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КАр’єрНе ЗрОСтАННя ВІйСьКОВОСлУжбОВцІВ 
ЗбрОйНих Сил УКрАїНи

У статті аналізується можливість кар’єрного росту військовослужбовців. У процесі розвитку Збройних Сил 
України була створена ефективна система роботи з особовим складом, яка давала змогу просувати по службі 
найбільш підготовлених і перспективних офіцерів. Свідченням тому стало введення у 2006 році нової системи 
щорічного оцінювання, відповідно до якої кожен військовослужбовець мав можливість у разі отримання відпо-
відної кількості балів, бути включеним у резерв для просування по службі. Це стимулювало більшість військовос-
лужбовців до якісного виконання своїх службових обов’язків.

Ключові слова: кар’єра, служба, атестація, військовослужбовці, Збройні Сили України.

Iryna AVTUSHENKO,
orcid.org/0000-0002-3987-4034

Candidate of Historical Sciences (PhD),
Associate Professor at the Department of Theory

and History of the State and Law
National Transport University

(Kyiv, Ukraine) irena_avtushenko@ukr.net

THe CAReeR gROwTH OF SeRVICeMeN 
OF THe ARMeD FORCeS OF UkRAINe

The article analyzes the possibility of career growth of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. The military 
career is a deliberately chosen path for each officer. The attestation has the important value in career growth. The attesta-
tion in the Armed Forces of Ukraine had some drawbacks, which consisted in the absence of a quantitative assessment of 
the officer's activity until 2002 (with the exception of the results of combat training). The Assignment of certification was 
made by the direct commander. According to the results of the certification, concluded the prospects of career growth of 
the soldier. A system of work with personnel that enabled the promotion of the most trained and prospective officers was 
created in the process of development of the Armed Forces.

In 2006 the new system of annual assessment, according to which each serviceman had the opportunity, in case of 
obtaining the corresponding number of points, to be included in the reserve for promotion was carried in. It stimulated 
the majority of serviceman for qualitative performance of their official duties.

The feature of annual evaluation was that the the commander (chief), during the assessment, had to take into account 
the personal point of view of each serviceman. The serviceman expressed his wishes regarding the future prospects of 
military service for short-term (1-3 years) and medium-term perspective (3-7 years).

Beside this each serviceman was able in the time of familiarization with evaluate of results, determine the objectivity 
of the evaluation received by the immediate commander (chief). He received the right to express in writing a personal 
point of view regarding the information which was contained in the evaluation card, the consent or disagreement with the 
conclusions of the commanders, necessarily substantiating and substantiating his opinion.

All of this stimulated the commanders (heads) to give an objective assessment to their subordinates based on their 
personal opinion.

Key words: career, service, certification, servicemen, the Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми. Проблема кар’єрного 
зростання військовослужбовців Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) надзвичайно актуальна на 
сучасному етапі. Особливої актуальності і науко-

вого значення набуває дослідження професійної 
кар’єри офіцера для розкриття механізмів реаліза-
ції потенціалу людського професіоналізму в умовах 
трансформації українського суспільства, держави 
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Автушенко І. Кар’єрне зростання військовослужбовців Збройних Сил України

та її Збройних сил. Вивчення процесу просування 
по службі військовослужбовців у незалежній Укра-
їні, від присвоєння першого військового звання і до 
звільнення зі служби, привертає увагу дослідників. 
Отримання звання «лейтенант» після закінчення 
вищих військових навчальних закладів є свідчен-
ням «народження» офіцера.

Для кожного офіцера військова кар’єра – це 
свідомо обраний шлях, який реалізується через 
просування на різноманітних посадах. Рух упе-
ред – це показник відданості професії, надбання 
професійного досвіду та майстерності. Симво-
лічно, що первинне військове звання офіцерського 
складу і звання полковника (капітана 1-го рангу) 
згідно з «Положенням про проходження грома-
дянами України військової служби у Збройних 
Силах України» присвоюються наказом Міністра 
оборони України (Про Положення, 2008). Вони є 
свідченням вирішальних здобутків у кар’єрному 
зростанні військовослужбовця: лейтенанта – вхо-
дження до офіцерського корпусу, полковника – 
досягнення офіцерської зрілості.

Кар’єра військовослужбовця відображає 
низку поетапних змін службового положення, 
пов’язаних із просуванням щаблями службової 
ієрархії у ЗСУ.

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз 
останніх досліджень, публікацій та ряду доку-
ментів свідчить, що питанню кар’єрного зрос-
тання приділялося і приділяється зараз значна 
увага. Зокрема, у статті А. Ємцова, В. Ветрова, 
Г. Шпанчука (Ємцов, Ветров, Шпанчук, 2014) 
проаналізовано основні поняття з теорії кадро-
вого менеджменту та діяльність органів кадрової 
роботи з метою покращення умов діяльності осо-
бового складу і досягнення кращих результатів, 
удосконалення заходів щодо підбору, підготовки 
та розподілу особового складу. Правовий аспект 
просування по службі військовослужбовців ЗСУ 
висвітлював І. Корж (Корж, 2006). Г. Шпанчук 
(Шпанчук, 2015) аналізував систему кадрового 
менеджменту армій провідних країн світу щодо 
управління кар’єрою військовослужбовців. Утім, 
кар’єрне зростання військовослужбовців ЗСУ 
залишається практично не вивченим – на разі від-
сутні праці, де ця проблема виступала б предме-
том самостійного аналізу. Цим і зумовлена акту-
альність нашого дослідження.

Мета статті – розглянути підходи щодо 
кар’єрного зростання військовослужбовців ЗСУ, 
проаналізувати зміни, які відбувалися щодо 
визначення критеріїв оцінювання та атестації вій-
ськовослужбовців та перспектив їх подальшого 
просування по службі.

Виклад основного матеріалу. Система кадро-
вої роботи у ЗСУ та забезпечення потреб військо-
вих формувань у спеціально навчених кадрах 
протягом тривалого часу мала екстенсивний та 
номенклатурний характер, у наслідок чого спо-
стерігалися:

– прояви авторитаризму, під час розв’язання 
кадрових питань, через намагання забезпечити 
значні переваги для обмеженого кола осіб;

– підвищення ролі суб’єктивного фактору у 
прийнятті кадрових рішень, як наслідок, прояву 
корумпованості посадових осіб різноманітних 
ланок управління;

– відсутність контролю за дотриманням вимог 
соціальної справедливості та професіоналізму у 
питаннях просування по службі, направлення на 
навчання та ротації;

– недостатня прозорість розв’язання кадрових 
питань у ЗСУ, що призводить до падіння престижу 
військової служби та відтоку найбільш профе-
сійно підготовлених кадрів до інших державних 
та комерційних структур.

Зазначені негативні явища тягнули за собою 
не тільки невиправдані матеріальні витрати, але й 
серйозні моральні збитки для людей та зниження 
ефективності їх діяльності (Шпанчук, 2015: 122).

Відповідно до директиви Міністра оборони 
України Д-8 від 17 лютого 1994 року «Про невід-
кладні заходи щодо вдосконалення стилю роботи 
з офіцерськими кадрами, прапорщиками і мічма-
нами у Збройних Силах України», на перший план 
висувалося завдання якісного комплектування 
ЗСУ офіцерами, прапорщиками і мічманами, 
збереження найбільш цінних кадрів, піклування 
про долю кожного, хто буде змушений залишити 
армійські лави…

…Соціально-побутова невлаштованість, неви-
сокий рівень грошового забезпечення при ненор-
мованому службовому часі, перевага примусо-
вих методів виховання над методами заохочення 
та ряд інших причин призвели до того, що за 
1993 рік лави ЗСУ залишили за власними рапор-
тами більше ніж 12 тис. офіцерів, з них майже 
4 тис. – молоді офіцери у віці до 30 років (ГДАМО 
України. Ф. 3697. Оп. 22540. Спр. 36. Арк. 24-25).

Інша директива Міністра оборони України 
наголошувала на стабілізації роботи щодо укомп-
лектування офіцерами, особливо у ланці взвод-
рота-батальйон, та недопущенні звільнення моло-
дих офіцерів зі ЗСУ. Пропонувалося звернути 
увагу на молодих офіцерів, взяти на контроль 
вирішення їх побутових проблем… заміщення 
вакантних посад здійснювати на підставі кон-
курсного відбору та гласності, дотримуватися, 
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щоб професійний рівень і морально-психологічні 
якості офіцера відповідали займаній посаді… 
(ГДАМО України. Ф. 3697. Оп. 46011. Спр. 21. 
Арк. 40).

Нова стратегія розвитку ЗСУ, переведення вій-
ськовослужбовців на контрактну основу, різке 
зменшення чисельності особового складу, суттєво 
підвищувало значущість кожного військовос-
лужбовця. Необхідно було не тільки забезпечити 
комплектування підрозділів особовим складом, 
а й найбільш ефективно використовувати потен-
ціал кожного військовослужбовця, що повинно 
досягатися шляхом ефективного управління його 
кар’єрою. Основою ефективного управління 
кар’єрою є об’єктивність оцінки діяльності та 
індивідуальних можливостей військовослужбов-
ців. Результати оцінки надалі використовуються 
для призначення на відповідні посади.

Відповідно до «Положення про проходження 
військової служби особами офіцерського складу, 
прапорщиками (мічманами) Збройних Сил Укра-
їни», проходження військової служби особами 
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) 
розпочинається з прийняття на військову службу 
за контрактом військовозобов’язаних і жінок з 
дня зарахування їх до списків особового складу 
військової частини (військового закладу, установи 
тощо) або призову на військову службу офіцерів 
запасу з дня прибуття до військового комісаріату 
для відправлення у військову частину і закінчу-
ється звільненням із військової служби у запас або 
у відставку (Положення, 2001: 69).

Під час проходження військової служби здій-
снювалося: виконання військовослужбовцями 
обов’язків військової служби; призначення на 
військові посади і переміщення по службі; під-
готовка, перепідготовка і підвищення кваліфіка-
ції; присвоєння та позбавлення військових звань, 
пониження та поновлення у військових званнях; 
проведення атестування; надання відпусток.

Проходження військової служби – це процес 
перебування військовослужбовця на посадах з 
моменту призначення на первинну посаду і до 
моменту його звільнення з останньої посади та 
військової служби у цілому. Зазначений процес 
називається просуванням військовослужбовця по 
службі і є ключовим моментом проходження вій-
ськової служби.

Просування по службі ще називають кар’єрним 
зростанням. Саме бажання кар’єрного росту (а 
значить, і підвищення соціального статусу) при-
водить молодих людей до військових закладів. 
Кар’єра – основний мотив офіцера, стрижень, 
навколо якого обертається вся служба. Саме цим 

офіцери відрізняються від інших категорій осо-
бового складу (військовослужбовців). Кар’єрне 
зростання військовослужбовця фактично перед-
бачено статутом.

Військова кар’єра – свідомо обраний шлях, 
який реалізується військовослужбовцем просу-
ванням по посадах, через прагнення досягти намі-
ченого ним статусу, що забезпечує професійне і 
соціальне становлення військовослужбовця від-
повідно до рівня його кваліфікації.

Від молодих офіцерів багато у чому залежить 
боєготовність нового українського війська, його 
імідж. Тому і ставлення до них держави і вищого 
військового керівництва повинно бути особливо 
вимогливим та уважним водночас (Артюх, 2009: 4).

У розпорядженні начальника Головного вій-
ськово-медичного управляння Міністерства обо-
рони України – начальника медичної служби 
Збройних Сил України В. Білого командирам 
(начальникам) військово-медичних частин та 
закладів від 18 лютого 1999 р. говорилося:  
«У ході особистої роботи у військах Західного та 
Північного оперативних командувань Міністром 
оборони України було виявлено ряд недоліків 
пов’язаних з роботою з молодими офіцерами:

У військових частинах вона практично закінчу-
ється їх прийомом, розміщенням та відрекоменду-
ванням особовому складу, відсутні плани роботи з 
молодими офіцерами стосовно їх становлення на 
призначених посадах, надання практичної допо-
моги щодо придбання необхідних навичок, підви-
щення їх професійної майстерності, покращення 
побутових умов;

…З метою покращення роботи з офіцерським 
складом Міністр оборони України вимагає:

командирам всіх ступенів одним із пріоритет-
них напрямків у своїй діяльності вважати роботу з 
офіцерськими кадрами, відновити роботу рад офі-
церських гуртожитків і надати практичну допо-
могу в їх діяльності.

…включити в особисті плани питання пере-
вірки та надання допомоги у вирішенні проблем, 
пов’язаних з турботою про офіцерів, покращення 
побутових умов їх життя, ввести у практику щомі-
сячне підведення підсумків з усього комплексу 
питань, що стосуються служби та життєдіяль-
ності офіцерів» (ГДАМОУ. Ф. 4366. Оп. 53227. 
Спр. 18. Арк. 2).

Проведені соціологічні опитування серед 
молодих офіцерів, що проводилися у військо-
вих частинах та установах ЗСУ, засвідчили, що 
серед мотиваційних складових при обранні про-
фесії офіцера більшість молодих офіцерів вважає 
патріотичну налаштованість, але майже третина 
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офіцерів цієї категорії має меркантильні інтереси, 
зокрема набуття матеріальної незалежності, уник-
нення можливого безробіття, позбавлення інших 
проблем цивільного життя. Саме ця категорія офі-
церів після зіткнення із соціальними негараздами 
в українському війську першими робила спроби 
дострокового звільнення за будь-якої причини, 
це негативно позначалося на загальному мораль-
ному стані та дисципліні у військових колективах 
(Артюх, 2009: 4).

Навіть серед тих, хто свідомо обрав військову 
професію, чимало молодих офіцерів переживали 
розчарування. Як наслідок – ламалися офіцерські 
долі і, урешті-решт, обривалася спадкоємність 
військових традицій, накопичення та передача 
професійного досвіду. У свою чергу це спри-
чиняло дефіцит якісного кадрового резерву для 
висунення на вищі посади, не говорячи вже про 
чималі економічні втрати, що несла держава через 
фінансові витрати, пов’язані з їх підготовкою.

У кожному разі сценарій розвитку військової 
кар’єри окремо взятого офіцера міг складатися 
по-своєму, але у цілому можливі два напрямки, в 
яких відбувалося становлення військової кар’єри. 
Перший можливий варіант – закінчити вищий 
військовий навчальний заклад (зазвичай термін 
навчання становить 5 років), після чого служити 
за розподілом, отримуючи чергове звання кожні 
кілька років.

При вдалому збігу обставин можна дослужи-
тися до високих звань і у залежності від умов 
служби і роду військ піти на пенсію у віці від 
30 до 60 років. До речі, пенсія військового наба-
гато вище, ніж у цивільних осіб, тому багатьох 
влаштовує такий «стандартний» варіант побудови 
кар’єри.

Але якщо офіцер відрізняється високими 
службовими характеристиками і показниками, 
проявляє себе як ініціативний і грамотний вій-
ськовослужбовець і має кращі рекомендації від 
начальства – він має можливість продовжити 
навчання, вступивши до військової академії.

Загальними принципами просування по службі 
військовослужбовця є те, що в умовах належ-
ної організації військової служби просування по 
службі має залежати від сумлінного ставлення 
військовослужбовця до виконання своїх службо-
вих обов’язків, кваліфікації, від ідейної зрілості й 
особистих якостей, незалежно від світогляду і осо-
бистих уподобань. Військовослужбовець повинен 
прагнути віддано нести службу та підвищувати 
свою кваліфікацію, саме за таких умов його при-
родне прагнення робити військову кар’єру сприй-
матиметься прихильно.

Важливе значення у кар’єрному зростанні 
військовослужбовців посідає їх атестація. До 
2002 року атестування у ЗСУ здійснювалось 
на підставі досвіду Радянської Армії. Недолі-
ком такого атестування була відсутність кількіс-
ної оцінки діяльності офіцера (за виключенням 
результатів бойової підготовки), складання атес-
тації безпосереднім командиром, що базується на 
основі результатів спілкування, сумісної діяль-
ності, взаємовідносин і поведінки у колективі.

У процесі розвитку ЗСУ відбулося впрова-
дження сучасних підходів до підготовки та від-
бору військовослужбовців, що зумовило ство-
рення нової, більш ефективної системи роботи 
з особовим складом Збройних Сил, яка б давала 
змогу просувати по службі найбільш підготовле-
них і перспективних офіцерів. Так, у 2006 році 
Департаментом кадрової політики були розро-
блені рекомендації, згідно з якими кожен вій-
ськовослужбовець, при якісному і професійному 
виконанні своїх службових обов’язків, мав мож-
ливість, при отриманні відповідної кількості балів 
по щорічному оцінюванню, бути включеним у 
резерв для просування по службі. Це стимулю-
вало більшість військовослужбовців до якісного 
виконання своїх службових обов’язків.

Для оцінювання була створена атестаційна 
картка військовослужбовця, яка повинна була дати 
можливість перейти до формування об’єктивних 
рейтингових списків та резерву кандидатів для про-
сування по службі за типовими посадами та спеці-
альностями (Методичні рекомендації, 2006: 4).

Атестування, як оцінний механізм, включає у 
себе три різні процедури як за обсягами оціню-
вання, так і за підходами до їх здійснення, а саме:

щорічне оцінювання службової діяльності 
військовослужбовця (здійснюється у кінці кож-
ного навчального року і завершується складанням 
оцінної картки військовослужбовця);

періодичне атестування (у середньому, здій-
снюється один раз на п’ять років і передбачає 
складання атестації з урахуванням результатів 
усіх щорічних оцінювань);

складання службової характеристики (являє 
собою оцінювання військовослужбовця у між-
атестаційний період) (Про затвердження, 2006).

Починаючи з 2006 року у військових підроз-
ділах почали проводити щорічне оцінювання 
військовослужбовців. Щорічне оцінювання – це 
процес постійного спостереження, вивчення і 
оцінювання службової діяльності військовослуж-
бовця за визначеними критеріями результатів його 
діяльності та проявами якостей. Це оцінювання 
мало важливе значення у загальному механізмі 
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оцінювання службової діяльності військовос-
лужбовця. Воно являло собою дієвий інструмент 
виважених кадрових рішень командира у процесі 
якісного управління кар’єрою військовослуж-
бовця. В основу щорічного оцінювання покладена 
об’єктивна кількісно-якісна оцінка військово-про-
фесійної діяльності кожного військовослужбовця.

Це оцінювання проводиться для: оцінки рівня 
професійних знань, умінь, навичок та інших кри-
теріїв відповідності займаній посаді; визначення 
якості виконання основних завдань, які ставилися 
на навчальний рік; врахування основних поба-
жань військовослужбовця щодо кар’єрного росту 
та їх відповідності результатам службової діяль-
ності; визначення потенційних можливостей вій-
ськовослужбовця для його кар’єрного росту.

За результатами щорічного оцінювання скла-
далася оцінна картка військовослужбовця. Оцінна 
картка військовослужбовця як документ, відображає 
реальні досягнення, недоліки та особливості служ-
бової діяльності військовослужбовця за рік. Вона 
складається на військовослужбовця безпосереднім 
командиром (начальником) і призначена для:

– здійснення комплексного та об’єктивного 
підходу до оцінювання результатів військово-про-
фесійної діяльності військовослужбовця за рік;

– здійснення висновків щодо перспектив 
подальшого службового використання та потенці-
алу кар’єрного росту;

– підвищення якості та об’єктивності атеста-
ційних висновків при складанні атестації.

Крім того, вона дає можливість: 
– врахувати точку зору військовослужбовця сто-

совно перспектив кар’єрного росту та його аргу-
ментації стосовно об’єктивності та неупередже-
ності командира (начальника) у здійсненні оцінки;

– підвищити рівень об’єктивності оцінювання 
військовослужбовця безпосереднім командиром 
(начальником) внаслідок додаткової оцінки пря-
мого командира (начальника) (Методичні реко-
мендації, 2006: 7).

Отже, впровадження вказаних документів та 
атестування дали змогу запровадити механізми 
об’єктивного контролю за службовою діяльністю 
військовослужбовців, намітити шляхи удоскона-
лення професійних якостей та підготовки пер-
спективних військовослужбовців на вищі посади. 
Крім того, новий порядок атестування дав коман-
дирам та начальникам всіх рівнів можливість 
позбавитись від осіб з низькими професійними 
якостями, безперспективних для подальшої 
служби тощо.

Особливість щорічного оцінювання полягала у 
тому, що кожен командир (начальник), мав врахову-

вати особисту точку зору військовослужбовця. Тобто, 
кожен військовослужбовець висловлював свої поба-
жання щодо майбутніх перспектив проходження 
військової служби на короткострокову (1-3 роки) та 
середньострокову перспективу (3-7 років).

Крім цього, військовослужбовець отримав 
можливість при ознайомленні з результатами оці-
нювання визначати об’єктивність своєї оцінки 
безпосереднім командиром (начальником). Тобто 
він отримав право письмово висловити особисту 
точку зору стосовно інформації, викладеної в 
оцінній картці, згоду чи незгоду з висновками 
командирів (начальників), обов’язково мотиву-
ючи та детально аргументуючи свою думку.

Все це стимулювало командирів (начальників) 
для надання об’єктивної оцінки своїм підлеглим з 
урахуванням їх особистої думки.

Подальше призначення на військову посаду 
військовослужбовця повинно проходити з ураху-
ванням його здібностей та придатності до вико-
нання поставлених перед ним завдань. При цьому 
потрібно зазначити взаємозалежність таких кате-
горій військової служби, як «військове звання» та 
«військова посада», яка полягає у тому, що чим 
вища військова посада у штатній ієрархії, тим 
вище військове звання за цією посадою.

Посади, що підлягають заміщенню особами 
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами), 
і відповідні їм військові звання визначаються 
штатом (штатним розписом). Перелік посад, що 
підлягають заміщенню особами вищого офі-
церського складу, затверджується Президентом 
України за поданням Міністра оборони України, а 
посад, що підлягають заміщенню прапорщиками 
(мічманами), особами молодшого і старшого офі-
церського складу – Міністром оборони України. 
Як правило, всі призначення на посади військо-
вослужбовців за контрактом передбачають добро-
вільну і взаємну згоду обох сторін військово-
службових правовідносин.

