненням ідеями суфізму. Цей релігійно-філософський 
напрямок пропонує візію порятунку, яка «вчить нас, як прокинутися від 
запрограмованих ролей» [11, 324]. При цьому розрив і подальша від-
мова від сучасних умовностей вбачаються на рівні кінцевої мети такого 
звільнення.

Інтенсивне використання експериментаторських підходів у коротких 
оповіданнях Д. Лессінг 70-х рр. ХХ ст. справляє на умовного реципієнта 
несподіване враження, оскільки змушує його вийти за межі усталених 
шаблонів сприйняття. Відомий канадський соціолог Ервінг Гоффман 
називає такий ефект «негативним досвідом». Він від’ємний за своєю 
природою, бо «виходить за межі традиційної – в організаційному від-
ношенні – реакції» [9, 379]. «Первинний досвід» – це таке сприйняття 
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знайомого шаблону, параметри якого дають можливість дати відповідь 
на запитання: «Що саме відбувається у даний момент?» [9, 25]. Пошук 
такої відповіді для читача творів англійської письменниці супроводжу-
ється в окресленому плані когнітивними труднощами.

Висновки. Проведений аналіз жанрової парадигми малої прози 
Д. Лессінг виявив посутні трансформації жанрової парадигми у її до-
робку 50-70-х рр. ХХ ст. Англійська письменниця у своїй творчості 
майстерно використала елементи як реалізму (висока деталізація, дис-
курсивні коментарі, інтенсивна описовість, конкретизоване місце дії), 
так і фрагменти постмодернізму (варіативність оповідної техніки, не-
лінійність структури, трактування світу як хаосу, гносеологічний реля-
тивізм). Таке еклектичне поєднання характерне для коротких оповідань 
70-х рр. ХХ ст. Воно контрастує з попередніми періодами літературної 
діяльності Д. Лессінг, в яких виразно промарковані реалістичні підходи 
до моделювання художньої дійсності.
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в українському суспільстві на зламі ХХ – ХХІ століть крізь призму полікультур-
ності. Автор визначає основні чинники актуалізації завдання полікультурного 
виховання в Україні.

Ключові слова: проблеми освіти, полікультурне середовище, полікультурне 
виховання.

Vovk S. The Multicultural Education in the Ukrainian Society: The Main Causes.
The article deals with the analysis of the demographical and socio-political 

situation in the Ukrainian society at the turn of the XX – XXI centuries in the aspect of 
multiculturalism. The author defi nes the main causes of actualization of multicultural 
education in Ukraine.

Key words: multicultural education…
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