Висновки. Дослідження процесу кар’єрного 
зростання військовослужбовців по службі, як най-
більшого за часом етапу проходження ними вій-
ськової служби, дозволило зробити висновок, що 
просування військовослужбовців на вищі посади 
здійснюється шляхом їх призначення на вищу 
посаду. Одним із видів кар’єрного зростання вій-
ськовослужбовця є присвоєння чергового військо-
вого звання.

Кар’єрне зростання військовослужбов-
ців – це ключовий момент проходження військо-
вої служби. Характерною ознакою просування по 
службі є динамічність, мобільність, відсутність 
застою. До необхідних умов кар’єрного зростання 
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можна віднести: вакантну посаду; необхідну про-
фесійну освіту; спеціалізацію; досвід служби; 
знання законодавства; необхідну вислугу у вій-
ськовому званні на попередній посаді, а також, у 
разі необхідності, проходження конкурсу.

Загальними принципами кар’єрного зростання 
військовослужбовця є те, що в умовах належної 
організації військової служби воно, насамперед, 
має залежати від сумлінного і професійного став-

лення військовослужбовця до своїх службових 
обов’язків, кваліфікації, від ідейної зрілості й осо-
бистих якостей, незалежно від світогляду і особис-
тих уподобань. Головним принципом розв’язання 
питання просування по службі є те, що державний 
інтерес до оптимального заміщення посад вій-
ськовослужбовцем повинен мати пріоритет перед 
особистим інтересом військовослужбовця, який 
прагне зробити військово-службову кар’єру.
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ORgANIZINg AND CONDUCTINg FOlk leCTUReS 
BY ORTHODOx FRATeRNITIeS IN THe VOlYN PROVINCe 

IN THe SeCOND HAlF OF THe xIx CeNTURY

The founding of Orthodox church fraternities during the ХІХ century was due to the need to strengthen orthodoxy 
and confront the spread of other religions in the territory of the Right-Bank Ukraine. In the context of the realization of 
the policy of Russian autocracy, the exercise of cultural and educational activities was entrusted to orthodox fraternities.

Throughout the period of its existence, the orthodox fraternities carried out charitable and spiritual education activ-
ities. The directions of such work were realized through the establishment of primary parish schools, libraries and book-
shops, and the dissemination of religious literature. The directions of such work were realized through the establishment 
of primary parish schools, libraries and bookshops, and the dissemination of religious literature. They carried out educa-
tional work in order to raise the religious, moral and cultural standard of living of the people in the Volyn province. One of 
the important tasks that the fraternities had to carry out was the organization and conduct of folk reading and conversa-
tions of religious and moral orientation. Each fraternity formed own program of organizing and conducting folk lectures, 
choosing their subjiects. The subjiects of the reading included not only dogmatics and morals, but also church-historical. 

Mostly the readings were focused on the untested population of Volyn province and had a propaganda character in the 
spirit of orthodoxy. This work was carried out in the form of public lectures, group discussions. The subjects of spiritual 
and moral readings mainly covered the main aspects of the orthodox doctrine, sometimes they were the themes of the his-
tory of the Russian Empire. It should be noted that the educational goal, which the members of the fraternities determined 
during the readings, was realized. Members of the fraternities managed to attract a significant amount of local population 
of cities and villages of the Volyn province during the second half of XIX century to participate in popular reading. 

Key words: оrthodox fraternities, elucidative activity, folk reading, the Volyn province. 

Постановка проблеми. Заснування православ-
них церковних братств упродовж другої половини 
ХІХ ст. було обумовлене потребою утвердження 
православ’я та протистояння поширенню інших 
релігій на території Правобережної України.  
У контексті реалізації політики російського само-
державства на православні братства покладалося 
виконання культурно-просвітницької діяльності. 

Напрями такої роботи реалізовувалися завдяки 
заснуванню шкіл та бібліотек, розповсюдженню 
літератури. Одним із важливих завдань, які мали 
виконувати братства, було організація та прове-
дення народних читань та бесід релігійно-духо-
вного спрямування.

Аналіз досліджень. Означена тема представ-
лена у публікаціях вітчизняних науковців ХХ ст. 



11ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Альошина О. Органiзацiя та проведення народних читань православними братствами...

Зокрема, С. Жилюк (Жилюк, 1996), О. Марчук 
(Марчук), О. Сажок (Сажок, 2011), І. Тимочко 
(Тимочко, 2009) опублікували низку статей, при-
свячених культурно-просвітницькій діяльності та 
участі православних братств у культурному житті 
Волині, в яких вони побіжно висвітлювали дане 
питання. На сьогодні відсутні наукові розвідки, 
які б повністю розкривали дану тему. Викорис-
тання опублікованих матеріалів та періодичних 
видань дало можливість розкрити особливості 
проведення народних читань православними 
братствами. 

Мета наукової статті полягає у розкритті спе-
цифіки організації та проведення позабогослуж-
бових читань православними братствами упро-
довж 1880–1890-х років.

Виклад основного матеріалу. 24 грудня 
1876 р. імператором Російської імперії були 
затверджені «Правила для проведення народних 
читань у губернських містах» (Полное собрание, 
1878: 556-557). Згідно з ними читання дозволя-
лося організовувати після отримання відповідного 
дозволу від піклувальника навчального округу та 
згоди губернатора. До такої роботи долучилися і 
православні братства.

Просвітницький напрям діяльності Свято-
Володимирського братства виявився у запрова-
дженні у 1891 р. народних читань. Для їх про-
ведення братчики виділили 250 крб. і на них 
придбали два ліхтаря і картини до них, як засіб 
пояснення змісту читань. Один ліхтар використо-
вували для читань у місті, а інший – для сільських 
церковно-парафіяльних та народних училищ. Не 
маючи змоги придбати достатньої кількості кар-
тин для читань, братчики звернулися до членів 
Луцького Хрестовоздвиженського братства з про-
ханням про надання їм у користування картин, 
оскільки там вже регулярно відбувалися поді-
бні позабогослужбові читання (Город Владимир, 
1893: 255).

Упродовж 1895–1898 рр. братчики придбали 
більш нові моделі проекторів, що свідчило про 
популярність організованих заходів. За прове-
дення читань з 1890 р. відповідав полковий лікар 
О. В. Воскресенський та судовий слідчий Г. В. Гре-
бьонкін. На читаннях, які проводилися регулярно 
через два тижні, читалися твори на релігійну та 
історичну тематику, зокрема розповіді про право-
славні святині, про історію Росії. Слухачами пере-
важно були учні місцевих навчальних закладів, 
при цьому читання влаштовували і для дорослого 
населення міста. З середини 90-х років ХІХ ст.  
слухачами читань стали жителі сільських місце-
востей Володимирського повіту. Певний період 

часу існувала проблема, пов’язана з відсутністю 
приміщення для проведення читань, тому таким 
місцем слугувала зала засідань з’їзду суддів. Цю 
проблему вирішили у 1899 р. у зв’язку з будів-
ництвом окремого приміщення для бібліотеки 
братства. Відтоді до братства надходили прохання 
дозволити проводити у ньому читання. З цього 
питання до голови братства звертався завідувач 
читальні у м. Горохові, вчитель парафіяльного 
училища Д. Фатальчук. Він просив надати для 
читань діафільми, брошури на релігійні та істо-
ричні теми, художні твори (ВКМ РА212: арк.60).

Житомирське Володимиро-Василівське брат-
ство зосередилося на проведенні безкоштовних 
релігійно-моральних читань «задля зміцнення 
чистоти сповідуваних догматів» православної 
віри. Вони проводилися щосуботи після вечір-
нього богослужіння у кафедральному соборі  
м. Житомира. Згодом у неділю великого посту їх 
організовував протоієрей Н. Н. Трипольський під 
супровід церковного співу «при багаточислен-
ному зібранні слухачів різних націй і віроспові-
дань» у приміщенні міської думи. Їх роль зрос-
тала і певний період часу подібні народні читання 
проводилися його викладачами та під контролем 
наглядача о. М. І. Щеглова у приміщенні Жито-
мирського духовного чоловічого училища (Девя-
тисотлетие,1892: 202).

Реалізовуючи упродовж 1890-х років релі-
гійно-просвітницьку мету, члени Луцького Хрес-
товоздвиженського братства також займалися 
проведенням недільних народних читань релі-
гійно-історичного змісту з демонстрацією «туман-
них картин». У статуті братства зазначалося, що 
за допомогою проведення публічних читань та 
бесід братчики намагатимуться пояснювати насе-
ленню істини православної віри у «спростування 
тих помилок, які спокушають сучасне суспіль-
ство» (Устав, 1899: 860). 

Члени братства сподівалися, що відповідні 
читання, з одного боку, матимуть дієвий релі-
гійно-моральний вплив на місцеве населення, а з 
іншого – завдяки засвоєнню історичних свідчень, 
сприятимуть зміцненню у населення думки про 
нерозривний зв’язок тутешнього краю з іншими 
частинами імперії і усвідомленню «повної спо-
рідненості тутешнього російського народу з наро-
дом», що проживає на інших територіях Росії. Під 
час цих читань, що відбувалися у недільні і свят-
кові дні, присутніх знайомили не лише з релігій-
ною, й з історичною тематикою. Наприклад, були 
виголошені доповіді «Початок християнства на 
Русі», «Петро І», «Ломоносов», «Перехід Росій-
ської армії через Дунай у 1877 р.». Під час читань 
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використовували допоміжні засоби, зокрема, 
ілюстрації до змісту доповідей, що сприяло кра-
щому розумінню й засвоєнню почутого. Читання 
викликали значний інтерес людей і їх відвідали у 
1892 р. близько 1700 чоловік (Отчет, 1893: 648). 
Це свідчило про вдалу організацію та зацікавле-
ність людей у проведенні таких заходів. Визна-
вши корисність цих читань, рада братства вирі-
шила з 27 грудня 1893 р. проводити читання не 
лише у місті, а й у селах. Їх організацією у селах 
та колоніях у цей час займався отець Ф. Савлу-
чинський. Відомо, що впродовж 1893 р. у селах 
було проведено 10 читань, з них 2 у чеських коло-
ніях Княгинин і Борятин. З метою пояснення 
православного вчення для чешів у с. Піддубці, 
Коршев, Борухів, Ярославичі Дубенського повіту 
розповідали теми «Про початок християнства 
на Русі», «Імператор Олександр ІІ» «Про Петра 
Великого», у с. Забороль читали «Про Миколу 
Чудотворця», у с. Полонки – «Чому навчав Ісус 
Христос» (Отчет, 1894: 9). Всього з 1891 р. по кві-
тень 1892 р. провели 17 читань (Отчет, 1893: 648),  
у 1894 р. – 12, з них 2 безкоштовно (Отчет, 1895: 744),  
у 1895 р. – 5 у містах, 4 у селах (Отчет, 1896: 842). 
Під час влаштування читань братчики мали певні 
труднощі, пов’язані з відсутністю відповідного 
власного приміщення. Це змушувало їх вина-
ймати приміщення у приватних осіб за відповідну 
оплату (Отчет, 1895: 744). 

Проте ці недоліки суттєво не впливали на якість 
організації та проведення читань. Вони викликали 
зацікавлення слухачів, оскільки кількість присут-
ніх на них сягала понад 100 осіб. Глядацька ауди-
торія складалася із різних вікових груп, з-поміж 
яких значну частину складали діти, починаючи 
від семирічного віку (Отчет, 1893: 649). Під час 
народних читань застосовувалися наочні засоби, 
які дозволяли ілюструвати «світлові картини» за 
допомогою «чарівного ліхтаря».

З 1889 року розпочало проводити позабого-
службові читання Кременецьке Свято-Миколаїв-
ське братство. На своїх зібраннях братчики від-
значали про необхідність і безперечну користь 
відкриття читань у м. Кременець, оскільки «брат-
ство стало на шлях високої і плідної діяльності 
духовно-моральної освіти народу» (Отчет Кре-
менецкого, 1890: 41). Голова братства уклав осо-
бливу програму читань, які почали проводити з 
1889 р. у недільні та святкові дні. Вони склада-
лися з двох періодів, перший тривав з 7 січня по 
8 червня. Далі читання не проводили, оскільки це 
було пов’язано із залученням селян до сільсько-
господарських робіт. Другий період продовжу-
вався з 15 жовтня по 1 грудня 1890 р. 

Програма читань включала не лише догматичні, 
моральні, церковно-історичні питання, а також 
пояснення різних фізичних явищ природи. Кожне 
недільне читання відповідало певному порядку 
викладу матеріалу, наприклад, перше стосувалося 
догматики, друге – моральне, третє – церковно-
історичне (Отчет Кременецкого, 1893: 153).

Згідно з розпорядженнями єпархіальної влади, 
читання проводилися під особливим наглядом і 
безпосереднім керівництвом голови ради.

Висновки. Отже, організація та проведення 
позабогослужбових читань стало одним із прі-
оритетних завдань церковних братств у контек-
сті політики російського самодержавства. Вона 
спрямовувалася на малоосвідчене населення 
і мала переважно агітаційний характер у дусі 
православ’я. Дана робота виконувалася у формі 
публічних лекцій, групових бесід та обговорень. 
Тематика читань в основному висвітлювала осно-
вні аспекти православного віровчення, інколи 
траплялися теми з історії Російської імперії. Слід 
зазначити, що ціль була реалізована і читання 
стали популярними, оскільки їх відвідувала зна-
чна кількість людей різного стану.
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ВиКОриСтАННя ПАМ’ятОК АрхІтеКтУри рАДяНСьКОю ВлАДОю 
В 50-60-тІ рОКи хх Ст. яК МетОД НищеННя ІСтОричНОї ПАМ’ятІ УКрАїНцІВ

Розглянуто дії радянської держави на західноукраїнських землях у другій половині ХХ ст. щодо збереження 
і використання пам’яток архітектури минулих епох. Акцентовано увагу на історичній та мистецькій цінності 
архітектурних комплексів регіону, вцілілих після Другої світової війни, а також на стані збереження пам’яток 
архітектури, переданих комуністичною владою в користування закладам охорони здоров’я. Наведено приклади 
методів, що були використані тоталітарним режимом з метою нищення історичної пам’яті українського народу.
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THe ARCHITeCTURAl MONUMeNTS USAge BY SOVIeT AUTHORITIeS 
IN THe 50’S AND 60’S OF THe 20th CeNTURY 

AS THe UkRAINIANS DeSTRUCTION MeTHOD

The problem of preserving a national memory is quite relevant to modern Ukraine. The century of domination of 
invaders in our land did not pass without a trace. The material and spiritual values created by the Ukrainian people were 
destroyed or accepted to the achievements of other peoples. The temporary rulers left their dominance mark on our lands 
in the magnificent monuments of architecture and art, glorifying emperors, kings, and magnates. Other governors sought 
to destroy everything from the past to form a new people’s memory with a new culture and ideology.

In the framework of the totalitarian regime that came to the Ukrainian lands in the 20th century, a negative attitude 
towards the cultural achievements of the past was formed. Accordingly, people did not regret the destruction of monu-
ments and other artistic values. The Soviet political system has created its own socialist culture without respect for the 
past epochs and without admiration for the talent and work of many Ukrainian generations and other peoples who formed 
one European cultural foundation.

Forming and propagating the culture of "socialist realism" on the Ukrainian lands, the Soviet authorities used various 
methods to destroy the historical memory of Ukrainians. One of the effective ways was to reorient architectural monuments 
(castles, palaces, monastery buildings. The purpose of this study is to analyze the actions of the Soviet authorities on preser-
vation and exploitation of the architectural monuments of the region in the postwar period in the Western Ukrainian lands. 

The authors aim to pay special attention to the state of conservation of architectural monuments, which were trans-
ferred by a totalitarian regime in the use of health care institutions. As an example were taken the Renaissance Palace of 
the 17th century in Pidgirtsi village, a memorial of the fortified architecture of the 18th century –a monastery complex in 
Pidkamin’ village and neo-Gothic palace of Count Skarbek of the 19th century in the Zaklad village of Lviv region.

Key words: culture, architectural monuments, historical memory, medical institutions.
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Божко Н., Цубов Л. Використання пам’яток архiтектури радянською владою...

Постановка проблеми. Проблема збереження 
національної пам’яті є досить актуальною для 
сучасної держави Україна. Століття панування 
загарбників на нашій землі не пройшли безслідно. 
Матеріальні й духовні цінності, створені україн-
ським народом, знищувалися або зараховувалися 
до надбань інших народів. Тимчасові володарі 
залишали слід свого панування на наших землях 
у величних пам’ятках архітектури і мистецтва, 
прославляючи імператорів, королів та магнатів, 
інші прагнули знищити все, що залишилось із 
минулого, щоб сформувати нову пам’ять народу, 
з новою культурою та ідеологією.

Тоталітарний режим, що прийшов на укра-
їнські землі у ХХ столітті, прагнув сформувати 
негативне ставлення до культурних надбань 
минулого, а отже, не шкодувати за зруйнованими 
пам’ятками і знищеними мистецькими ціннос-
тями інших епох. Радянська політична система 
творила свою соціалістичну культуру, де не було 
місця для пошанування минулих епох, захоплення 
талантом і працею багатьох поколінь українського 
та інших народів, що жили і творили на нашій 
землі єдину сув’язь європейської культури.

Радянська влада, формуючи та пропагуючи 
псевдокультуру «соціалістичного реалізму» на 
українських землях, використовувала різнома-
нітні методи для нищення історичної пам’яті 
українців. Одним із дієвих способів було пере-
профілювання архітектурних пам’яток (замків, 
палаців, монастирських приміщень, храмів, при-
ватних будинків відомих людей) і використання їх 
із власною ідеологічною метою. 

Аналіз досліджень. Проблема збереження і 
використання пам’яток архітектури і мистецтва 
України має досить багату історіографію. Цій 
проблемі присвячено енциклопедичне видання 
«Історія міст і сіл України» (Історія міст і сіл 
Української РСР, 1968); триває праця над фунда-
ментальним 28-томовим виданням «Звід пам’яток 
історії та культури України» (Горбик, Денисенко, 
2012); Звід пам’яток історії та культури України, 
2012; Звід пам’яток історії та культури України 
м. Львів). Вагомий внесок у розробку проблеми 
пам’яткознавства, дослідження та збереження 
української архітектурної спадщини зроблено 
у роботах В. Баб’яка, В. Горбика, Г. Денисенко, 
В. Заболотного, О. Лесика, В. Парація, О. Рогот-
ченка та інших. 

Мета статті – проаналізувати дії радянської 
влади на західноукраїнських землях у повоєнні 
часи щодо збереження і використання пам’яток 
архітектури регіону. Особливу увагу автори 
прагнуть звернути на стан збереження пам’яток 

архітектури, переданих тоталітарним режимом у 
користування закладам охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. У повоєнні 
роки західноукраїнські землі, як і інші, де про-
йшла війна, були зруйновані і пограбовані. Окрім 
відбудови економіки і налагодження функціо-
нування важливих соціальних інфраструктур, 
перед радянською владою постало питання рес-
таврації пам’яток архітектури минулих епох. 
Руйнування, що панували на українських зем-
лях, змусили радянську владу вже не так нео-
бачно нищити пам’ятки архітектури, як це було у 
страшні 30-ті роки ХХ ст., а використати збере-
жені пам’ятки для налаштування життя громадян. 
Це було досить складно, оскільки з обстежених 
двох тисяч пам’яток архітектури в 14 областях 
України в повоєнні роки лише одиниці не зазнали 
серйозних пошкоджень (Бадяк, Запровадження 
радянської пам’яткоохоронної системи у Львові, 
2011: 13), але й вони потребували невідкладного 
ремонту, щоб не зазнати долі тих 347 архітектур-
них об’єктів, що були втрачені повністю (Горбик, 
Г.Г. Денисенко, 2012: 22).

Наприкінці 1945 року радянський уряд України 
приймає постанову «Про заходи до впорядкування 
стану пам’яток культури, старовини і природи на 
території УРСР», якою затверджено розроблене 
«Положення про пам’ятки культури і старовини». 
Документ зазначав, що охорона історичної спад-
щини є важливою державною справою. У цьому 
ж документі було визначено поділ пам’яток 
залежно від наукової, історичної і художньої цін-
ності на загальносоюзні, республіканські і міс-
цевого значення (Бадяк, Зазнач. праця, 2011: 14).  
Відповідно до прийнятих рішень, історико-куль-
турні пам’ятки та монументи було підпорядко-
вано Комітетові у справах культурно-освітніх 
установ, а пам’ятки архітектури й садово-паркові 
комплекси – Управлінню у справах архітектури.

Протягом 1946–1948 років було прийнято спе-
ціальні постанови Ради Міністрів СРСР та Ради 
Міністрів УРСР, які визначали конкретні засади 
організації вивчення та реставрації пам’яток 
архітектури в державних масштабах (Збірник 
постанов і розпоряджень уряду УРСР, 1948). Ці 
завдання повинні були виконувати новостворена 
Академія архітектури УРСР (очолювана В. Забо-
лотним), а також Управління у справах архітек-
тури при Раднаркомі УРСР. До функціональних 
обов’язків цих установ належали облік, охорона 
та реставрація архітектурних пам’яток (Істо-
рія культури України, 2011: 733). Під час озна-
йомлення з цими документами звертаєш увагу 
на стиль викладу. Текст тогочасних постанов,  
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прийнятих радянською владою, надміру задекла-
рований і викладений у пафосному стилі. Зрозу-
міло, що перед нами ідеологічні прожекти, які 
неможливо виконати передусім через відсутність 
належного фінансування..

Наприкінці 40-х років ХХ ст. Рада Міністрів 
СРСР ухвалила постанову «Про заходи до поліп-
шення охорони пам’ятників культури» (від 14 жов-
тня 1948 р.) (О мерах улучшения охраны памят-
ников культуры, 1948). Це був перший союзний 
документ, який діяв протягом досліджуваного пері-
оду і регламентував діяльність з охорони і вико-
ристання пам’яток історичної спадщини. У ньому 
вже було вказано на першочерговість охорони і 
реставрації пам’яток архітектури, що знаходились 
у столиці чи обласних центрах, інші пропонува-
лося здавати в оренду різноманітним відомствам 
та установам. Слід відзначити, що в повоєнні роки 
було затверджено офіційний список пам’яток архі-
тектури України, що підлягали державній охо-
роні, який нараховував лише 2 070 об’єктів (Куль-
турна спадщина в контексті «Зводу пам’яток...»,  
2015: 29).

Водночас радянська влада прагнула увіко-
вічнити пам’ятки військової історії, особливо 
пов’язані з Другою світовою війною та визволен-
ням радянськими військами західноукраїнських 
земель. Для виконання цього пропагандистського 
завдання коштів не шкодували – будували мемо-
ріали, обеліски, впорядковували місця військової 
слави тощо. Це був один з методів формування 
радянської версії української національної пам’яті 
і водночас можливість обмежити публічний доступ 
до інших пам’яток минулого (Горбик, 2012: 20–24). 
Як наслідок, кожного року з офіційного списку зни-
кали чергові пам’ятки архітектури, які з погляду 
радянської влади не заслуговували на збереження. 
Особливо складною була ситуація у 60-х роках  
ХХ ст., коли, виконуючи вказівки московського 
керівництва, яке вважало «марнотратством» охо-
рону пам’яток культури, тогочасна українська 
влада вивела з-під опіки держави 740 об’єктів 
(переважно церкви XVI–XVIII ст.) (Культурна 
спадщина в контексті «Зводу пам’яток...», 2015: 
30). Значну кількість будівель, які ще донедавна 
були під охороною, зачиняли, перетворювали у 
господарські споруди або віддавали в оренду.

Зокрема, в оренду до Міністерства охорони 
здоров’я УРСР потрапляють пам’ятки архітек-
тури – палаци, храми, монастирські комплекси 
тощо. Радянська влада переклала відповідальність 
за стан їх збереження на міністерство, яке апріорі 
не мало достатньо коштів для утримання при-
міщень у належному стані, оскільки перед меди-

циною стояли першочергові завдання – надання 
медичних послуг населенню. Саме ж спролетари-
зоване населення, яке вперше одержало право на 
отримання безкоштовної медичної допомоги, не 
звертало увагу на належний санітарний стан при-
міщень та комфорт у лікарняних палатах.

Необхідно відзначити, що методи, викорис-
тані владою на той час, були досить успішними. 
Оскільки, з одного боку засвідчували «велику тур-
боту» про охорону здоров’я громадян, а з іншого – 
недостатній рівень фінансування медичних закла-
дів доводив ці будівлі до катастрофічного стану. 
Вони не ремонтувалися, досить швидко руйнува-
лися і ставали непотрібними, а отже –забутими. З 
мовчазної згоди населення знищувалася пам’ять 
про первісне призначення цих приміщень, про 
історичні події, пов’язані з ними, про людей, які 
колись жили в них.

Серед доказів, які підтверджують таку полі-
тику радянської влади щодо збереження історич-
ної пам’яті українського народу, є ставлення до 
пам’ятки ренесансної архітектури Галичини – Під-
горецького замку.

Підгорецький замок, збудований у 1635–1640 рр. 
в стилі пізнього ренесансу, є однією з небагатьох 
автентичних пам’яток цього періоду, збережених 
у Східній Європі. До сьогодні вчені ведуть диску-
сії щодо автора проекту замку. Одним з можливих 
проектантів є французький військовий інженер 
Гійом Левасар де Боплан, автор відомого «Опису 
України», іншим – італійський архітектор Андре 
дель Аква, який приблизно тоді ж збудував фор-
тецю у Бродах (Історія міст і сіл Української РСР, 
1968: 137).

Первісний варіант замку складався з двоповер-
хового головного корпусу. В оформленні палацу 
використано ордерну систему, що надавала йому 
світського вигляду. Наприкінці XVII ст. добудували 
третій поверх. Прибудовані під час реконструкції 
зовнішні сходи з’єднували зовнішнє подвір’я з 
другим поверхом палацу й терасою, з якої відкри-
вався краєвид на навколишні землі. Замок у Підгір-
цях – один з найяскравіших прикладів укріпленого 
палацу, де комфорт і шляхетність почали перева-
жати над оборонними функціями (Лесик, 1993: 
37–38).

Ще одна пам’ятка української архітектури – 
Пліснеськ. На місці середньовічного городища і 
давньоруського монастиря у XVIII столітті побу-
дували монастирську церкву в стилі бароко. Там 
протягом XVII–XVIII століть зберігався архів, 
серед рукописів якого було знайдено найстарішу 
рукописну копію творів українського полеміста 
Івана Вишенського та «Літопис Підгорецького 
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монастиря» (або Синопсис) – важливе джерело 
до вивчення історії західноукраїнських земель 
другої половини XVII ст. (Історія міст і сіл УРСР,  
1968: 138).

Протягом століть володарями замка були корон-
ний гетьман Станіслав Конецпольський та його 
родина. З XVIII ст. замок перейшов у власність до маг-
натів Жевуських (Історія міст і сіл УРСР, 1968: 135).  
З другої половини XIX ст. палац придбала родина 
князів Сангушків, які володіли ним аж до Другої 
світової війни. Історія цієї пам’ятки архітектури 
повна драматизму і тісно пов’язана з бороть-
бою українського народу за своє визволення як в 
часи Національно-визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького, так і в буремні роки національ-
них змагань початку ХХ ст. Проте головне – цей 
палац є свідченням таланту, творчої праці мешкан-
ців краю, що створили цю пам’ятку на нашій землі.

Після Другої світової війни палац в Підгірцях 
не зацікавив радянську владу як пам’ятка архі-
тектури європейського рівня. Традиції місце-
вого туризму, про які із захопленням писав автор 
одного з найцікавіших на початку ХХ ст. галиць-
ких путівників Мечислав Орлович, виокрем-
люючи місцеві замкові комплекси як історичні 
пам’ятки (Orłowicz, 1914), були втрачені і знищені. 
У палаці розмістили військовий госпіталь. Згодом 
цей медичний заклад отримує свою спеціаліза-
цію – туберкульозна лікарня. До 1951 року в замку 
функціонував кістково-туберкульозний санаторій, 
а в 1953–1955 роки – госпіталь інвалідів Великої 
Вітчизняної війни і Радянської Армії. У тому ж 
1955 році було прийняте остаточне рішення про 
те, що Підгорецький замок стає першою обласною 
туберкульозною лікарнею на 250 ліжок. За див-
ним збігом обставин у 1956 р. у замку спалахнула 
пожежа. Вогонь знищив два поверхи палацу. Вна-
слідок пожежі було повністю втрачено (згоріло або 
зникло) все, що нагадувало інтер’єр ренесансного 
замку: прикраси бенкетних салонів, скульптура, 
каміни, мозаїчна підлога, дрібна пластика тощо. 
До початку 60-х років радянська влада відзвіту-
вала про повну реставрацію будівлі, перетворивши 
ренесансний замок у медичну установу, де ліку-
вали хворих з відкритою формою страшної недуги. 

З 1962 р. Підгорецький замок – туберкульозний 
санаторій на 350 ліжок, який мав два відділи. Один 
із відділів містився в самому замку, інший у при-
міщенні колишнього монастиря в с. Пліснеську 
(Історія міст і сіл УРСР, 1968: 145). Після рестав-
рації інтер’єр палацу змінився до невпізнання. Без-
слідно зникли безцінні інтер’єри Зеленої і Карма-
зинової кімнат, Китайського і Золотого салонів та 
інше. В одному із найкрасивіших Лицарських залів 

розмістили гінекологічне відділення, а в ренесанс-
ній каплиці – ординаторську. Враховуючи медичну 
специфіку санаторію, до замку тепер навідувалися 
лише ті, хто нездужав, і персонал, що працював 
там. На той час це 9 лікарів, 25 медсестер, 60 сані-
тарок та 145 осіб технічного персоналу (Історія 
міст і сіл УРСР, 1968: 145). Заростали стежки й до 
монастиря, який втратив значення духовного цен-
тру в тоталітарній державі.

На функціонування санаторію держава асигну-
вала щорічно понад 585 тис. крб (Історія міст і сіл 
УРСР, 1968: 144). Однак цього ледве вистачало на 
лікування та утримання хворих. Виділяти кошти на 
збереження та реставрацію самого архітектурного 
комплексу не було жодної змоги. 

Подібну долю має й інший архітектурний комп-
лекс – Домініканський монастир в селі Підкамінь 
Бродівського району на Львівщині, що має назву 
Підкам’янецький, і є однією з величних пам’яток 
оборонної архітектури України.

Перша згадка про цей монастир з’явилася ще 
в середині XV ст. На початку XVII ст. в цьому 
мальовничому і багатому на історичні події місці 
збудовано чудовий бароковий храм Вознесіння. 
Постійна загроза нападу турецько-татарських 
військ змусила ченців зводити приміщення монас-
тиря у бастіонній системі. Так, релігійна споруда 
набирає рис фортеці. Оборонні мури, бастіони та 
інші споруди були збудовані за проектом відомого 
військового інженера Христіана Дальке, доля якого 
тісно пов’язана з історією українських земель, осо-
бливо з Кам’янець-Подільською фортецею (Історія 
міст і сіл УРСР, 1968: 169).

Фортифікували монастир у два етапи. Спочатку 
було зведено монастирський корпус, який приту-
лився до північного фасаду собору, а на другому 
етапі, вже з середини XVIII ст., було споруджено 
східне крило, яке перетворило монастир у непри-
ступну фортецю. У внутрішньому дворі монастиря 
знаходився унікальний колодязь: він був повністю 
вирубаний в скелі і мав глибину 94 м. Робота над 
його спорудженням тривала 18 років, але давала 
змогу у разі облоги мати незалежне водопоста-
чання. Однією з прикрас монастирського комп-
лексу була дзвіниця з трьома високими арками, що 
виконувала роль спостережної вежі. Архітектором 
проекту дзвіниці вважається Павел Гіжицький 
(Підкамінь, Домініканський монастир). 

Як духовна і військова твердиня монастирський 
комплекс пережив багато лихоліть. Не раз за часів 
свого існування він був спалений, пограбований, 
зруйнований ворогами. Однак ХХ ст. було найдра-
матичнішим для цієї пам’ятки. У 1916 році схід-
ний фронт Першої світової війни проходив по лінії 
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Пінськ – Броди – Тернопіль – Чернівці. І територія 
біля с. Підкамінь, як і сам монастирський комплекс, 
стали місцем, де відбувалися активні воєнні дії 
двох ворогуючих армій. Внаслідок протистояння 
більшість монастирських приміщень постраждала 
від артилерійських обстрілів: згоріли покрівлі буді-
вель, було знищене внутрішнє оздоблення храму. 
Воєнні дії спричинилися також до пожежі в монас-
тирській бібліотеці, внаслідок чого було знищено 
архів і тисячі томів раритетних видань та унікаль-
них рукописів (Підкамінь. ЕІУ, 2011).

Із завершенням Другої світової війни радянська 
влада, оцінивши фортифікаційні переваги монас-
тирського комплексу в с. Підкамінь, організувала 
на його території районний відділ НКВС (народ-
ний комісаріат внутрішніх справ), а в корпусах 
колишнього духовного закладу – в’язницю. 

У холодну пору року в’язні, що утримувалися 
у приміщенні храму, для того щоб не замерз-
нути, розбирали і палили дерев’яні підлоги, лави, 
скульптури святих, вівтарі тощо. Згодом, у другій 
половині 50-х років, в’язницю було перенесено, а 
в її приміщеннях розмістили психоневрологічну 
лікарню закритого типу для жінок, яка існує і 
донині.

Більше пощастило душевнохворим Миколаїв-
ського району на Львівщині. Їх радянська влада 
розмістила на лікування в одному з найкрасивіших 
палаців Галичини – палаці Скарбека.

У середині XIX ст. в цьому мальовничому місці 
Миколаївщини (між Дроговижем та Демнею) граф 
Ст. Скарбек вирішив будувати власний палац, який 
мав би стати копією його палацу у Нуссдорфі під 
Віднем. Під час будівництва проблеми в особис-
тому житті спонукали графа змінити свою думку 
щодо призначення споруди та перепрофілювати її 
на благочинний інститут для дітей-сиріт і людей 
похилого віку. Так, ще недобудований прекрас-
ний комплекс змінив своє призначення. Хоча сама 
будівля, спроектована як розкішний палац з вели-
кими залами, салонами та широкими сходами, вже 
не могла докорінно змінитися. Юридичні доку-
менти про перепрофілювання маєтку були оформ-
лені 1серпня 1843 року (ЛННБ ім. В. Стефаника, 
1909: 5). 27 лютого 1844 р. був отриманий дозвіл 
австрійського імператора на функціонування бла-
гочинного закладу.

Задум графа вимагав від нього непростого 
правового рішення – заповісти все своє майно на 
благодійність. У 1848 р. Скарбек складає заповіт, 
згідно з яким, дохід з усіх його маєтностей у Гали-
чині заповідає використовувати на будівництво, 
організацію, а також утримання притулку (ЛННБ 
ім. В. Стефаника, 1909: 29–32). Згодом розробля-

ються і приймаються документи, за якими цей 
заклад мав би функціонувати. Це такі документи, 
як – «Statut organizacyiny Zakladu sierot iubogich 
w Drohowyzy» (ЛННБ ім. В. Стефаника, 1909: 
35–58), а також «Instrukcja dla Kuratora i Rady 
administracyjne fundacji St. hr. Skarbka» (ЛННБ ім. 
В. Стефаника, 1909: 59–80). На превеликий жаль, 
у цьому ж році граф Скарбек помирає і в пам’ять 
про нього Інститут дроговизький для сиріт і вбо-
гих отримує назву «Інститут Скарбека» (більш 
вживане – «Заклад»). 

Будівництво замку, тобто головної будівлі май-
бутнього притулку, було завершено в 1865 р. Це 
була чудова будівля в неоготичному стилі, яка під-
креслювала красу мальовничих пагорбів Микола-
ївщини. Протягом 50–70--х років XIX ст. навкруги 
палацу були збудовані котеджі для служби; роз-
били сад і заклали став, побудували оранжерею, 
майстерні, лікарню, аптеку, пекарню та інші гос-
подарські приміщення. Відкриття «Інституту 
Скарбека» офіційно відбулося у березні 1875 р.  
(Субота, 2010 ).

Світлі й просторі кімнати для вихованців, зали 
для навчання, заняття фізичними вправами і музи-
кою зробили благодійний Інститут Скарбека одним 
із взірцевих притулків в Австро-Угорській імперії 
кінця XIX ст. Про нього говорили і писали у того-
часній європейській пресі, відвідували і переймали 
досвід (Субота, 2010). 

«Інститут Скарбека» функціонував до 1939 р.  
У його діяльності були успішні злети і падіння, які 
залежали не лише від фінансового становища, а й 
від політичних реалій того часу. Так, в роки Пер-
шої світової війни Заклад був перепрофільований 
у лікарню, а згодом пограбований російською 
армією, яка відступала з Галичини. Із благодійного 
інституту для сиріт російська армія вивезла все 
цінне. Через декілька років, у часи національно-
визвольних змагань, червоноармійські війська кін-
ної армії Будьонного знищили те, що залишилося.

Наприкінці 50-х років ХХ ст. у неоготичному 
палаці, досить пошкодженому в час ведення воєн-
них дій, відкрили психо-неврологічну лікарню 
закритого типу. Цей медичний заклад функціонує 
і зараз. Щоправда, у його зовнішньому і внутріш-
ньому вигляді досить складно впізнати один із най-
красивіших палаців Львівщини. До невпізнання 
змінився парк, ставок, зникли оранжереї з екзотич-
ними рослинами тощо.

В одному з корпусів колишнього благочин-
ного інституту у період з 1945 до 1953 рр. радян-
ська влада влаштувала притулок для сиріт, який 
згодом було перепрофільовано у тюрму НКВС.  
У 80-х роках ХХ ст. в’язниця почала приймати 



19ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

неповнолітніх злочинців і отримала назву Микола-
ївської виправної колонії № 50.

Так, унікальне місце, де поєдналися краса архі-
тектурної пам’ятки з історією нашого краю, а також 
з долею одного з перших підприємців і меценатів 
Галичини, стає закритим для широкого доступу. 
Медичній установі дуже складно утримувати 
палац у належному стані. А дорога до нього, яка 
проходить повз в’язничні приміщення, обнесені 
парканом з колючим дротом, не сприяє бажанню 
відвідувати Заклад.

Висновки. Таким чином, використані радян-
ською владою методи щодо збереження і викорис-
тання пам’яток архітектури в повоєнні роки, були 
досить суперечливими. По-перше, пам’ятки архі-
тектури перепрофільовували на установи, які пере-
важно виконували ідеологічні завдання радянської 
влади, – освітні заклади, музеї, спортивні установи 
тощо. По-друге, тоталітарна держава не мала змоги, 
а здебільшого і бажання реставрувати і зберігати 
історичні пам’ятки минулих епох. По-третє, пере-
даючи ці приміщення в оренду, радянська держава 
не впровадила правовий механізм впливу на орен-
дарів щодо їхньої відповідальності за збереження і 
цільове використання орендованих приміщень. По 
суті, це було «неписане право», за яким держава 
знімала з себе відповідальність за руйнування і 

нищення будівель. По-четверте, передача колиш-
ніх палаців, монастирських комплексів в оренду 
Міністерству охорони здоров’я УРСР мала й пози-
тивне значення. Це дало змогу в повоєнні роки міс-
цевому населенню отримати медичну допомогу. 
Хоча говорити про надання якісних медичних 
послуг у непристосованих для цього приміщеннях 
було досить складно.

Сучасна Україна стала членом більшості євро-
пейських міжнародних організацій, у тому числі 
установ з охорони пам’яток культури і мистецтва. 
Це означає, що наша держава не тільки визнала, але 
й має виконувати визнані міжнародною спільнотою 
принципи та пріоритети соціокультурного і гумані-
тарного розвитку. Зокрема, у 2006 р. наша держава 
підтримала «Конвенцію про охорону архітектурної 
спадщини Європи», прийняту ще у 1985 р., тобто 
взяла на себе зобов’язання «утверджувати в грома-
дянській думці розуміння необхідності збереження 
архітектурної спадщини як елемента культурної 
самобутності і джерела натхнення і творчості для 
сьогоднішніх і прийдешніх поколінь» (Конвен-
ція про охорону архітектурної спадщини Європи, 
1985). Це дає надію, що пам’ятки архітектури, які 
всупереч політиці СРСР збереглися до нашого часу, 
в українській державі будуть збережені й викорис-
тані для прийдешніх поколінь.
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АКтУАльНе МиСтецтВО: АПрОбАцІя НОВОГО ГУМАНІЗМУ

Стаття присвячена проблемам актуального мистецтва. За основу дослідження взято лише один його зріз, в 
якому художник робить акцент на соціальній орієнтованості мистецтва. На прикладі аналізу мистецьких акцій 
здійснюється спроба виявити нові гуманістичні тенденції. Доводиться, що актуальне мистецтво не перестає 
бути зверненим до індивідуальності самої людини. А його масштабність та радикальність спрямовані на про-
будження творчих сил глядача, кардинальну зміну мислення. 
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CONTeMPORARY ART: APROBATION OF New HUMANISM

This article centers on the problems of contemporary art in Ukraine and the world. The basis of the study takes into 
consideration one of its aspects – when the artist focuses on the social orientation of art. An example of an analysis of 
artistic actions is the attempt to identify new humanistic tendencies. It turns out that contemporary art does not cease to 
address the individual at a personal level. Its magnitude and radicalism are aimed at awakening the creative powers of 
the spectator, to spur a radical change in their thinking. 

Joseph Beuys work “7000 Oaks” (Documenta 7 in Kassel, Germany in 1982) best describes the essence of his “social 
sculpture”, which restores confidence in the abilities of the individual, provided that he or she awakens a creative prin-
ciple within his or herself. The “Wrapped Space” campaigns Christo and Jeanne-Claude (Wrapped Reichstag, Berlin, 
1971–95) attract attention to objects of critical importance, and allow viewers to discover new qualities in the context 
of the present. Similarly, performances by Yves Klein “dematerialize” the human mind, freeing it from the domination of 
material meanings (“The Void”, 1958, “Cosmogonies”, 1960–62, “Silence is golden” 1960). 

The ability of the art to “circumvent” imposed framework is demonstrated by “Points of Unity” – a project by Dan-
ish art duo Hesselholdt & Mejlvang produced by IZOLYATSIA. A simple combination of the colors of the Ukrainian flag 
– in which the clear border is blurred, signifying the possibility of a new color and a new solution – can be seen on 50 
billboards in Kyiv. Thanks to the use of advertising, this project was able to not only engage in dialogue with the viewer, 
but also provided the viewer with an opportunity that is significant and uncommon in modern conditions – it invited the 
viewer to search for such “Points of Unity” in dialogue with another; in the space of his or her own city; in the end, in 
their own country which is currently experiencing an economic crisis and a war.

Consequently, we cannot say that contemporary art necessarily facilitates a departure from humanistic values. In fact, 
it is obvious that another quality of new humanism has emerged, one which is manifested in the conscious refusal of a 
romantic “arrangement”. In simple forms that often have nothing to do with aesthetics, artists not only reveal the actual 
problems of time, but also reveal the opportunities of the person himself, the importance of his co-creation in society and 
the ability to withstand the systematic vision. 

Key words: contemporary art, humanism, social sculpture, Joseph Beuys, Christo Javacheff, Yves Klein, “Izolyatsia”.

Постановка проблеми. Нині в Україні 
часто зустрічаємось із тим, що актуальне мис-
тецтво критикують, власне, за те, проти чого 

воно спрямоване. Глядачеві часом складно роз-
гледіти у такому мистецтві змістову антитезу 
негативним аспектам соціального життя, полі-
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тики, особливо, якщо вони певним чином мас-
куються під самі ці процеси, використовуючи 
прийом «дзеркального відображення». Тому 
через власне нерозуміння глядач часто закидає 
такому мистецтву «антигуманістичну спрямо-
ваність». 

Саме тому завдання статті – спроба довести, 
що сучасне мистецтво не відійшло від гуманіс-
тичної основи, радше, гуманістичні вияви набули 
форм, адекватних сучасності. 

Аналіз досліджень. Стаття базується на дослі-
дженні та авторській інтерпретації самих творів 
актуального мистецтва. Значна роль відведена 
аналізу і використанню інформаційних ресур-
сів, які  висвітлюють позицію самих художни-
ків – Джозефа Бойса, Іва Кляйна, Хрісто Явашева.  
У дослідженні використано наукові рефлексії 
та огляди західних арт-критиків та мистецтвоз-
навців: L. Кукі, А. Фон Грайєвіца, В. Регберга. 
Полемічне поле статті визначене концептуаль-
ними підходами Н. Бурріо (Bourriaud et al, 2002), 
Х. Ортега-і-Гассет (Ортега-і-Гассет, 1994). 

У вітчизняному науковому просторі тема 
актуального мистецтва не залишається поза ува-
гою. Проте найближчими до нашого дослідження 
є питання, постановлені у статтях О. Чепелик 
(Чепелик, 2010). 

Мета статті. Ця стаття є також реакцією на 
стереотипізоване сприйняття актуального мисте-
цтва в Україні. Цим зумовлені фокус досліджу-
ваної проблеми і мета дослідження − привернути 
увагу до нової якості гуманізму, що репрезенту-
ється актуальним мистецтвом. 

Виклад основного матеріалу. Філософ Хосе 
Ортега-і-Гассет написав свою працю «Дегума-
нізація мистецтва» у 1925 р., яка, очевидно, була 
викликана мистецтвом модернізму та авангарду. 
Його метою було не засудити нове мистецтво, а 
зрозуміти його мотивацію, його потребу відійти від 
вироблених століттями усталених норм і правил. 

Досліджуючи маркери загальноприйнятого 
розуміння «гуманізованої» (тобто олюдненої) 
реальності, автор прогнозував непопулярність 
нового мистецтва і його приреченість на проти-
стояння мас. Проте філософ ясно бачив підстави 
для Нового мистецтва: «Імператив надмірного 
реалізму, який переважав у художній чутливості 
минулого століття, варто розцінювати як крайнє 
збочення естетичної еволюції. А звідси випли-
ває, що нове натхнення, хоча б яким на позір 
екстравагантним воно було, є просто повернен-
ням, бодай у головному, на справжній шлях мис-
тецтва» (Ортега-і-Гассет, 1994: 252−253). Таким 
чином, автор передбачив інше бачення, в якому 

можна знайти нові засоби «олюднення» світу. 
Отже, мистецтво має зовсім інші завдання, 

аніж відповідність смакам споживача. Воно 
завжди має глобальний вимір і своїм виявом 
індивідуального шукає збігів із певними яви-
щами світового масштабу. Особливістю акту-
ального мистецтва є те, що воно фактично сти-
рає кордони проблем і будь-яку з них робить 
загально-конверсованою. Часто його сенс поля-
гає у відповіді на питання – які соціальні, полі-
тичні чи інші проблемні зони фокусує і дослі-
джує це мистецтво.

Наприклад, американський художник болгар-
ського походження Хрісто Явашев звернув увагу 
на ефект привабливого пакування товару. Він 
помітив, що споживач часто несвідомо вибирає 
товар, який просто красивіше загорнутий: якість 
товару відсувається на другий план. Це наштов-
хнуло художника на «запозичення» цього методу 
в реклами задля виявлення актуальності певних 
об’єктів (історичних і природних). Так з’явилось 
мистецтво «загорнутого простору», в якому 
не реклама традиційно експлуатує досягнення 
мистецтва, а, навпаки, художник «приборкує» її 
метод і ставить його на служіння мистецтву. 

Втілення проекту «Загорнутий Рейхстаг» 
(1980–1995), який Хрісто Явашев здійснював 
із дружиною-художницею Жан-Клод, тривало 
24 роки. Це було привернення уваги до об’єкта 
політичного значення, на якому багато пластів 
суспільної свідомості. Споруда, побудована у 
1894 р., зазнавала неодноразових змін, була спа-
лена у 1933 р., майже знищена у 1945 р. і віднов-
лена в 1960-х рр. Проте для Хрісто було важливо 
підкреслити, що рейхстаг завжди залишався 
символом демократії (Wrapped Reichstag et al., 
1971–1995).  

Сріблясті драпірування виявили вертикальну 
структуру Рейхстагу, підкреслили його пластичні 
особливості.  Рейхстаг у новій подобі пройшов 
свого роду «катарсис» у людській свідомості, 
одержав певне світоглядне «перезавантаження». 
Окрім того, час і сили, витрачені на здобуття 
дозволу на проведення цієї акції, становлять цілу 
кампанію заради самого мистецтва. 

Художник неодноразово у своїх інтерв’ю 
говорив про те, що створює мистецтво, яким сам 
не володіє; його також не можна купити й про-
дати; не можна навіть засобом меценатства взяти 
опіку над ним. Свої акції з мільйонним бюдже-
том Хрісто створює лише власним коштом – 
через продаж своїх попередніх ескізів до проек-
тів (Wrapped Reichstag et al., 1971–1995). Йому 
важливо було показати, що мистецтво здатне 
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розвиватися поза нав’язаними йому рамками, 
поза залежністю від капіталовкладень. 

Таким чином, ми змушені спростувати закиди 
«дегуманізації» в сучасному мистецтві і поба-
чити протилежне, що пов’язане з відповідаль-
ністю художника перед мистецтвом, висловле-
ною в глобальних масштабах. Митець зіткнувся 
з проблемами, які може висловити лише в адек-
ватний спосіб: його мистецтво мусить бути «кри-
ком», щоб бути почутим побаченим. Але й тоді 
воно ще має бути розв’язаним співтворчою дум-
кою глядача, стати його усвідомленням. 

У 1998 р. французький арт-критик Н. Бурріо 
у праці «Естетка взаємодії» вивів історичні зако-
номірності розвитку мистецької форми через 
спостереження того, з чим саме на кожному етапі 
взаємодіє мистецтво. На місце взаємодії мисте-
цтва з поняттям «святості», потім – із поняттям 
«об’єкта» сучасність визначила «міжлюдські 
стосунки». Відтепер сфера міжособистісної вза-
ємодії здобула «статус художньої «форми». Різні 
способи «зустрічей і конституювання стосунків 
нині стають естетичними об’єктами, які підля-
гають самоцінному освоєнню». Саме у такому 
порушенні естетики композиції сформувалась 
нова естетика, репрезентована іншим способом 
взаємодії (Bourriaud et al, 2002: 27 28). Отже, 
художники свідомо акцентують у своїх роботах 
на міжособистісному просторі: він стає, власне, 
матеріалом і полем діяльності художника, моде-
люється пластично. 

Значною мірою концепція Н. Бурріо була 
інспірована діяльністю німецького художника 
Джозефа Бойса – художника, який у своєму мис-
тецтві виходив з особистісного переживання, 
автобіографічного досвіду війни і усвідомлення 
того, що лише одна людина своєю ідеологією 
може призвести до світової катастрофи. Нато-
мість цій руйнівній силі він хотів протиста-
вити її творчу силу людини. Звідси відома теза 
Бойса про те, що «кожна людина – художник», 
яка, звичайно, не закликала всіх покинути свої 
заняття і займатися образотворчим мистецтвом. 
Це означало діяти творчо у своєму житті на сво-
єму місці. Через мистецтво він прагнув виявити 
в кожній людині можливості опору будь-якій 
чужорідній ідеології через ідентифікацію в самій 
собі справжнього творця, а також через набли-
ження до простих природних матеріалів, які 
здатні «генерувати» тепло і зцілення: жир, мед, 
повстина, фетр, граніт, базальт.

Джозеф Бойс дійсно не мислив своїх акцій 
поза людиною. Своє акційне мистецтво він нази-
вав «соціальною скульптурою». Перетворюючи 

довколишній простір, часто наповнюючи його, 
на перший погляд, абсурдними речами чи діями, 
він фактично працював пластично з внутріш-
нім єством людини, з її страхами і недовірою до 
світу, з втратою інтересу до звичайних природ-
них речей. 

Одна з найвідоміших акцій Джозефа Бойса –  
«7 тисяч дубів» – була започаткована у 1982 р. у 
Касселі (Німеччина) під час проведення виставки 
«Документа 7». Поряд із базальтовою брилою – 
найтвердішою породою каменю, − виростало най-
більш міцне й довговічне дерево. 7 000 базальто-
вих стовпчиків, видобутих за 30 км від Касселя, 
були нагромаджені перед основною виставковою 
будівлею «Документи». Ця штучна «гора» змен-
шувалася пропорційно до  висаджених дерев. 
Базальтові стовпчики були покликані стати своє-
рідними маркерами в часі: як найтвердіші форми 
земного існування, вони мали «втрачати» свою 
вагу пропорційно до того, як виростало дерево як 
доказ перемоги життя (Cooke et al., 1995–2009). 
Це також означало «усвідомлену алегорію тіла 
поруч із живою душею» (Von Graevenitz et al, 
2017: 127).

Пропозиції до місць посадки дерев подавали 
самі мешканці Касселя (Cooke et al., 1995–2009). 
У такий спосіб акція об’єднувала людей і гро-
мади усього міста довкола спільної справи. Вона 
давала змогу кожному відчути свою причетність 
до творення простору свого міста і помноження 
життя на землі. Акція тривала понад 5 років і 
навіть після смерті Джозефа Бойса (1987 р.). 

Гуманістичну тенденцію з актуальним підтек-
стом можна бачити також у більш ранньому мис-
тецтві французького митця Іва Кляйна. Його пер-
форманси і живопис були спрямовані на пошук 
«нематеріальності», вирівнювання дисбалансу 
між золотом як грошовим еквівалентом і золотом 
як репрезентантом духовного світу. 

У 1958 р. Кляйн провів перформенс «Порож-
неча» (галерея Айріс Клер): продавав «кубоме-
три» порожнечі за золото, частину якого пере-
творював на порошок і висипав у Сену (Rehberg 
et al., 2007). Таким чином він прагнув звільнити 
золото як субстанцію від нав’язаної йому мате-
ріальної функції і виявити його у свідомості 
людини як духовний елемент. 

У роботі Кляйна «Silence in the Gold» (1960) 
дерев’яна дошка з розпластаною на ній пласти-
ною золота також піддавались «карбуванню», 
проте іншими, духовними сенсами. 

У «Космогоніях» (1960–1962) взаємодія 
людини і світу стає відбитком, залишеним у 
стрімкому руху на даху автомобіля, приймає 
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відбитки  оточення (вітру, дощу і гіллям дерев). 
Таким чином, Кляйн прагне до звільнення речей 
від нав’язаних йому сенсів. 

І хоч арт-критики вважають, що мистецтво 
Іва Кляйна радше виявляє видимість самого мис-
тецтва, аніж його «нематеріальність» (особливо 
через досконале документування подій за допомо-
гою високотехнічних засобів (Rehberg et al., 2007), 
проте усе ж наголошувати можна не дематеріалі-
зації самих сенсів, на відновленні відчуття довіри 
до субстанції як творчого елементу. 

Актуальне мистецтво в Україні має доволі 
власних викликів і становить цікавий сегмент 
для дослідження. Показовим у цьому сенсі є 
проект «Точки дотику» платформи культурних 
ініціатив «Ізоляція» у співпраці з мистецьким 
дуетом із Данії Hesselholdt & Mejlvang та реклам-
ною компанією BigMedia (Точки дотику, 2018).  
У проекті, який реалізовувався у Києві на початку 
2018 р., було задіяно 50 білбордів. Спочатку на 
них з’явилися розмиті полотнища, які привертали 
увагу своєю «недовершеністю» – вільним роз-
тіканням кольору. Будучи привабленим у такий 
незвично-естетичний спосіб, глядач далі міг 
дійти до спостереження у розмитому зеленому 
кольорі «зустрічі» двох інших кольорів: жовтого 
внизу і синього вгорі. Кольори українського пра-
пора, долаючи чітку лінію протистояння і про-
никаючи один в одного, здатні у «точці дотику» 
утворити новий колір, нову реальність. Зелений 
колір між ними не тільки стирає межі, але й дає 
відчуття оновлення і порозуміння. Зелений колір 
з’являється як новина, як пальмове віття чи квітка 
у руках архангела в стародавніх іконах. 

Через певний час на цих кольорових білбор-
дах почали з’являтися слогани, написані від руки 
на акварелях: «Шукаймо точки дотику», «Краса 
в єднанні» та «Ця мить – і є початок». Як ствер-
джують самі митці,  «це заклики до дії, до змін, 
насамперед, у наших головах (Точки дотику, 
2018). Перебуваючи в епіцентрі геополітичного 
конфлікту та переживаючи складні часи, країна 
також стоїть на порозі змін, і ця ситуація створює 
безліч можливостей. Точки перетину відштовху-
ються від поточного стану кризи, але спонукають 
нас мислити позитивно, щоб уявити краще май-
бутнє» (Точки дотику, 2018). 

Звичайно, мистецтво не може бути орієнтова-
ним на певний результат, інакше воно уже буде 
політикою, але, будучи створеним у такий спо-
сіб, передбачає інтерактивність глядача. Незвичне 
кольорове полотнище інтригувало глядачів, а 
застосування «хештегу» спонукало шукати від-
повіді у Googlе. Про це час від часу зі здивуван-

ням повідомляли користувачі соціальних мереж. 
Вони ділилися думкою, що їх найбільше прива-
блювала відмова рекламної компанії від власних 
меркантильних інтересів, поява кольору у сірих 
обрисах зимового міста, що психологічно викли-
кало відчуття того, що не все безнадійно. Глядач, 
який зумів розгадати появу незвичного об’єкта, 
одержував творчий імпульс і натхнення, а митці – 
творчу відповідь. 

Таким чином, акція «Точка дотику» «Ізоля-
ції» завдяки застосуванню рекламного поля здо-
була не лише можливість діалогу з глядачем, але 
й можливість у найбільш вагомий і не банальний 
у сучасних умовах спосіб запросити й глядача до 
пошуку таких «точок дотику» у діалозі з іншим, у 
просторі власного міста, зрештою, у своїй країні, 
яка нині переживає економічну кризу і війну. 

Ще на початку 2010-х рр. мистецтвознавці 
стверджували: «Можливо, той факт, що більшість 
населення нашої країни не має потреби в рефлек-
сії колективного безумства сучасним мистецтвом 
і її свідомість не схильна до художніх впливів, 
якраз і провокуватиме виникнення нових діало-
гових форм» (Чепелик, 2010: 139). Нині можна 
стверджувати, що ця акція усе ж таки не пройшла 
непоміченою, що, можливо, не такою мірою, як 
того хотілося б, але діалог відбувся. І варто наго-
лосити, що це взаємодія, яка, передусім, прояви-
лася через окрему людину. 

Висновки. Отже, ми не можемо говорити про 
відхід сучасного мистецтва від гуманістичних 
цінностей. Проте очевидною є інша якість нового 
гуманізму, що виявляється у свідомій відмові від 
романтичного «аранжування». У простих фор-
мах, які часто не мають нічого спільного з есте-
тичністю, митці не лише викривають актуальні 
проблеми часу, але й виявляють можливості самої 
людини, важливість її співтворчості у суспільстві 
і змогу протистояти системному баченню. 

Гуманізм актуального мистецтва іноді іроніч-
ний, іноді – з елементами гри, все ж у суті своїй – 
просто зрілий і позбавлений сентиментів. Він здо-
бувається через вивільнення сенсів, розкріпачення 
значень не стільки через відмову від репрезента-
ції, скільки спробою репрезентувати те важливе, 
від чого постійно відволікається людина. 

Отже, місія актуального мистецтва – бути 
«будильником» сучасної свідомості. Невипадково 
Джозеф Бойс любив повторювати, що сучасні міс-
терії відбуваються на вокзалах. Зміна мислення, 
зміна статусу – це атрибути стародавніх містерій, 
неодмінний результат ініціації. Їх як вищу мету 
тримають «у фокусі» свого мистецтва худож-
ники і таким чином беруть на себе «священицькі» 
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функції, пам’ятаючи давню нерозривність мис-
тецтва, культуру і пізнання. У швидкоплинному 
світі постмодерну, коли ми зустрічаємось із фено-

менально швидким застаріванням форми, митці 
вловлюють відповідності часу і готують нові 
«посудини» для проявів того самого «вічного». 
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рАННІ ПрОтОтиПи У риМСьКОМУ МиСтецтВІ

У статті розглядаються ранні стадії розвитку карикатури і її первинні форми у Римському мистецтві. Ана-
лізу піддавалася історія зародження цього унікального жанру, який пройшов випробування протягом декількох 
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eARlY PROTOTYPeS OF THe CARTOON IN THe ROMAN ART

The article considers the early stages of the development of the caricature and its primary forms in Roman art. The history of 
the genesis of this unique genre, tested for several centuries, was analyzed. The article provides information on very rare works, 
which can be called the early prototypes of the Roman cartoon. It is noted that the Romans, differing in their entertainment, their 
desire to play tricks, laugh, mock at others, skillfully used all means of art for this purpose. Romans, for self-expression even in 
ancient times, constantly turned to all means of art, in particular, to satirical drawings.

The luxurious life of the Roman emperors, the higher elite, their way of life, excessively saturated with entertainment, 
provoked discontent among the masses, which contributed to the emergence of various satirical drawings. In ancient Rome in 
different periods, even during the reign of the emperor Caligula.

Setting goals. Speaking of the first satirical paintings that appeared in Rome, first of all, one should pay attention to the 
historical conditions that existed, the tolerance of society to this kind of art, the popularity and influence of satirical paintings 
among the people. Compared with Egyptian and Greek satirical paintings, the first signs of this art form in Rome can be found 
in later times, approximately from the beginning of the III century BC.

In this period, the Romans had the opportunity to exhaust knowledge from the Greeks, who have a more ancient and rich culture.
It becomes known that the Romans, like in other areas of art, very often used this easy and convenient tactic.
Purpose of the article. The main purpose of the article is to examine the early stages of the development of the caricature 

and its primary forms in Roman art, to analyze the history of the birth of this unique genre, which has been tested for several 
centuries, to provide information about very rare works that can be called the early prototypes of the Roman caricature.

Statement of the main material. Contemporaries of the period wrote that during the theatrical performances, the Romans in 
most cases did not pay attention to the actors, at any time in the middle of the performance left it and went to watch rope walkers 
or gladiatorial fights. Even in subsequent periods - at a time when all the world's riches flowed into Rome, oversaturated from 
the entertainment of the Romans, it was very difficult to surprise. Swanky Romans, distinguished by high demands and taste, 
could attract only new, unusual, stronger impressions.
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A peculiar satirical-humorous feeling of each people, its relation to what is happening around, an indicator of culture, 
morality, the formed taste of this people. Satirical paintings and examples of caricatures of the Romans, distinguished in this 
respect by high taste, ancient culture and rich traditions, along with the enrichment of world culture, can be perceived as the 
first parodies or illustrations for theatrical performances.

Conclusions. The good mood, high spirit position that caused the artists of that period solemn performances, colorful stage 
attributes, actors' clothes and of course, comic masks of various character, created by the Romans about twenty centuries ago, 
gave rise to numerous satirical-humorous drawings that reached our days.

Key words: early prototypes of cartoon, history, sarcasm, grotesque, artists, cartoon, irony, humor, ancient Roman art.

Введение. Римляне, отличающиеся своими 
развлечениями, желаниями подшутить, посме-
яться, поиздеваться над окружающими, с этой 
целью умело пользовались всеми средствами 
искусства. Римляне еще в античные времена для 
самовыражения постоянно обращались ко всем 
средствам искусства, в частности к сатирическим 
рисункам. Для подтверждения сказанных слов, 
можно показать рисунки, полные сатиры, сар-
казма, и даже иронии, найденные на территории 
Рима. Такие рисунки, изображенные на бумаге, 
стенах, камнях или бытовых предметах, охваты-
вающие различные периоды, можно встретить 
практически во всех регионах Рима. 

Роскошная жизнь Римских императоров, выс-
шей элиты, их образ жизни, чрезмерно насыщен-
ный развлечениями, вызывали недовольство среди 
масс, которое способствовало появлению раз-
личных сатирических рисунков. В древнем Риме 
в различные периоды, даже во время правлений 
императора Калигулы (Gaius Iulius Caesar Augustus 
Germanicus,12-41), Нерона (Nero Clavdius Caesar 
Avgustus, 37-68), Каракаллы (Marcus Aurelius 
Antoninus, 186-217) и других, было довольно-таки 
много моментов, заслуживающие критики, и они 
отражались в работах художников [Ефимов Б., 
1976: 20]. Героями таких юмористических и сати-
рических картин были императоры, сенаты, чинов-
ники, а также обычные римляне, актеры театра, 
карлики, упрямые христиане. 

Постановка проблемы. Говоря о первых сати-
рических картинах, появившихся в Риме, в первую 
очередь нужно обратить внимание на существо-
вавшие исторические условия, терпимость обще-
ства к данному виду искусства, на популярность 
и влияние сатирических картин среди народа. По 
сравнению с египетскими и греческими сатири-
ческими картинами, первые признаки данного 
вида искусства в Риме можно встретить прибли-
зительно с начала III века до н.э. (к сожалению, 
более ранние образцы нам неизвестны). В данных 
образцах чувствовалось влияние Античной (клас-
сической) греческой культуры. Так, именно I век 
и I век до н.э., названные золотыми веками антич-
ного периода, считаются периодом совместного 
развития греко-римской культуры. 

В этот период у римлян была возможность чер-
пать знания у греков, имеющих более древнюю и 
богатую культуру. Это легко заметить и в литера-
туре, и изобразительном искусстве, а также в дру-
гих областях. 

Томас Райт [Thomas Wright, 1875] в своей книге 
«История карикатуры и гротеска» пишет: «У рим-
лян не было особого интереса к поэзии, драмати-
ческим произведениям и в целом к искусству. Они 
просто исчерпывали сюжеты пьес из греков или же 
из своей ранней истории. Становится известно, что 
римляне, как и в других областях искусства, очень 
часто пользовались этой легкой и удобной такти-
кой. Если ознакомиться с одной из самых древних 
римских поэзий, то увидим, что там не использо-
ваны ни поэтический язык, ни рифмы, ни обще-
принятый стихотворный стиль. Предполагается, 
что этот очень незатейливо написанный ранний 
поэтический образец, отличающийся от стихотвор-
ных правил, написан латинским поэтом Нависом» 
[Thomas Wright, 1875: 23]. Должны отметить, что 
исследователь подразумевает первые поэтические 
образцы и театральные представления, созданные 
в Риме во II – III веках до н.э. 

цель статьи – изучение ранних стадий разви-
тия карикатуры и её первичные формы в Римском 
искусстве, анализ истории зарождения этого уни-
кального жанра, прошедшего испытание в тече-
ние нескольких веков, предоставление инфор-
мации об очень редких произведениях, которые 
могут быть названы ранними прототипами Рим-
ской карикатуры. 

изложение основного материала. Современ-
ники того периода писали, что во время театраль-
ных представлений, римляне в большинстве слу-
чаев не обращали на актеров внимания, в любой 
момент посередине представления покидали его 
и шли смотреть на канатоходцев или же гладиа-
торские бои. Даже в последующие периоды, когда 
все богатства мира стекали в Рим, перенасыщав-
шихся от развлечений римлян было очень трудно 
удивить. Чванливых римлян, отличавшихся высо-
кими требованиями и вкусом, могли привлечь 
только новые, необычные, более сильные впе-
чатления. Один из историков античного периода 
писал об этом: «Единственной причиной успеха 
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спектакля «Маюма» во время правления импера-
тора Константина, стало то, что во время пляж-
ной сцены танцовщицы вышли на сцену голыми» 
[Швыров А., 1903: 13].

Видимо уставших от скучных, однообразных 
сцен римлян привлекали более сильные эмоции. 
Эти факты уже сами по себе создают определен-
ное мнение о быте, вкусе, жизненных взглядах и 
требованиях римлян. 

В античном (классическом) периоде близость, 
связь и совместное развитие римской культуры 
с греческой культурой, способствовало воз-
никновению все новых и новых произведений, 
внесло воодушевление во все сферы искусства, 
в том числе и в изобразительное искусство. Если 
исследовать сатирические картины, являющиеся 
неотъемлемой частью римского изобразительного 
искусства, то увидим, что и здесь чувствуется 
влияние греческой культуры, привлекают внима-
ние схожие и отличительные черты этих редких 
образцов. Преобладание в известных сегодня нам 
римских сатирических изобразительных образцах 
элементов иллюстрации и пародии, также должно 
восприниматься как результат этого влияния. Так, 
в этих изобразительных образцах представлены 
сцены из театров именно того периода, различные 
юмористические маски, используемые в пред-
ставлениях, а также актеры, носившие на сцене 
эти маски, которых мы также видели в изобрази-
тельных образцах греческой сатиры.

По данным некоторых источников, в 
166-160 годах до н.э. в Риме актеры в первых пье-
сах перед зрителями появлялись в очень смеш-
ных масках. В театрах эти маски использовались 
и в комических, а также в драматических сценах. 
Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что эти 
маски были заимствованы римлянами у греков, 
однако известно, что такого типа маски исполь-
зовались ими (греками) во время постановок теа-
тров, народных гуляний, в различных религиозных 
мероприятиях. Нужно отметить, что эти чрезвы-
чайно большие по размерам маски полностью 
закрывали лицо актера, а в некоторых случаях к 
маскам даже клеились волосы. Естественно, такая 
одежда актера, дополнения, сделанные к маскам, 
делалось с целью создания у зрителя ясного пред-
ставления о возрасте, характере и типе персонажа. 

Греческие актеры, чтобы выглядеть более 
высокими, выходили на сцену на специальных 
деревянных ножках. Эти деревянные ножки пред-
назначались для того, чтобы актера можно было 
заметить с более далекого расстояния. Возможно, 
что чрезмерно большой размер различных типов 
масок служил именно для того, чтобы зритель 

мог ясно разглядеть лицо актера, и рассчитано на 
соответствие размера головы к высокому росту  
(за счет деревянных ног), и конечно же к пропор-
циональности головы и туловища. С уверенностью 
можем сказать, что в отличие от греков, римляне не 
использовали деревянные ножки. Римляне, наряду 
с проявлением в масках характера и типа героя, 
добились также изготовления масок из твердых 
материалов (меди, железа и других твердых мате-
риалов) [Thomas Wright, 1875: 25].

Дж. Патрон о первых карикатурных образцах, 
созданных в Риме, и факторах, стимулирующих 
данное искусство, писал: «Чтобы доказать зна-
комство древних римлян с карикатурой, нет ника-
кой необходимости в широкомасштабных раскоп-
ках. Огромные размеры театров, их расположение 
под открытом небом, комические представления 
и значение этих представлений среди народа, без-
условно, являются стимулирующими факторами 
возникновению карикатуры» [Parton J., 1877: 22]. 

С данным мнением исследователей можно 
согласиться. Действительно, если какое-либо 
событие, происходящее в обществе, или конкрет-
ный человек на сцене высмеивается перед широ-
кой публикой, то естественно, что данное событие 
или конкретное лицо, ставшее объектом критики, 
одновременно могло бы быть мишенью какого-
либо художника того периода. Известные нам 
сегодня римские сатирические образцы художества 
подтверждают данное мнение исследователя, и 
доказывают влияние театральных представлений, 
актерских масок на возникновение этих картин. 
Автор, отмечающий особое значение этих масок, 
завершает свою мысль таким образом: «Рим-
ские актеры выходили на сцену со специальными 
железными масками, изготовленными и для коми-
ческих, и для трагических ролей. Именно за счет 
этих масок голос актера становился более гром-
ким, и в конечном итоге зрители могли его услы-
шать с очень дальнего расстояния (голос актера, 
надевшего маску, выходил, словно из трубы). Каж-
дый, кто побывал в Колизее, или в огромных зри-
тельных и концертных залах Парижа, Нью-Йорка, 
может понять, сколько нужно иметь силы и умения 
римскому актеру, чтобы его голос был слышен во 
время представления» [Parton J., 1877: 22].

Маски, которые являются одним из атрибу-
тов римской культуры, можно также встретить 
в гравюрах, фресках или других образцах живо-
писи того периода. Среди этих образцов привле-
кают внимание такие маски как драматические и 
комические, одновременно, как и отметил автор, 
специально изготовленные маски для усиления 
голоса на сцене. 
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В картине под названием «Римский комический 
актер, надевший маску для выхода на сцену» зна-
менитый в свое время актер представлен в специ-
ально изготовленной маске. Данный персонаж, 
отличающийся интересным внешним видом и 
вызывающий улыбку у зрителя, является самым 
веселым, забавным и остроумным человеком 
античного периода, стариком Силены. Люди того 
периода, услышавшие легенды, анекдоты этого 
необычного человека, безусловно также были 
близко знакомы с сатирическими образцами живо-
писи. В этом плане мнение Дж. Патрона о том, что 
«Римляне были очень близко знакомы с карикату-
рой» еще раз находит свое подтверждение. 

 Силены, будучи самым любимым персона-
жем римлян, одновременно был остроумным 
и мудрым человеком, защищающим интересы 
народа, их близким другом и источником смеха. 
Он был основным героем веселых, развлекатель-
ных вечеров, таких как Бахус (один из имен Дио-
ниса), выделялся своими независимыми взгля-
дами, веселыми и остроумными шутками. Этого 
народного героя обычно изображали как пьяного 
и лысого мужичка, с большим плоским носом, 
сидящего на спине пузатого осла. Остроумные, 
резкие, а иногда грубые реплики, уместно сказан-
ные мудрые слова этого старичка, завоевавшего 
уважение людей, превратились в афоризмы среди 
народа [Parton J., 1877: 23]. 

В истории, фольклоре и литературе каждого 
народа можно встретить мудрого и комического 
народного героя как Силены. Всеми нами известный, 
мудрый и остроумный Молла Насраддин, Насрад-
дин Ходжа, Альдар Косе или известный и любимый 
на Востоке Бахлул Дананде, являются общепри-
знанными и любимыми народными героями, как 
персонажи античных времен Бахус и Силены, и это 
неслучайно. Каждый анекдот, веселые и остроум-
ные шутки, общие интересы и взгляды с народом 
этих персонажей во все времена делал их положи-
тельными героями, любимцами народа. 

 В другой картине изображен любимый рим-
лянами шут Саньо (Sannio – взятый с греческого 
языка, означает глупый, дурак). На картине мы 
видим в левой руке у Саньо медный (или латун-
ный) прут, а на ногах легкую обувь, свойственную 
комическим актерам. Вероятно, у него и в правой 
руке имеется прут и он, ударяя ими друг об друга, 
привлекает к себе внимание зрителей. Этот шут, 
являющийся героем религиозных ритуалов, празд-
ников, шумных гуляний, был одним из любимых 
персонажей римлян [Wright T., 1875: 30].

 Одним из других любимых персонажей рим-
лян является Мандуджус. Художники обычно 

изображали этого героя в гротескной маске, с 
открытым ртом, и с высунутым языком. Даже в то 
время среди народа была поговорка, «вести себя 
как Манджуджус». Эта поговорка была адресо-
вана ненасытным и обжорливым людям, не умею-
щим вести себя за столом. Такие персонажи часто 
встречаются в произведениях римских художни-
ков. Известный в тот период персонаж был изо-
бражен в сатирической картине под названием 
«Римский шут». Его отличительная черта заклю-
чалась в том, что он описывал какое-либо собы-
тие, анекдот или конкретно произошедший слу-
чай забавной мимикой, смешными движениями 
или особыми жестами. Этот шут был настолько 
популярен среди римлян, что его приглашали 
даже на похороны. Интересно, что сцены с уча-
стием этого персонажа, включались в самые попу-
лярные торжества, важные мероприятия, даже на 
поминки покойного. Очень ловкий и подвижный 
шут изображался с необычной шляпой на голове 
(детской или женской) и держащий в правой руке 
мешок, наполненный различными предметами, 
который использовался с целью издания особых 
звуков во время танца или движения. Музыкаль-
ный инструмент, спрятанный в левой руке шута, 
также привлекал внимание зрителей своим нео-
бычным звучанием. Основываясь на источни-
ках, можем сказать, что этот инструмент исполь-
зовался во время танцев, сопровождающихся 
забавными, веселыми пародиями и репликами  
[Wright T., 1875: 31] (рис. 1). 

Любимые римлянами подобные персонажи 
встречаются также и в Азербайджанском фоль-
клоре. Их можно сравнить с такими героями как 
Кечал, Коса, Хоггабаз (жонглёр, фокусник), тол-
стяк и другие, которые являются неотъемлемой 
частью азербайджанских народных праздников, в 
частности праздника Новруз [Гаджизаде Б., 2011]. 
Эти герои, отличающиеся остроумием, забавными 
и смешными беседами, шутками, запоминающи-
еся своими смешными анекдотами, и являющи-
еся ведущими персонажами празднеств, веселий, 
мероприятий, естественно составляют неотъем-
лемую часть и других народных фольклоров. 

Своеобразное сатирически-юмористическое 
чувство каждого народа, его отношение к проис-
ходящему вокруг, показатель культуры, морали, 
сформированного вкуса этого народа. Сатириче-
ские картины и образцы карикатуры римлян, отли-
чающихся в этом плане высоким вкусом, древней 
культурой и богатыми традициями, наряду с обо-
гащением мировой культуры, могут быть вос-
приняты как первые пародии или иллюстрации 
к театральным представлениям. Безусловно, что 
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пьесы, поставленные римлянами в популярных 
и грандиозных театральных сценах, представле-
ниях под открытом небом, одежда, грим актеров, 
используемые ими юмористические маски, каж-
дое само по себе является уникальным образцом 
искусства, носящим сатирические элементы и 
отражающим качества, свойственные карикатуре, 
таким как преувеличение и критика. 

Маски различного характера, изготовленные 
римлянами, запоминающиеся комические и дра-
матические образы и конечно же образы популяр-
ных актеров, находят путь в творчество худож-
ников того периода, составляют можно сказать 
основную суть их произведений. В известных 
нам сегодня сатирических и юмористических 
картинах античной римской культуры изобра-
жены именно сцены из представлений того пери-
ода, популярные среди народа актеры, различного 
характера герои и персонажи. 

В одном из сатирических картин изображена 
сцена из пьесы «Андриа». В правой части кар-
тины можно увидеть двух прислуг, принесших 
на кухню провизию, а в левом углу хозяина дома 
Симона со своей помощницей Софией. По дви-
жениям фигур и жестам рук понятно, что каче-
ство привезенной провизии, и ее цена не устра-
ивают хозяина дома, а точнее его бесят. Можно 
предположить, что прогнавший обеих прислуг 
Симон, хочет предъявить своей помощнице пре-
тензии, обсудить с ней этот неприятный инци-
дент. Художник чертами лица хозяина дома 
Симона смог передать зрителю его гнев, стойкой 
и движениями рук, уверенность в себе и реши-
тельность. А мимика лица и стойка помощницы 
Софии, прогневавшей хозяина дома, показывают 
ее беспокойство. Как будто она, защищаясь, пыта-
ется что-то доказать. В правой части наблюдаю-
щие за происходящим слуги виновато шагают к 
двери. Самым интересным моментом в данной 
конкретной сцене представления являются маски 

на лицах персонажей. Явно видно, что художник 
представил маски темными тонами, в отличие от 
рук и ног актеров. Это в свою очередь, как мы 
уже и отмечали, еще раз доказывает изготовле-
ние масок из особых материалов (меди или дру-
гого крепкого материала) (рис. 2).

Схожую картину можно увидеть также в кар-
тине под названием «Гета и Демея». Как видно из 
данной картины, нарисованной как иллюстрация 
к одному из популярных своего времени пред-
ставлений, цвет лица персонажей, отличается от 
цвета рук (рис. 3). 

В картине, дошедшей до наших дней под 
названием «Купидоны во время игр», изображено 
использование масок даже купидонами (анге-
лочки). В картине один из ангелов, держа в руке 
смешную маску, пытается рассмешить второго 
ангела и, как видно с изображения, ему это уда-
ется очень легко. Художник, изобразивши второго 
ангела в хохочущем виде, с большой вероятно-
стью взял идею картины из жизни, потому что в 
Риме эти маски использовались также и для раз-
влечения детей [Гаджизаде Б., 2011: 88].

Некоторые исследователи писали, что маски 
использовались не только для развлечения детей, 
но и также для их устрашения. В любом случае 
использование римлянами масок с целью развлече-
ния или устрашения детей, как факт очень интерес-
ный и естественно, что здесь тип и характер маски 
также играл важную роль [Wright T., 1875: 28]. 

Персонажи, изображенные в другой многофи-
гурной картине, которые также не остались неза-
меченной исследователями, являются известными 
героями какого-то представления того периода 
(предполагается, что персонажи данной картины 
главные герои представления, подготовленной на 
основе семейных проблем какого-то средне-уров-
невого римлянина). К сожалению, о сюжетной 
линии и героях данного представления у нас нет 
никаких точных данных. В целом, это неосведом-

рис. 1.  
«римский шут»

рис. 2. «Симо и София»  
(из пьесы «Андрия»)

рис. 3.  
«Гета и Демея»
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ленность, анонимность в картинах и малое число 
такого типа картин не дает нам возможность более 
подробно рассказать и выдвинуть предположения 
о художниках того периода. Это, конечно, приводит 
к неполному освещению деятельности художников 
карикатуристов, к отстранению исследователей и 
искусствоведов от данной области. Безусловно, что 
основная проблема здесь состоит в том, что боль-
шинство сатирических и юмористических картин 
античного периода не дошли до нашего времени. 
Исследователи отмечают, что часть этих картин 
были уничтожены, а некоторые впоследствии ско-
пированы. Естественно, что сохранение до наших 
дней картин, написанных римскими художниками 
2000 лет тому назад, считалось бы чудом. 

Исследователь данной сферы Т. Райт считает, 
что дошедшие до наших дней некоторые образцы 
этих сатирических картин, в действительности 
копии, снятые с оригинала намного позже. Он 
пишет: «Известный немецкий коллекционер про-
шлого века Генри Бергер (Henry Berger), сняв копии 
с нескольких таких иллюстраций, хранившихся 
в Ватикане, предоставил их широкой публике» 
[Wright T., 1875: 26]. Однако, несмотря на малое 
число этих картин, каждая из них является источ-
ником, предоставляющим нам краткую инфор-
мацию о римских театральных представлениях, о 
сценической культуре, актерском искусстве того 
периода, и конечно же о сценической декорации, 
одежде, гриме, комических и трагических масках. 

После исследования этих рисунков, отражаю-
щих в себе первые зачатки римской карикатуры, 
можем с уверенностью сказать, что маски, исполь-
зуемые во время представлений, имели особое зна-
чение для римлян. Они воспринимали маски как 
символы радости, удивления, горя, страха, упрека. 
Данные маски прошли долгий путь с комических 
сцен, народных празднеств до театральных пред-
ставлений, мероприятий общественного характера 
и превратились в неотъемлемую часть народного 
быта. Неслучайно, что превратившиеся сегодня в 
один из символов Италии, эти маски можно встре-
тить во всех сценах страны. Прошедшие испытание 
веками и несущие в себе юмористические и сати-

рические элементы, эти маски и сегодня использу-
ется в важных мероприятиях, празднествах, кар-
навалах, и являются самым ценным подарком для 
римлян, и конечно же гостей города. 

Выводы. Хорошее настроение, высокое рас-
положение духа, вызвавшие у художников того 
периода торжественные представления, красочные 
сценические атрибуты, одежда актеров и конечно 
же, комические маски различного характера, соз-
данные римлянами приблизительно двадцать веков 
тому назад, дало толчок к возникновению много-
численных сатирически-юмористических рисун-
ков, дошедших до наших дней. Эти картины дали 
нам возможность ближе познакомиться с антич-
ными римскими театральными представлениями, 
с актерами, выступающими на сцене, используе-
мыми ими комическими масками, даже с сюжет-
ной линией и конкретными героями представ-
лений. Именно посредством этих сатирических 
картин мы наглядно знакомимся с художественной 
работой (сценическая декорация, одежда и грим), 
являющейся неотъемлемой частью театра. 

Сатирические изображения масок, прошедших 
долгий путь от массовых народных представ-
лений до представлений общественного содер-
жания, а также античные римские сатирические 
картины, поднявшиеся с уровня юмористических 
картин известных актеров того периода до уровня 
общественно-политических карикатур, создали 
почву для будущего развития искусства карика-
туры. Данный вид искусства, непосредственно 
связанный с антагонизмами реальной жизни, 
дает возможность художнику в юмористической 
форме выразить свое отношение к происходя-
щему вокруг. Возникшие в Риме эти уникальные 
образцы искусства, будучи зеркалом своего вре-
мени, являются одним из источников, представ-
ляющих нам информацию о культуре и искусстве 
античного периода. Сотни же художественных 
образцов с элементами карикатуры, найденные на 
территории Рима, огромная сокровищница, тре-
бующая более тщательных изучений и исследова-
ний. С этой точки зрения, совершенно правильно 
сказано «Все дороги ведут в Рим». 

СПиСОК литерАтУры 
1. Gadzhizade B. Istoriya formirovaniya iskusstva karikatury. Baku: tipografiya “Azeri-dizayn” [Hajizade B. History of 

the formation of the art of caricature. Baku: Azeri-design printing house], 2011, 216 s.
2. Parton J. Caricature and other comicart.  New York: Harper and Brothers, Publishers, 1877, 340 pages. 
3. Wright T. A History of Caricature and Grotesque. London: Chatto  and winous, piccdilly, 1875, 494 pages.
4. Yefimov B. «O karikature i karikaturistakh». Moskva: Prosveshcheniye [Efimov B. On the caricature and caricaturists. 

Moscow: Education], 1976, 200 str.
5. Shvyrov A. Istoriya karikatury. S.Peterburg: Tipografiya I. Panteleva [Shvyrov A. History of the cartoon. S. Peterburg: 

Typography of I. Pantelev], 1903, 404 str.

Гаджизаде Б. Ранние прототипы в римском искусстве



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 20, том 1, 201832

Мистецтвознавство

УДК 7.091
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/20.167343

Махира Расим гызы ГАЙИБОВА,
диссертант

Бакинской хореографической академии
(Баку, Азербайджанская Республика)

иСПОлНительСтВО АКтерОВ В СПеКтАКлях  
КлАССичеСКих ПрОиЗВеДеНий

В статье рассматриваются некоторые аспекты испольнительского искусства актеров в спектаклях 
классических произведений. Автор на основе исполнительских примеров некоторых известных азербайджан-
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У статті розглядаються деякі аспекти виконавчого мистецтва акторів у виставах класичних творів. Автор 
на виконавчих прикладах деяких відомих азербайджанських акторів робить спробу об’єктивно оцінити весь 
історичний процес і розвиток на сцені і привнести ясність у деякі події, що відбулися в національному театрі, 
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THe exeCUTION OF ACTORS IN THe wORkS OF ClASSICAl wORkS

The article examines some aspects of the artist's art of acting in the performances of classical works. The author, 
on the basis of exploitative examples of some well-known Azerbaijani actors, tried to objectively evaluate the entire 
historical process and developments on the stage. Considering this process, a short excursion to the dynamics of 
the development of the theatrical art of Azerbaijan was made. It was noted that in various years the drama, tragedy 
and comedy of world classics took place in the repertoire. These works, along with the search for genre, theme, 
style, hard work for the sake of modernity to attract attention, were also remembered by high acting performances. 
It is noted that the national theater expert, D.Jafarov, noting the artistic value of the performance, the potential 
creative force of the collective noted that from the point of view of the production, the choice of a complex work by 
the theater, its attentive attitude to stylistic features and individual achievements in this area show that he does not 
avoid complex and difficult creative ways, always tries to test oneself. It is noted that a similar phenomenon hap-
pened in the Ganja theater. In the interpretation of Shakespeare’s works, there were certain director’s and actor’s 
shortcomings. In total, it can be said that every new play of Shakespeare’s works, despite its shortcomings, brought 
a wealth of Ganja theater, opened up wide opportunities for the actors’ creativity, directed directors to look ahead. 
The Ganja Theater as the foremost center of art proved that among the world classics Shakespeare was favorite 
for the Azerbaijani theater, inculcating deep thoughts, winning great success. It is noted that classical works are 
a test indicator of the creative level of the theater, a mirror of the talents of the cast, a barometer of the director’s 
imagination, that no national advanced theater can do without the classics and performances of classical works on 
the stages of the asbayjan theaters once again proving are, in order that a classical repertoire, rasskryvaya skills of 
actors and create conditions for the development of the individual diversity of content and stage productions. The 
author also tried to bring clarity to some events take place at the National Theater, rasskryt reasons for its decline 
and revival.
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Постановка проблемы. Классические произ-
ведения являются пробным камнем творчества теа-
тра, зеркалом уровня талантов актерского состава, 
барометром воображения режиссера. Ни один 
национальный передовой театр не может обойтись 
без классики. Гянджинский театр за 1950−1990-е гг. 
подготовил к постановке произведения таких клас-
сиков: Мирзы Фатали Ахундзаде «Гаджи Гара», 
«Медведь, победитель разбойников», Наджафа бей 
Везирова «Трагедия Фахреддин», «Гаджи Ганбар», 
Сулеймана Сани Ахундова «Любовь и месть», Джа-
лила Мамедгулузаде «Мертвецы», Абдуррагима 
бей Ахвердиева «Волшебница Пери», «Несчаст-
ный юноша», Абдулла Шаига «Хорошая весна», 
Гусейна Джавида «Шейх Санан», «Сиявуш», 
«Марал», Джафар Джаббарлы «Алмаз», «Айдын», 
«В 1905 году», «Октай Эль-оглы», «Невеста огня», 
«Шах Насиреддин», «Яшар», Самеда Вургуна 
«Вагиф», «Фархад и Ширин».

В различные годы в репертуаре занимали 
место драмы, трагедии и комедии мировых клас-
сиков: «Медея» Еврипида, «Ричард III», «Отелло» 
У. Шекспира, «Изобретательная влюблённая» 
Лопе де Веги, «Слуга двух господ», «Забавный 
случай» Карло Гальдони, «Бешеные деньги» 
Александра Островского, «Женитьба» Николая 
Гоголя, «Два брата» М. Лермонтова, «Старик» 
Максима Горького, «Тайфун» Тцо Йуйуна, «Трех-
грошовая опера» Бертольда Брехта, «Лиса и вино-
град» («Эзоп») Гильерме Фигейредо.

В свое время, успешно подготовив к поста-
новке драму Абдульхака Гамида «Индийская 
девочка», театр для обогащения репертуара пери-
одически обращался к произведениям турецких 
писателей. Эти произведения, наряду с поиском 
театром жанра, темы, стиля, усердной работы 
ради современности для привлечения внимания, 
также запомнились высокими актерскими испол-
нительствами. С этой точки зрения, в спекта-
клях Назима Хикмета «Череп», «Дамоклов меч», 
Орхана Камала «72-ая камера» актеры разных воз-
растных групп получили творческие достижения.

В 1958 г. спектакль «Череп» был показан в 
Бакинском гастроле театра и встречен зрителями 
с интересом. Театровед, профессор Джафар Джа-
фаров, отмечая художественную ценность спекта-
кля, потенциальную творческую силу коллектива 
оценил следующим образом: «С точки зрения 
постановки, выбор театром сложного произве-
дения, его внимательное отношение к стилисти-
ческим особенностям и отдельные достижения 
в этой области показывают, что он не избегает 
сложных и трудных творческих путей, всегда про-
бует испытать себя» (Джафаров, 1958).

Назим Хикмет прибыл в Гянджу 31 октя-
бря 1957 г. и встретился с коллективом театра. 
После интересной встречи был показан спектакль 
«Череп», и работа творческой команды была 
высоко оценена драматургом.

В Гянджинском театре в толковании сцен про-
изведений Шекспира были определенные режис-
серские и актерские недостатки. Однако, с точки 
зрения естественности романтических произве-
дений, современности средств выражения, реаль-
ности психологических отношений, в 1951 г. в 
постановке «Отелло» Солмаз Орлинская и Атая 
Алиева (Дездемона), Самед Тагизаде и Мамедрза 
Шейхзаманов (Отелло), Аладдин Абасов (Кас-
сио), Ашраф Юсифзаде и Садиг Гасанзаде (Яго), 
Мамед Бурджалиев (Родриго), Ибрагим Гараев 
(Лодовиго), Рамзия Вейселова (Эмилия), Ага 
Мамедов (Грациано), «Ричард III» Гурбан Аба-
сов (Король Эдвард IV), Алим Мамедов (Георг, 
герцог Кларенц), Али Аллахвердиев (Ричард, 
герцог Глостер), Али Мамедов (Джон Мортон, 
епископ Илий), Алиджан Азизов (Герцог Бекин-
гем), Тельман Алиев (Граф Риверс), Мамед Бур-
джалиев (Лорд Хестингс), Зульфугар Баратзаде 
(Лорд Стенли), Ильхам Гусейнов (Сэр Ричард 
Ретклиф), Саламулла Исмайылов (Сэр Ульям Кет-
сби) сыграли шекспирские образы в современном 
истолковании.

В 1972 г. постановка «Отелло» получилась неу-
дачной. В спектакле не было блестящей актерской 
игры. Но в роли Дездемоны привлекает внимание 
лирико-эмоциональная игра молодой актрисы 
Хураман Гаджиевой, чей талант вызывал большие 
надежды. Впрочем, в исполнении молодых акте-
ров Алима Мамедова (Кассио) и Али Аллахверди-
ева (Монтано), а также старых Аладдина Абасова 
(Отелло) и Керима Султанова (Яго) были светлые 
стороны.

цель статьи. Основной целью статьи являются 
анализ некоторых аспектов испольнительского 
искусства азербайджанских актеров в спектаклях 
классических произведений, попытка объективно 
оценить степень развития сценического искусство 
в Азербайджане, привнести ясность в некоторые 
события, происходившие в национальном театре, 
раскрыть причины его упадка и его возрождения.

изложение основного материала. В общем, 
можно сказать, что каждый новый спектакль по 
произведениям Шекспира, несмотря на недо-
статки, обогатил гянджинский театр, открыл 
широкие возможности для творчества актеров, 
направил режиссеров на яркие современные 
поиски. Гянджинский театр как передовой очаг 
искусства доказал, что «среди мировых классиков  
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Шекспир для азербайджанского театра был люби-
мым, прививающим глубокие мысли, завоевав-
шим торжественные успехи, писателем и оста-
ется таким» (Юсифбейли, 1964: 184).

Гянджский театр, впервые в театральном про-
странстве Азербайджана обращаясь к античной 
греческой драматургии, открыл широкие воз-
можности для раскрытия потенциала двух моло-
дых актрис. Правда, доверять такие образы, как 
Медея и Антигона, требующие сложного, глубо-
кого философского мышления, буйных внутрен-
них страстей, ширины дыхания, звонкого голоса, 
исполнить молодым было рискованно. Но риск 
театра, в основном, режиссера-постановщика 
Юсифа Багирова оправдал себя. Театр поставил 
эту трагедию и в Баку. Известный актер, народный 
артист СССР Исмайыл Османлы после просмотра 
произведения писал: «Душевное состояние Медеи, 
пережившей сложные психологические ситуации, 
актриса преподносит зрителю убедительными 
красками˂...˃Игра актрисы эмоциональна, убеди-
тельна, трогательна» (Османлы, 1970: 3).

В «Медее» продемонстрировали высокое 
мастерство такие исполнители, как Рамзия Вейсе-
лова (Няня), Аббас Мамедов и Лятиф Нифтелиев 
(Гувернер), Керим Султанов (Креонт), Аладдин 
Исмайылов и Аладдин Абасов (Язон), в «Анти-
гоне» − Аладдин Абасов (Креонт), Лалалзар Оджаг-
гулиева (Исмэна), Мамед Бурджалиев (Корифей), 
Алим Мамедов (Гемон), Алекбер Сейфи (Тиреси), 
Али Аллахвдиев (Сторож).

Трагедия Софокла «Антигона» впервые была 
поставлена на сцене в Гяндже. Сыгравшая Анти-
гону Шаргия Мамедова была моложе исполнитель-
ницы Медеи Земфиры Алиевы. Но ее темперамент, 
внутренняя энергия были намного сильнее и под-
ходили к поэтическим особенностям античной тра-
гедии. «В голосе Шаргии услышать трагические 
ноты не так уж сложно. Говоря на музыкальном 
языке, успех актрисы в том, что она своим голо-
сом меццо-сопрано умело может переходить то на 
щепот, то на вопль» (Маммадов, 1966: 4).

Народный артист Исмайыл Талыблы был акте-
ром Гянджинского театра, работавшим в этом кол-
лективе с первых дней. Он начал свою карьеру в 
сегодняшнем Академическом национальном дра-
матическом театре, а затем работал в Турецком 
рабочем театре в Баку. При переезде театра в Гян-
джу он не оставил свой коллектив. Актер в театре 
исполнил больше двухсот драматических ролей, 
играл в современных тематических комедиях. Но 
в богатом, колоритном творчестве актера сыгран-
ные в спектаклях драматических произведений 
сценические образы занимают особое место. К 

ним относятся: Степан («Женитьба»), Панта-
лони Дон Бизонёзи («Слуга двух  господ»), Ами-
раслан бей Саламов («В 1905 году»), Рагим хан 
(«Насиреддин шах»), Гаджи Ахмед и Оджаггулу 
(«Алмаз»), Балахан («Айдын»), Рикард («Забав-
ный случай»), Ибрагим хан («Вагиф»), Хосров 
(«Фархад и Ширин»), Гаджи Ганбар («Гаджи Ган-
бар»), Дервиш («Шейх Санан»), Рустам («Сия-
вуш»), Шейх Насрулла («Мертвецы»), Алимардан 
(«Любовь и месть»).

Народный артист Алекбер Сейфи работал в 
Тбилисском государственном азербайджанском 
театре, Бакинском Турецком рабочем театре. 
Сейфи, который выступал в Гянджинском театре с 
1933 г., был «изысканным и чрезвычайно привле-
кательным комиком. Его исполнение − любимо, 
симпатично. Он своей актерской естественно-
стью очаровывает зрителей с первого выступле-
ния, устанавливает прочные контакты со зритель-
ным залом» (Маммадов, 1966: 50). В спектаклях 
по классическим произведениям он добился 
успехов в следующих ролях: Дервиш («Волшеб-
ница Пери»), Пиран («Сиявуш»), Шейх Кабир 
(«Шейх Санан»), Шейх Ахмед («Мертвецы»), 
Мирзе Садиг хан («Насиреддин шах»), Оджаггулу 
(«Алмаз»), Белокуров («Яшар»), Мирзе Гошунали 
(«Несчастный юноша»), Грациано («Отелло»), 
Василий («Бешеные деньги»), Капитан Бернардо 
(«Изобретательная влюбленная»), Ксанф («Лиса 
и виноград»), Дмитрий Петрович («Два брата»), 
Тиреси («Антигона»).

Народный артист Ашраф Юсифзаде умело 
сыграл роль «Эзопа», где доминировался любовь 
к свободе. «Выбор актером во время исполнения 
страсти или чувства и оказание ему особого вни-
мания не ослабевал, упрощал его роль. Ашраф 
был одним из мастеров, который уделял большое 
внимание технике исполнения, внешним методам 
выражения, картине роли» (Маммадов, 1966: 51). 
Помимо образа Эзопа, он мастерски исполнил 
следующие роли в спектаклях классических про-
изведений: Яго («Отелло»), Вильямс («Череп»), 
Гаджи Гара («Гаджи Гара»), Гурбан («Волшебница 
Пери»), Шейх Насрулла («Мертвецы»), «Дедушка 
Пири («Любовь и месть»), Шейх Санана («Шейх 
Санан»), Кейкавус («Сиявуш»), Генерал-губер-
натор («В 1905 году»), Мирза Рза («Насиреддин 
Шах»), Баларза («Алмаз»), Шах Гаджар и Вагиф 
(«Вагиф»), Шапур («Фархад и Ширин»).

Народная артистка Солмаз Орлинская «ста-
новится более впечатлительной, когда уво-
дит свои образы от чрезмерного чувства, 
сентиментализма˂...˃С этой точки зрения, образ 
Дианы считается самым лучшим примером» 
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(Маммадов, 1966: 51). В спектаклях по класси-
ческим произведениям трагических, драмати-
ческих и комедийных жанров исполненные ею 
роли Салима («Волшебница Пери»), Кербелаи 
Фатима («Мертвецы»), Хумар («Шейх Санан»), 
Рубабе («Сиявуш»), Яхшы («Алмаз»), Набат 
(«В 1905 году»), Ханымназ («Алмаз»), Хураман 
(«Вагиф»), Ширин («Фархад и Ширин»), Дез-
демона («Отелло»), Фениса («Изобретательная 
влюбленная»), Надежда Антонова («Бешеные 
деньги»), дочери Далбанезо («Череп») открыли 
широкие возможности для продемонстрирования 
многогранной яркости своего таланта.

В таланте народной артистки Рамзии Вей-
селовой были лиризм, тонкий юмор. Актриса 
в спектаклях лирико-психологического жанра 
вызывала восхищение своим обаянием, искрен-
ностью юмора в современных комедиях. С другой 
стороны, она была внутренне богатой актрисой, 
которая «тратила» внутренний темперамент эко-
номно, рассудительно, умела придавать психоло-
гической гармонии образа философскую глубину. 
В исполненных ею трагических и комедийных 
ролях лирическая гармония была прекрасна.  
К этим ролям относились: Тукез («Гаджи Гара»), 
Дилбер ханум («Гаджи Ганбар»), Мехри ханум 
(«Несчастный юноша»), Хумар и Нина («Шейх 
Санан»), Судабе («Сиявуш»), Мария Тимофеевна 
и Гюльсум («В 1905 году»), Ситара («Насиреддин 
шах»), Гюльханым и Ханымназ («Алмаз»), Тукез-
бан и Сарайная старуха («Вагиф»), Махманабану 
(«Фархад и Ширин»), Няня («Медея»), Эми-
лия («Отелло»), Йоркская герцогиня («Ричард 
III»), Беилса («Изобретательная Влюбленная»), 
Захаровна («Старик»), Жена глухого («Дамо-
клов меч»),  Паолина («Череп»), Госпожа Пичем 
(«Трехгрошовая опера»).

В творчестве народного артиста Мамеда Бур-
джалиева нашла свое отражение карнавальная 
эстетика национального народного спектакля, в 
частности, в ярком выражении тонкости шуток в 
анекдотах. Актер исполнял как комедийные роли, 
так и роли забавных персонажей в трагедиях и 
драмах. Для подтверждения вышесказанного 
достаточно вспомнить его роли Охан и Муров 
(«Гаджи Кара»), Франс Фок («Медведь, побе-
дитель разбойников»), Мирза Хабиб («Визирь 
Ленкоранского хана»), Амрах («Волшебница 
Пери»), Гаджи Бахшали («Мертвецы»), Сафи 
бей («Любовь и месть»), Бейполад («Марал»), 
Геришваз («Сиявуш»), Серго («Шейх Санан»), 
Оджаггулу, Балоглан и Шариф («Алмаз»), Кур-
бан («Увядшие цветы»), Генерал-губернатор и 
Имамверди («В 1905 году»), Джавад Хан («Наси-

реддин шах»), Амиргулу («Яшар»), Хасполад 
(«Октай Эль-оглы»), Салим («Айдын»), Дедушка 
Азер («Фархад и Ширин»), Курд Муса и Ибра-
гим хан («Вагиф»), Корифей («Антигона»), Лорд 
Хестингс («Ричард III»), Труфалдино («Слуга 
двух господ»), Егор Дмитрович Глумов («Беше-
ные деньги»), Анучкин («Женитьба»), Мекхит 
(«Трехгрошовая опера»), Комиссионер («Дамо-
клов меч»), Поэт («Череп»). Конечно, не все пере-
численные образы актер создал как невероятный 
пример искусства. Но правда заключается в том, 
что он исключительно во всех ролях был есте-
ственен, искренен, симпотичен и привлекателен.

Народный артист Мухтар Афшаров до 1967 г. 
работал в Гянджинском театре, затем в Академи-
ческом Национальном Драматическом Театре и 
последние несколько лет своей жизни − в Бакин-
ском мунипалистическом Театре. Он был актером 
характеров и типичных характерных персона-
жей играл вдохновенно. Конечно, классические 
роли актера периода Гянджи − Мешеди Орудж 
(«Мертвецы»), Чингиз («Любовь и месть»), Алтай 
(«Сиявуш»), Насиреддин шах («Насиреддин 
шах»), Мирза Самандар («Алмаз»), Зульфугар 
(«Вагиф»), Дорицео («Изобретательная влюблен-
ная»), Доктор Далбанезо («Череп») выделялись 
своими яркими выражениями.

«В сценическом образе творческое воображе-
ние находит свое отражение в гармоничном един-
стве эмоций и форм» (Головшенко, 1970: 222), 
и, конечно, этим руководит режиссер, а актер 
непосредственно выполняет. Народная артистка 
Садая Мустафаева со своим характерным талан-
том была более близка к актерской школе, добив-
шись этой особенности с чувствительностью. 
Проработав раньше в Шекинском и Гекчайском 
театрах, с 1949−1950-х гг. Садая начала деятель-
ность в Гяндже. Классические роли Сона Ханум 
(«Гаджи Кара»), Перизад («Медведь, победитель 
разбойников»), Джавахир ханум («Гаджи Ган-
бар»), Саяд («Волшебница Пери»), Назлы («Мерт-
вецы»), Гемер («Любовь и месть»), Пери («Увяд-
шие цветы»), Захра («Шейх Санан»), Китайская 
танцовшица («Сиявуш»), Ситара («Насиреддин 
шах»), Яхшы («Алмаз»), Гультекин («Айдын»), 
Набат («В 1905 году»), Север («Октай Эль-оглы»), 
Мехманабану и Марьям («Фархад и Ширин»), 
Гульнар («Вагиф»), Эмилия («Отелло»), Елиза-
вета («Ричард III»), Фениса («Изобретательная 
влюбленная»), Дочь Далбанезо («Череп») входят 
в галерею образов актрисы, которые обогащают 
ее творческие успехи.

Народный артист Аладдин Абасов был одним из 
актеров последнего поколения, представляющих  

Гайибова Махира Расим гызы. Исполнительство актеров в спектаклях...
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романтическую актерскую школу Гянджи. При-
мечательно, что актер в лирико-психологических, 
даже в бытовых, общественно-мотивирован-
ных спектаклях смог привлекательно исполнить 
роли юмористических персонажей. Безусловно, 
в его творчестве занимают особое место следу-
ющие роли: Байрам («Медведь, победитель раз-
бойников»), Антон («Шейх Санан»), Турхан бей 
(«Марал»), Сиявуш («Сиявуш»), Гаджи Ахмед, 
Ибад, Джамал и Тимурташ («Алмаз»), Бахрам и 
Гурбан («Увядшие цветы»), Бахши и Амираслан 
бей Саламов («В 1905 году»), Фархад («Наси-
реддин шах»), Айдын («Айдын»), Имамйар 
(«Яшар»), Али бей, Вагиф и Эльдар («Вагиф»), 
Хосров и Фархад («Фархад и Ширин»), Язон 
(«Медея»), Креонт («Антигона»), Кассио и Отелло 
(«Отелло»), Офицер («Забавный случай»), Доктор 
Ломбарди («Слуга двух господ»), Мекхит («Трех-
грошовая опера»), Фрайман («Череп»), Судья 
(«Дамоклов меч»).

Народного артиста Зульфугара Баратзаде 
любили как актера, которому была присуща силь-
ная национальная карнавальная эстетика. В то 
же время он был мастером, усвоившим тонкости 
эстетики европейского театра буффонадо. Эти 
аспекты, придающие его творчеству разнообра-
зие, отражались в исполненных ролях спектаклей 
классических произведений. К ним относятся: 
Керим («Визирь Ленкоранского хана»), Гаджи 
Салман («Восточные адвокаты»), Шут и Пастух 
(«Волшебница Пери»), Огуз («Шейх Санан»), 
Советник и Второй Каменщик («Сиявуш»), Джа-
мал, Гульверди и Мирза Самандар («Алмаз»), 
Мазандаранский («Октай Эль-оглы»), Баалахан 
(«Айдын»), Агамян («В 1905 году»), Амиргулу 
(«Яшар»), Шейх Али и Шах Гаджар («Вагиф»), 
Озан («Фархад и Ширин»), Второй сенатор Иван 
(«Отелло»), Гасгон («Забавный случай»), Пер-
вый слуга («Слуга двух господ»), Эрнардо («Изо-
бретательная Влюбленная»), Тельятев Петрович 
(«Бешеные деньги»), Князь («Два брата»), Ста-
рик («Старик»), Уличный певец («Трехгрошовая 
опера»), Абиссинец («Лиса и виноград»), Бродяга 
и Второй вестник («Череп»).

Народный артист Алим Мамедов пришел в 
Гянджинский театр во второй половине 1960 г., 
когда еще учился в средней школе. В творчестве 
актера, исполняющего главные роли во многих 
спектаклях, привлекают внимание сыгранные 
в пьесах по классическим произведениям роли.  
С этой точки зрения роли Мардан бей («Восточ-
ные адвокаты»), Гейдар бей («Гаджи Кара»), Фар-
хад («Фархад и Ширин»), Айдын («Айдын»), Зима 
(«Хорошая весна»), Надир бей («Марал»), Октай 

(«Октай Эль-оглы»), Хайказ («В 1905 году»), 
Вагиф и Эльдар («Вагиф»), Гемон («Антигона»), 
Кассио («Отелло»), Георг («Ричард III»), Юрий 
(«Два брата»), Иван Васильевич Мастаков («Ста-
рик»), Сын аптекаря («Дамоклов меч») принесли 
его творчеству разнообразие.

Творчеству заслуженного артиста, владельцу 
красочного таланта «Самеду Тагизаде присущи 
теплота, темперамент˂...˃Желание жить с вну-
тренним миром создаваемого образа помогло 
Самеду Тагизаде быть оригинальным в своей 
профессии. Зрители, привыкшие видеть Самеда 
Тагизаде в драматических ролях, увидели и полю-
били его как комического актера в роли Теодоро 
в произведении Лопе де Веги «Собака на сене» 
(Маммадов, 1966: 51). Наряду с этим его роли 
Шейх Хади («Шейх Санан»), Балаш («Севиль»), 
Яшар («Яшар»), Эйваз («В 1905 году»), Фархад 
(«Фархад и Ширин»), Вагиф («Вагиф»), Отелло 
(«Отелло»), Кочкарев («Женитьба») были более 
близкими и родными его творческому духу.  
К сожалению, на пике карьеры у актера пропал 
голос, и он больше не выходил на сцену. Но он 
остался в театре и проработал там директором 
труппы.

Заслуженный артист Садыг Гасанзаде был бур-
ным от природы актером с богатым внутренним 
миром. Актер, «исполняет различного характера 
роли, участвует в спектаклях разных жанров. Но 
он свое умение показывает в образах, требующих 
контрасты, темные цвета» (Маммадов, 1966: 52).  
Гаджар («Вагиф») был одним из блестящих 
образов, созданных актером своей внутренней 
теплотой. Роли Садыга Гасанзаде, исполнен-
ные в спектаклях классических произведений −  
Хан («Визирь Ленкоранского хана»), Намаз 
(«Медведь, победитель разбойников»), Майор 
Худаверди («Гаджи Ганбар»), Гаджи Гасан ага 
(«Мертвецы»), Шахбаз бей («Любовь и месть»), 
Афрасияб ("Сиявуш"), Шейх Марван («Шейх 
Санан»), Шариф и Гаджи Ахмед («Алмаз»), 
Агамян («В 1905 году»), Джемаледдин Афгани 
(«Насреддин шах»), Эльдар («Вагиф»), Иранский 
полководец («Фархад и Ширин»), Яго («Отелло»), 
Жевакин («Женитьба»), Доктор («Череп»), Браун 
(«Трехгрошовая опера»), − открыли его бога-
тые актерские способности широкой аудитории 
(Головшенко, 1970).

Заслуженная артистка Рейхан Тагиева рабо-
тала раньше в тбилисском Азербайджанском госу-
дарственном театре и получила почетное имя в 
этом очаге искусства (Рагимли, 2006). Она в Гян-
джинком театре мастерски исполнила следующие 
роли Пери ханым («Визирь Ленкоранского хана»), 
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Залха («Медведь, победитель разбойников»), Вол-
шебница Шамама («Волшебница Пери»), Няня 
Халиса («Любовь и месть»), Старая женщина 
(«Сиявуш»), Кербалаи Фатманисе («Алмаз»), 
Гюльнисе («Увядшие Цветы»), Гюльсум («В 
1905 году), Шарабаны («Яшар»), Сарайная ста-
рушка («Вагиф»), Констанция («Забавный слу-
чай»), Беатрице Распони («Слуга двух господ»), 
Фекла Ивановна («Женитьба»).

Заслуженный артист Керим Султанов был 
одним из первых актеров труппы. В театр он 
пришел из любительства. Как ведущий актер 
коллектива в  спектаклях классических произ-
ведений он сыграл такие роли, как Тариверди 
(«Медведь, победитель разбойников»), Тей-
мур ага («Визирь Ленкоранского хана»), Гейдар 
бей («Гаджи Кара»), Искендер («Мертвецы»), 
Ашраф бей («Гаджи Ганбар»), Платон («Шейх 
Санан»), Сиявуш и Рустам («Сиявуш»), Хай-
каз и Эйваз («В 1905 году»), Бахрам («Увядшие 
цветы»), Мирза Таги хан («Насиреддин шах»), 
Довлат бей («Айдын»), Фуад («Алмаз»), Гаджи 
Заман («Октай Эль-оглы»), Шалико («Вагиф»), 
Хосров («Фархад и Ширин»), Креонт («Медея»), 
Яго («Отелло»), Флориндо Аретузи («Слуга двух 
господ»), Люциндо («Изобретательная влюблен-
ная»), Подколесин («Женитьба»), Григорий Бори-
сович Кучумов ("Бешеные деньги»), Агносто-
сос («Лиса и Виноград»), Браун («Трехгрошовая 
опера»), Начальник полиции («Череп»).

Заслуженный артист Ага Мамедов был акте-
ром Тбилисского Азербайджанского государ-
ственного театра. Он промежутками и до конца 
своей жизни работал в труппе театра Гянджи. 
Здесь он выступал в ролях спектаклей классиче-
ских драматургов Капитан Охан («Гаджи Кара»), 
Коха («Медведь, победитель разбойников»), 
Гаджи Салах («Визирь Ленкоранского хана»), 
Мир Багир ага («Мертвецы»), Джеби («Любовь 
и месть»), Гаджи Салман («Гаджи Ганбар»), 
Шейх Наим («Шейх Санан»), Мирза Самандар 
(«Алмаз»), Володя («В 1905 году»), Магамед хан 
(«Насиреддин шах»), Балахан («Айдын»), Ахунд 
(«Увядшие цветы»), Гасан («Яшар»), Гаджи Заман 
(«Октай Эль-оглы»), Шейх Алы («Вагиф»), Гра-
циано и старший сенатор («Отелло»), Филиберт 
(«Забавный случай»), Стариков («Женитьба»), 
Сильвио («Слуга двух господ»), Господин Пичем 
(«Трегрошовая опера»), Комиссионер («Череп»).

Заслуженный артист Мамед Джафаров в теа-
тре был актером первого поколения. Он имел 
колоритный и прекрасный талант. Он играл в 
спектаклях по произведениям различных жан-
ров классических авторов. К этим ролям относи-

лись: Ага Бешир («Визирь Ленкоранского хана»), 
Гаджи Кара («Гаджи Кара»), Серго («Шейх 
Санан»), Воспитатель Коса («Сиявуш»), Мирза 
Салех («Насиреддин Шах»), Афтиль («Алмаз»), 
Салим и Мирза Джавад («Айдын»), Абдул («Увяд-
шие цветы»), Тамара «Октай Эль-оглы»), Визирь 
(«Фархад и Ширин»), Видади («Вагиф»), Гра-
циано («Отелло»), Финардо («Изобретательная 
влюбленная»), Господин Пичем («Трехгрошовая 
опера»), Поэт и Бродяга («Череп»).

Заслуженная артистка Атая Алиева, наряду 
Ашхабадским государственным азербайджан-
ским театром, Иреванским государственным 
азербайджанским театром, Национальным ака-
демическим драматическим театром, некоторое 
время была одной из ведущих актрис Гянджин-
ского театра. Здесь, наряду с другими образами, 
выступала в спектаклях по таким классическим 
произведениям, как Алмаз («Алмаз»), Сара 
(«Увядшие цветы»), Сона («В 1905 году»), Хура-
ман («Вагиф»), Дездемона («Отелло»), Жанни-
ана («Забавный случай»), Клариче и Смераль-
дина («Слуга двух господ»), Агафья Тихоновна 
(«Женитьба»).

Заслуженная артистка Фируза Бедирбейли до 
1949 г. работала в Шемкирском государственном 
драматическом театре, а после закрытия пришла 
в Гянджиский театр. Здесь она сыграла следую-
щие роли: Зиба ханум («Визирь Ленкоранского 
хана»), Пери («Волшебница Пери»), Тейбе ханым 
(«Волшебница Пери»), Мехри ханум («Несчаст-
ный юноша»), Тукезбан («Мертвецы»), Ясемен 
(«Любовь и месть»), Азра («Шейх Санан»), Кер-
белаи Фатманисе и Ханымназ («Алмаз»), Сусанна 
(«Айдын»), Гюльнисе («Увядшие цветы»), Шара-
баны («Яшар»), Гюльгез («Окттай Эль-оглы»), 
Старуха и Амина («Вагиф»), Гары («Дамоклов 
меч»), Няня Гаджар («72-ая камера»).

Заслуженная артистка Мансура Джафарова 
была первой актрисой, получившей актерское 
образование в Москве. В Гянджинском театре, 
обладая разнообразным творчеством, в спек-
таклях классических произведений выступала 
в ролях Шоле ханум («Визирь Ленкоранского 
хана»), Хафизе («Волшебница Пери»), Гаджар 
ханум («Любовь и месть»), Азра и Нина («Шейх 
Санан»), Фиренгиз и Вторая служанка («Сия-
вуш»), Ситара («Насиреддин шах»), Бёюкханум 
(«Айдын»), Тамара («Вагиф»), Герерда («Изо-
бретательная влюбленная»), Надежда Анто-
нова («Бешеные деньги»), Элза («Череп»), Люси 
(«Трехгрошовая опера»).

Роли заслуженного артиста Юсифа Газиева в клас-
сических произведениях − Керем («Медведь, победи-

Гайибова Махира Расим гызы. Исполнительство актеров в спектаклях...
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тель разбойников»), Махмуд («Гаджи Ганбар»), Пер-
вый джин («Волшебница Пери»), Шемси («Любовь 
и месть»), Антон («Шейх Санан»), Бахрам («Сия-
вуш»), Надир («Насиреддин шах»), Барат («Алмаз»), 
Арам и Аршаг («В 1905-ом году»), Теймур и Алибей 
(«Вагиф»), Второй гонец («Отелло»), Фабио («Изо-
бретательная влюбленная»), Джек («Череп»).

Выводы. Как было выше отмечено, классиче-
ские произведения являются тестовым индикато-

ром творческого уровня театра, зеркалом талан-
тов актерского состава, барометром воображения 
режиссера. Ни один национальный передовой 
театр не может обойтись без классики. Спектакли 
по классическим произведениям на сценах азер-
байджанских театров еще раз доказывают, что 
классический репертуар, раскрывая мастерство 
актеров, создает условия для разнообразия формы 
и содержания постановок.
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Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

(Київ, Україна)

СУчАСНІ СВІтОВІ теНДеНцІї рОЗВитКУ ГІтАрНОГО МиСтецтВА 
тА їх ВПлиВ НА ФОрМУВАННя УКрАїНСьКОї ВиКОНАВСьКОї шКОли

У статті розглянуто тенденції розвитку гітарного мистецтва XX ст. Окреслено зростання інтересу до 
гітари в академічній музиці, в тому числі й у композиторів авангардного спрямування. Визначено, що в сучасних 
творах зростають вимоги до виконавців, потребуючи не лише технічної вправності, але й вміння створювати 
інтерпретацію, яка б розкривала усі сенси, які закладені композитором. Зазначено практику синтезу здобутків 
академічної та естрадної музичної культури. Ця тенденція, як і поєднання класичної гітари з фольклором, вида-
ється перспективним напрямом для вітчизняної композиторської практики. Вказується, що однією з тенденцій 
української академічної школи є написання творів для гітари соло.

Ключові слова: гітара, тенденція, академічна музика, авангард, репертуар, твір, інтерпретація.
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MODeRN wORlD TReNDS OF DeVelOPMeNT OF gUITAR ART AND THeIR 
IMPACT ON THe FORMATION OF THe UkRAINIAN PeRFORMINg SCHOOl

Guitar art is one of the leading areas of modern performing activities. Growing interest in the instrument, which is 
available both among professionals and amateurs, predetermines the steady development of the practice of playing the 
guitar. The monitoring of the actual trends related to the performance on the classical guitar is a task whose solution will 
contribute to the formation of ideas about possible perspectives of development of the national professional skill level of 
the game on this instrument.

The aim of the article is to analyze the contemporary world trends in the development of guitar art and outline their 
influence on the formation of a Ukrainian performing school.

Contemporary guitar was acquired only in the XIX century. Though different masters (Francisco Tarrega and Antonio 
Torres Gurado) have made efforts for this, however, the most important thing in adopting the new instrument design was 
the performers such as Andrés Segovia and Emilio Pujol. After all, in addition to the creation and modification of the 
instrument, its use is necessary, which at the practical level will prove its technical perfection and wide possibilities of its 
performance potential.

Actually, the very innovations that were made in the XIX century influenced the modern use of the instrument. Since 
then, you can begin counting out, outlining those trends that have influenced the art of the present. An important feature is 
that the guitar becomes an instrument for which not only the Argentine and Latin American composers of the 20th century 
wrote works, but also the leading western innovators, founders of avant-garde currents in music. So many works, where 
ambiguous interpretations of the guitar arise, are formed by such composers as A. Schönberg, P. Hindemith, I. Stravinsky, 
P. Bullez. Turning to the world trends in composer practice, among the works written for guitar performances, one can 
note the increasing role of opuses, intended for solo performance. Moreover, these works that are of an extraordinary 
nature, they presuppose the presence of a technically high performance tape, serious requirements for artistic realization 
and large-scale plans for their interpretation. This is Benjamin Britten's “Nocturnal after John Dowland”, op. 70, a 
rather good example of the formation of a new level of guitar repertoire of a fundamentally different genre.

To determine the high level of academic guitar art, a number of components are required: professional performance, 
training within the system of professional education and the presence of the original repertoire. In domestic music prac-
tice, at the moment there are not enough works designed for guitar performances. The development of the academic 
branch in the field of guitar performances in foreign space was carried out through synthesis with certain achievements 
of pop and jazz performances. In domestic practice, such interaction between academic music and variety, as well as 
academic music and folklore is only intended as a promising direction. A similar dialogue within the framework of crea-
tivity and performance of contemporary guitarists is such that their versatility and professional demand will be possible. 
It should be noted that compared to the Western European musical culture, Ukrainian composers rarely choose a guitar 
as an instrument that can perform complex works, including concert-solo type. This direction can be further developed, 
presenting great opportunities for the realization of composing ideas.

Key words: guitar, trend, academic music, avant-garde, repertoire, work, interpretation.
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Постановка проблеми. Гітарне мистецтво є 
одним із провідних напрямів сучасної виконав-
ської діяльності. Зростання інтересу до інстру-
менту, яке наявне як серед професіоналів, так і 
аматорів, зумовлює сталий розвиток практики 
гри на гітарі. Моніторинг актуальних тенденцій, 
пов’язаних із виконанням на класичній гітарі, є 
завданням, вирішення якого сприятиме форму-
ванню уявлення про можливі перспективи розви-
тку вітчизняного професійного майстерного рівня 
гри на цьому інструменті. 

Аналіз досліджень. У сучасній літературі, 
присвяченій мистецтву грі на гітарі, протягом 
останніх років з’явилася низка праць україн-
ських та російських музикознавців. Ця пробле-
матика набуває актуальності у зв’язку зі зростан-
ням інтересу до розкриття історії становлення 
виконавських шкіл. Питання розвитку класичної 
гітари в російському просторі окреслено в дис-
ертаційному дослідженні В. Ганєєва (Ганеев, 
2006). Шляхи становлення української інстру-
ментальної гітарної освіти змальовано в праці 
А. Коваленко (Коваленко, 2015) та А. Кригіна 
(Крыгин, 2016). Загальну характеристику гітар-
ної музики як об’єкта сучасної музикознав-
чої думки здійснює Є. Мошак (Мошак, 2012). 
Питання гітарного сучасного виконавства роз-
криваються в праці О. Хорошавіної (Хорошавіна, 
2009). Феноменологічний підхід до аналізу гітар-
ного твору «Ноктюрнал» Б. Бріттена застосовує 
у своїй статті Т. Іванніков (Иванников, 2017). 
Методологічні підходи російського гітариста, 
викладача та музикознавця В. Ганєєва окреслю-
ються в інтерв’ю, проведеному Л. Полікутіною 
(Поликутина, 2011). Попри те, що багато питань 
знайшли висвітлення в сучасній музикознавчій 
літературі, низка питань потребує систематизації 
та подальшого розвитку.

Мета статті полягає в аналізі сучасних світо-
вих тенденцій розвитку гітарного мистецтва та 
окресленні їх впливу на формування української 
виконавської школи. 

Виклад основного матеріалу. Мистецтво гри 
на гітарі є сферою музичного виконавства, що має 
не надто тривалу історію. В. Ганєєв в інтерв’ю, 
записаному Л. Полікутиною з приводу прове-
дення в 2011 р. міжнародної науково-практичної 
конференції «Класична гітара: сучасне виконав-
ство та викладання», говорив про рівень гітар-
ного академічного виконавства: «Класична гітара, 
незважаючи на свою багату історію, − інструмент 
порівняно молодий, а виконавське мистецтво в 
цій області розвивається стрімко. ХХ століття 
дало світу величезну кількість високохудожніх 

оригінальних творів і найвищого рівня виконав-
ців-інтерпретаторів» (Поликутина, 2011).

Дійсно, якщо не враховувати попередні форми 
музикування на інструментах струнно-щипкової 
групи (лютня, віуела та інші), то виявляється, що 
більш сучасного вигляду гітара здобула лише в  
XIX ст. Хоча до цього доклали зусилля різні 
майстри (Франціско Таррега та Антоніо Торрес 
Гурадо), чи не найважливішим в утвердженні 
нової конструкції інструмента мали такі виконавці, 
як Андрес Сеговія та Еміліо Пухоль. Адже, окрім 
створення та модифікації інструмент, необхідне 
його використання, яке буде на практичному рівні 
доводити його технічну досконалість та широкі 
можливості його виконавського потенціалу. 

Сучасний автор О. Хорошавіна згадувала ті 
творчі завдання, які ставив перед собою А. Сего-
вія, що безпосередньо вплинули на розвиток та 
утвердження високого професіоналізму гри на 
класичній гітарі. «Андрес Сеговія стверджував, 
що його життя присвячене чотирьом основним 
завданням: по-перше, зміні статусу гітари й відді-
ленню її від бездумних веселощів фольклорного 
типу; по-друге, забезпеченню гітарного мисте-
цтва репертуаром високої якості, оригінальними 
творами видатних композиторів; по-третє, доне-
сенню краси звучання гітари до філармонічної 
публіки усього світу; і, по-четверте, впливу на 
консерваторії, академії й університети з метою 
включення навчання грі на гітарі в програми цих 
навчальних закладів на тих же правах, що й на 
скрипці, віолончелі, фортепіано тощо» (Хороша-
віна, 2009: 65).

Власне саме ті новації, які були здійснені 
в XIX ст., вплинули на сучасне застосування 
інструмента. З цього часу і можна починати від-
лік, окреслюючи ті тенденції, що вплинули на 
мистецтво сьогодення. Важливою ознакою постає 
те, що гітара стає інструментом, для якого писали 
твори не лише аргентинські та латиноамерикан-
ські композитори XX ст., а й провідні західні нова-
тори, фундатори авангардних течій у музиці. Так, 
чимало творів, де виникають неоднозначні інтер-
претації гітари, формуються у таких композито-
рів, як А. Шенберг, П. Хіндеміт, І. Стравінський, 
П. Булез. «В сучасному академічному мистецтві 
гітара має дедалі помітнішу роль, продовжу-
ючи свій розвиток і як супровідний, і як сольний 
інструмент» (Хорошавіна, 2009: 66). 

Якщо звернутись до світових тенденцій, наяв-
них у композиторській практиці, то серед творів, 
які пишуться для гітарного виконавства, можна 
виокремити зростаючу роль опусів, призначених 
для сольного виконання. Причому це твори, які 
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мають екстраординарний характер, вони перед-
бачають наявність технічно високої виконавської 
планки, серйозні вимоги до художнього втілення 
та масштабні  плани їх інтерпретування. Так, 
доволі гарним прикладом формування нового 
рівня гітарного репертуару принципово іншого 
ґатунку виступає «Ноктюрнал» («Nocturnal after 
John Dowland, op. 70») Бенджаміна Бріттена. Цей 
варіаційний цикл, був  присвячений гітаристу  
Дж. Бріму. Він нараховує вісім варіацій та 
заключну тему. На відміну від інших творів для 
гітари, написаних у цей період іншими композито-
рами, він має більший рівень складності, виступа-
ючи своєрідним випробовуванням для виконавців. 
Досить важливим для розуміння твору та особли-
востей його виконання виступає відсилання до 
«Come, heavy sleep» Д. Доуленда, призначеного 
для виконання на лютні. Про це зазначає у своєму 
дослідженні Т. Іванніков. «Епіцентром генераль-
ної авторської інтенції Б. Бріттена служить текст 
одного зі старовинних пісенних зразків англій-
ської лютневої музики − «Come, heavy sleep» 
(1597) Д. Доуленда. Творчості свого давнього 
попередника Д. Доуленда Бріттен присвятив два 
твори варіаційної форми: Варіації «Lachrymae» 
(Reflections on a song of Dowland) для альта і фор-
тепіано ор. 48 (1950) і гітарний «Ноктюрнал»» 
(Иванников, 2017: 118). Варто наголосити на тому, 
що Бріттен, як і деякі інші композитори XX ст., 
звертається до музики попередніх століть, відшу-
куючи в ній джерело для натхнення, можливість 
синтезувати здобутки минулого та сьогодення. 
Окрім того, що можна відшукати безпосередній 
зв’язок із твором Доуленда, відбувається своє-
рідний діалог епох та смислів, що характерне для 
полістилістики, неокласицизму та деяких інших 
напрямів XX ст. Значення цього твору важко 
переоцінити, адже він встановлює принципово 
новий рівень гітарного репертуару. Його вико-
нання передбачає навички розкриття глибинних 
задумів, закладених у творі. «До цього дня «Нок-
тюрнал» вважається одним із найбільш значних 
художніх зразків англійської гітарної музики  
ХХ ст. Тому будь-який гітарист-віртуоз, відкрива-
ючи текст твору, має враховувати величезний істо-
ричний «шлейф» і смислові глибини «згорнутих» 
у ньому ідей. Тоді виконання варіаційного циклу, 
поряд із безумовними технічними завданнями, 
висуне ще більш масштабні – смислові, інтенціо-
нальні, феноменологічні» (Иванников, 2017: 127).

Варто зазначити, що особливості формування 
української виконавської школи гри на гітарі були 
безпосередньо пов’язані з тими тенденціями, які 
були наявні в західноєвропейському просторі. При-

чому доволі цікавим є те, що в Росії становлення 
закладів освіти, де були б наявними класи гітар-
ного мистецтва, зустрічались рідше, ніж в Україні. 
Причини цього явища пояснюються таким чином. 
Через певну упередженість стосовно шестиструн-
ної гітари А. Рубінштейна, клас гри на ній не був 
відкритим у Петербурзькій консерваторії. Згодом 
їх буде менше, порівняно з класами гри на форте-
піано, скрипці, віолончелі, духових інструментах, 
й у інших закладах освіти.  «Можливою причиною 
відсутності класу гітари в центрі країни (Москві) 
було те, що московська професура, яка належить 
до світової еліти фортепіанного, скрипкового, віо-
лончельного мистецтва, ревно і зверхньо дивилася 
на гітарне мистецтво (незважаючи на досить пози-
тивні відгуки про гру А. Сеговії під час його гастро-
лей у Москві, Ленінграді та Харкові)» (Крыгин, 
2016: 17). Проте в українській освітній системі 
були класи гри на гітарі. Так, їх можна віднайти в 
Харківській консерваторії, Львівській, починаючи 
з 50-х рр. XX ст.

Зазначимо, що для визначення високого рівня 
академічного гітарного мистецтва необхідна 
низка компонентів. Так, В. Ганєєв виокремлює 
такі: професійне виконавство, навчання в рамках 
системи професійної освіти і наявність оригі-
нального репертуару (Ганеев, 2006).  Два з трьох 
складників є в українській музичній культурі − є 
заклади, що здійснюють підготовку фахівців, а 
також є солісти-гітаристи та колективи, до складу 
яких входять гітаристи. Проте у вітчизняній 
музичній практиці нині є замало творів, призначе-
них для гітарного виконавства. Крім того, при під-
готовці професійних гітаристів необхідне також 
створення можливостей відроджувати той статус 
класичної гітари, який був наявний у музичній 
культурі минулого. Разом із тим відкриваються й 
інші перспективи розвитку гітарного мистецтва, 
які полягають у взаємодії зі сферою неакадемічної 
музичної культури. «Саме ця область гітарного 
мистецтва відкриває нові горизонти виконавської 
майстерності, «прогнозуючи» можливі варіанти 
«звукового образу» інструмента. Спираючись на 
історичний досвід освоєння виразних і техніч-
них можливостей гітари, сучасна джазова і рок-
культура висуває власні виконавські принципи, 
розширюючи тим самим уявлення про гітару 
(Мошак, 2012: 265).

Зазначимо, що розвиток академічної галузі у 
сфері гітарного виконавства у зарубіжному про-
сторі здійснювався шляхом синтезу з певними 
здобутками естрадного та джазового виконавства. 
«Розвиток інструментальної (гітарної) галузі у 
синкретичних формах заклав основу для форму-

Гриненко С. Сучасні світові тенденції розвитку гітарного мистецтва...
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вання унікального музичного напряму, в якому 
спостерігаємо діалогічність із класичними музич-
ними традиціями (творчість джазових музикантів, 
виконавська майстерність яких формувалась під 
впливом академічних тенденцій) і діалог із джа-
зом (творчість представників академічної гітарної 
школи, виконавський стиль яких здобув джазових 
характеристик)» (Коваленко, 2015: 257). Разом із 
тим у вітчизняній практиці подібна взаємодія між 
академічною музикою та естрадною, а також ака-
демічною музикою та фольклором лише наміча-
ється як перспективний напрям. Такий  діалог у 
рамках творчо-виконавської діяльності сучасних 
гітаристів уможливить їх універсальність та про-
фесійну затребуваність. Зазначимо, що порівняно 
із західноєвропейською музичною культурою, 
українські композитори доволі рідко обирають 
гітару як інструмент, що може виконувати складні 
твори, в тому числі й концертно-сольного типу. 
Цей напрям може бути розвинений у подальшому, 

представляючи великі можливості для втілення 
композиторських задумів.

Висновки. Однією з провідних тенденцій сучас-
ного гітарного виконавства є написання творів, які 
вимагають принципово іншого рівня осмислення 
художнього образу. Композитори, які обирають цей 
інструмент, особливо гітару соло, створюють умови 
для прояву високої технічної досконалості вико-
навця, яка буде поєднуватися з вмінням розкривати 
глибинні задуми, закладені в творі. Інтерес із боку 
представників авангардного напряму в академічній 
музиці до гітари наявний у західноєвропейському 
просторі. В сучасній українській композиторській 
практиці подібна тенденція є нині мало представ-
леною та такою, що може бути перспективною. 
Іншим аспектом становлення гітарного виконавства 
в умовах сьогодення є взаємодія сфер академічної, 
естрадної та фольклорної, запозичення елементів з 
яких видається таким, що відповідає вимогам уні-
версалізації музикантів-практиків.
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ГеНеЗА, ЗМІСт тА ДиНАМІКА ПОНяття «аκμή»

Основною темою статті є висвітлення динаміки поняття акмé (ἀκμή), яке означає апогей явища. Сьогодні 
це слово маловживане й до того ж модифікується у похідних значеннях як складова спеціальної галузевої термі-
нології. Виникає проблема генералізації попередніх наукових спостережень з метою обґрунтування фактичного 
статусу терміну акмé у лексиконі сьогоднішньої культури. Узагальненим результатом є ствердження функціо-
нування в європейській думці поняття ἀκμή як базисної філософської універсалії, що конкретизується протягом 
сторіч у рефлексіях над життям та культурою.
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ORIgIN, CONTeNT AND DYNAMICS OF THe CONCePT „аκμή“

The article deals with illumination of the dynamics of the concept of Acme (ἀκμή), which means the apogee of the 
phenomenon. Today, this word is of little use and, moreover, is modified in derivative values as an integral part of special 
branch terminology. The aim of this study is an analysis of the problem of generalization of previous scientific observations 
in order to substantiate the actual status of the term acme in the lexicon of today’s culture. The article has a theoretical 
and practical meaning – because, unfortunately, does not actually exist the terminological research of this problem which 
would have been convex and generalized. The case is actually limited to small articles in dictionaries and encyclopedias. 
In the same time, there are the "borrowed terms"; for example, medical terms such as "peak of temperature", "orgasm", 
etc. They, in principle, can become a springboard for the formation of quite significant and autonomous systems. But only 
some special publications of the last time devoted to the illumination of specific phenomena, which relatively recently 
formed on the basis of later derived values of ἀκμή – acmeism and acmeology. The main idea of the articles is that we rely 
on a descriptive method that allows us to analyze the internal hierarchical relationships of this terminological space. This 
article reports the results of a a situation of some reduction of the original meaning of the word ἀκμή, but at the same time, 
this word became the basis for various neoplasms, which indicates the dynamics of fertility and development. Therefore, 
the generalized result can be the assertion of the functioning of the European thought of the concept ἀκμή as the basic 
philosophical universality, which is specified for centuries in reflections on life and culture.

Key words: acme, culmination of disease, acmeism, acmeology.

Постановка проблеми. Як відомо, акмé (грецьк. 
ἀκμή) – найвищий момент розвитку, апогей явища. 
Спочатку у давньогрецькій мові слово акмé не мало 
виключно антропоцентричного змісту (напри-
клад: ἀκμά ἡ – «вістря», ἔμπυροι ἀκμαί – «вогненні 
язики» тощо). Але під впливом космоцентричності 
давньогрецької філософської думки оцінка явищ, 
найперше ж – природних процесів, почала розгор-
татися у категоріях етики (добра, блага, справедли-

вості й т. д.). До того ж, уже у досократиків (Гера-
кліт) та софістів явища починають сприйматися у 
русі, виникає діалектика; у Сократа й Платона фор-
мується уявлення про розвиток людини як шлях 
до вершин; з цим пов’язано ствердження в Аріс-
тотеля 40-річного віку як піку розвитку людини, а 
також максими μηδεν αγαν – «нічого понад міру». 
Отож, поступово ἐν ἀκμῇ насичується змістом 
«бути у розквіті» й починає активно вживатися 
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для означення граничної або кульмінаційної точки 
розквіту, піку, зеніту – особливо ж коли йдеться 
про людський вік. Проте від початку намітився й 
шлях до семантичного розширення змісту слова. 
Так, в античному мистецтві зустрічається образ 
німфи Акме, яка фігурує у колі супутників Діоніса 
й символізує поміркованість у споживанні вина.  
В епоху Середньовіччя з поновленням авторитету 
давньогрецької мови у постренесансно-рефор-
маційну епоху та з подальшим впровадженням 
класичних гімназій зростає увага наукової гро-
мадськості до грецизмів; зокрема починає знову 
широко вживатись і слово ἀκμή – аж до початку 
ХХ ст. включно. Та сьогодні смисл цього старовин-
ного слова, яке заведено давати або у грецькому 
написанні ἀκμή, або ж у транскрипції акмé, доволі 
неясний; до того ж воно модифікується у різних 
похідних значеннях. Сьогодні академічний стиль 
минулого сторіччя, який створювався людьми, 
що знали грецьку та латину, і у творах яких тер-
мін ἀκμή звучав невимушено й природно. Як при-
клад наведемо «Мудрість Заходу» Б. (Russell, р. 
48–101 та ін.). Та сьогодні цей термін здається ста-
росвітським і малозрозумілим. Тому означення у 
старих дослідженнях типу «...його ἀκμή відносять 
до…» перестали бути інформативними. До цього з 
плином часу додалися й численні інші семантичні 
насичення та інтерпретації, здатні переключити 
увагу на дещо інші аспекти значення даного слова. 
Ця картина вимагає уваги науковця.

Аналіз досліджень. На жаль, досліджень тер-
мінологічного характеру, в яких була б опукло й 
узагальнено окреслена ця проблема, фактично 
не існує; справа фактично обмежується невелич-
кими статтями у словниках та енциклопедіях. 
Утім, можна назвати й деякі спеціальні публікації 
останнього часу, зокрема присвячені ґрунтовному 
висвітленню специфічних явищ, які відносно 
недавно сформувалися на основі більш пізніх 
похідних значень від ἀκμή – акмеїзм (Пахарева, 
2004; Кихней, 2005) та акмеологію (Бодалев, 1993; 
Анисимов, 1998; Самаль, 2013 та ін.). 

Мета статті. Нам здається, що настав момент 
висвітлити цю проблему в основних її аспектах, у 
динаміці філіації ідей, і, наскільки дозволяє роз-
мір даної статті, генералізовано. Це буде підста-
вою для обґрунтування фактичного статусу тер-
міну акмé у лексиконі сьогоднішньої культури.

Виклад основного матеріалу. Мовознавство 
відносить ἀκμή до квантитативної лексики, при-

чому квантитативна конкатенація може тут екс-
плікуватися цілою ланкою слів, що співвіднесені 
між собою: «acme – the highest point, the point of 
perfection» (Oxford advanced Learner’s Dictionary 
by A. S. Hornby). Водночас характерні розмаїття 
та амплітуда потрактування ἀκμή в англійській 
мові, провідній мові сьогоднішньої культури. 
Тут спостерігається, що при вихідній нейтраль-
ності (point – «крапка»), з одного боку, семантика 
зростання (heyday – «розквіт»; acme – «верх», 
prime – «прем’єр», prosperity – «процвітання»), 
а з другого – деградації (decadence, decadency – 
«занепад», wane – «спадання», decay – «розпад», 
decline – «зниження»); при цьому «антропобіо-
логічний» аспект спочатку фактично зводиться 
до випадку неправильного прочитання: acne – 
«вугор», «прищ». 

Утім, з плином часу у західній науковій тер-
мінології з’являються характерні переакцента-
ції: у медицині це слово починає означати ще й 
найвищу точку розвитку хвороби, у психоана-
лізі – оргазм; словник синонімів статевого акту 
Г. Н. Кері (США, поч. ХХ ст.) починався виразом 
acme of delight – «пік захвату». 

Термінологічні відгалуження від ἀκμή, що ста-
ють означенням доволі широких явищ, виника-
ють і на російському ґрунті, вони багато у чому 
визначили й пострадянську термінологію. Так, 
по-перше, у нашій свідомості слово ἀκμή зазви-
чай контамінується зі словом акмеїзм, яке стало 
на рубежі ХІХ–ХХ сторіч означенням яскравої 
літературної течії у Росії, що дала історії такі 
гучні імена, як М. Гумільов, А. Ахматова, О. Ман-
дельштам. По-друге, саме у СРСР з 1928 р. сфор-
мувалася т. зв. акмеологія – наука, яка вивчає 
механізми розвитку зрілої людини й при цьому 
претендує на міждисциплінарний статус, з чим, 
утім, не всі згодні.

Висновки. Отож, якщо колись слово ἀκμή 
охоче вживали у науковому викладі; сьогодні воно 
рідко коли уживається та у споконвічному смислі 
звучить навіть дещо манірно, бо надає текстові 
відтінку архаїзованого. Але водночас це слово 
стало базою для різноманітних новоутворень, що 
свідчить про динаміку плідності й розвитку. Уза-
гальненим результатом може бути ствердження 
функціонування в європейській думці поняття 
ἀκμή як базисної філософської універсалії, що 
конкретизується протягом сторіч у рефлексіях над 
життям та культурою.
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ВтІлеННя ПрОСВІтНицьКих ІДей У хУДОжНІх тВОрАх ПОчАтКУ хх Ст. 
НА ГУцУльСьКУ теМАтиКУ: НАрАтиВНІ СтрАтеГІї

У статті розкриваються особливості наративних стратегій творів українського письменства початку  
ХХ ст. на гуцульську тематику (твори Лесі Верховинки, К. Малицької, М. Матієва-Мельника та Марка Черем-
шини). За мету дослідження обрано характеристику «гуцульських» творів митців, пройняті письменницькими 
освітніми настановами, педагогічними ідеями та думками про майбутнє краю. Вони творчо змоделювали най-
головніші просвітницькі змагання суспільства, використовували при цьому різні наративні стратегії: презенту-
вали героїв, що мають відповідати суспільному призначенню; твори містять риси просвітницького дидактизму; 
стосунки наратора і персонажа подвійні – наратор як відсторонений спостерігач або як активний учасник дій. 
Гуцульський текст перших десятиліть ХХ ст. відобразив поступові зміни у психології селянина щодо власної 
освіти. Митці для героїв обирають за життєві пріоритети шлях до особистої освіти або освітнього майбут-
нього для власного роду. 
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THe IMPleMeNTATION OF eDUCATIONAl IDeAS 
IN THe lITeRARY wORkS OF THe BegINNINg OF xx CeNTURY 

ON THe HUTSUlIAN THeMe: NARATIVe STRATegIeS

The article reveals peculiarities of narrative stories of works of Ukrainian writing of the beginning of the 20th century 
on Hutsul subjects. The purpose of the study is to select the characteristics that are perceived in the context of the concept 
of «Hutsul text», and at the same time they complement it with written guidelines, pedagogical ideas and thoughts about 
the present and future of Hutsulshchyna. The analysis involves both well-known and poorly-studied works of Lesia Ver-
hovynka, Konstantina Malitskaya, Nicholas Matyiv-Melnyk and Marko Cheremshina.

Contemplating the educational idea, Ukrainian writers of the first third of the twentieth century. chose different 
ways of its embodiment, using different narrative strategies. The strategy of the nаrrator in the works of Marko Cher-
emshina is aimed at finding the presenters of the land, which must meet the public purpose, to be «hope», «science» of 
the region. According to the author, in the choice of the future social strategy for the development of the young gener-
ation of Hutsulshchyna, the main argument should be the combination of a people's understanding of harmonious life 
with the universe with a view to building an ideal picture of the world of Hutsul region in the context of world space. In 
K. Malitskaya and Lesya Verkhovynka, the narrative strategy consists in the active intervention of the narrator in the 
life choices of the heroes; in the works there is a certain didacticism, used with one purpose – to show the best examples 
of the interaction of the inner world of the character to direct the activities of the younger generation of the region.  
M. Matyiv-Melnyk is deepened in the psychology of the child, which makes it possible to construct the «narrator-char-
acter» scheme in a double perspective as a detached observer of the actions of the hero and an active participant in 
the actions of the character by disclosing the inner world and explaining the reasons why a small hutsul is capable 
take a viable decision in life.

Western Ukrainian writers creatively modeled the main educational events of the contemporary society. The best 
representatives of the young generation of Hutsuliya perceived the land as an integral part of the European space. To 
summarize, we note: the Hutsul text of the first decades of the twentieth century. reflected the gradual changes in the 
psychologist's peasant's own education. Artists for heroes choose life's priorities for their personal education or educa-
tional future for their own family. Hence, the «аttraction» and the writers' desire to see the heroes are «exceptional» and 
talented, capable of giving their creative abilities in favor of society.

Key words: Hutsul text, narrative strategies, narrator, didactizm, asceticism, poetics.
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Бикова Т. Втiлення просвiтницьких iдей у художнiх творах початку ХХ ст. ...

Постановка проблеми. У когорті художніх 
презентантів «освітньої» Гуцульщини перших 
десятиріч ХХ ст. осібне місце належить творам, 
в яких авторська концепція «нової» Гуцулії окрес-
лена позитивною програмою розвитку краю. 
Текстуальний вияв письменницької стратегії у 
кожному художньому творі, що торкається вище-
зазначеної проблеми, відбувається то з позиції 
наратора, а то й слово бере безпосередньо персо-
наж, щоб висловити власні прагнення і бажання. 
Такі твори поповнюють контекст Гуцульщини 
письменницькими настановами, педагогічними 
ідеями та думками про сучасне і майбутнє краю, 
що має розвиватися невіддільно від суспільного 
розвою. Найчастіше персонажі таких творів усві-
домлюють власну винятковість, бажають віддати 
здобуті знання на користь рідного краю. Наратор, 
у свою чергу, якомога краще бажає надихнути 
читача до подвижницької діяльності, «навер-
нути» власних героїв до активної співпраці. Ана-
ліз цього текстуального масиву творів потребує 
включення до його контексту теоретичних знань 
з проблем наратології, що останнім часом доволі 
інтенсивно почало розвиватися у сучасному укра-
їнському літературознавстві.

Аналіз досліджень. Серед зарубіжних та укра-
їнських науковців, які продуктивно опрацювали 
гуцульську проблематику літератури, вирізнимо 
С. Вінценза, С. Витвицького, Б. Гакета, О. Коль-
берґа, Я. Хорошого, П. Арсенича, П. Будівського, 
В. Гнатюка, Р. Заклинського, М. Ільницького, 
В. Клапчука, Н. Мафтин, Д. Наливайка, А. Они-
щука, М. Пазяка, І. Пелипейка, Ф. та В. Погребен-
ників, В. Полєка, І. Сенькова, С. Хороба, В. Шухе-
вича та ін. Однак спеціального дослідження 
письменницьких настанов, педагогічних ідей про 
сучасне і майбутнє Гуцульщини у гуцульських 
текстах початку ХХ ст. ще не було проведено. 

Мета статті – розкрити особливості нара-
тивних стратегій гуцульських творів Лесі Вер-
ховинки, Костянтини Малицької, Миколи Маті-
єва-Мельника та Марка Черемшини, в яких 
простежуються просвітницькі тенденції.

Виклад основного матеріалу. Письменницькі 
настанови на потребу освіти гуцульського тексту 
початку ХХ ст. сягають Федьковичевої освітньої 
програми, висловленої ще у 80-х роках ХІХ ст. 
Художньо її основи представлено у поезії-наста-
нові «Учіться», де простежуємо орієнтацію на 
народні цінності і мораль. Уведенням традицій-
них прислів’їв, метафоричних порівнянь, зрозу-
мілих і сприйнятливих для простолюду об’єктів 
поет актуалізував необхідність навчання у гуцуль-
ському середовищі: «Як та пчілка мідку з цвітку, 

розуму збирайте! / Бо мудрому і на ріні пшениця 
уродить, / А дурному не вродиться нічо і в городі» 
(Письм. Бук., 2001: 73). Маючи такого передо-
вого для ХІХ ст. навчителя, письменники-гуцули 
початку ХХ ст. охоче продовжували втілювати 
настанови Ю. Федьковича у власних творах.

Сповідуючи просвітницьку ідею, українські 
письменники першої третини ХХ ст. вибирали 
різні шляхи її втілення, використовували при 
цьому різні наративні стратегії. Так, в образку 
«Колядникам науки» Марка Черемшини слово 
має гетеродієгетичний наратор, який текстуа-
лізує авторські ідеї щодо перспектив молодого 
покоління, яке поїхало до навчання в інші кра-
їни. Автор використав форму народної колядки 
з її основними традиційними образами, сталими 
зворотами, побажаннями-віншуваннями на поча-
ток доброї справи. Однак так звана «нова» коляда 
у тексті Марка Черемшини набуває дещо іншого 
суспільного контексту. Стратегія гетеродієгетич-
ного наратора спрямована на пошук презентантів 
краю, що мають відповідати суспільному призна-
ченню, бути «надією», «наукою» і «крицею» цілої 
Гуцулії. Риторичні питання, звернені до читача, 
долучають наратора до процесу колядування й 
пошуку: «Знов нема вас дома у сам святвечір, 
знов колядуватимете під чужими вікнами. У котрі 
терени вам коляду слати? Де ж вас всіх розпіз-
навати – шукати? Дорогі та пишні творці нашої 
доби!» (Черемшина, 1937: 215). 

Основним аргументом, на думку автора, у 
виборі майбутньої суспільної стратегії розвитку 
молодого покоління Гуцульщини має бути думка, 
що «вся рідна земля це одна світлиця-веселиця, 
сонечко в весні, місяць у креслі, зоря із моря…» 
(Черемшина, 1937: 215), що з одного боку, сягає 
корінням народного розуміння гармонійного 
життя зі Всесвітом. А з іншого – це висловлене 
авторське прагнення до побудови ідеальної кар-
тини світу Гуцульщини у контексті світового про-
стору. Власне, у віншуваннях відчутні насампе-
ред авторські ідеї щодо гармонізації суспільного 
життя на Гуцульщині, а наратор, висловлюючи 
щирі побажання «прибутку доброго, віку довгого, 
урожаю на хліб, миру між людьми, між народами, 
гараздом і волею в оборогах і у всіх чертогах, на 
ланах, дорогах, у лісах і водах, в повітрі і світлі 
всієї рідної землі», намагається побудувати певні 
моделі ідеального суспільного життя. 

Водночас, він прагне й зайвий раз нагадати 
молоді про реальне буття Гуцулії, коли «гуцульські 
гори лежуть повалені і пеленають криваві голови 
хмарами» (Черемшина, 1937: 216). Надихаючи 
молоде покоління на віддану працю на користь 
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Гуцульщини, письменник «оживляє» рідну землю, 
аби її представники і у далеких світах не забували 
болей і потреб краю: «Але вся Гуцулія має за вас 
тяму і кланяється до вас своїми ранами, своїм 
болем» (Черемшина, 1937: 216). Така наративна 
стратегія була суголосною потребам тогочасного 
суспільства, що фактично втомилося від радикаль-
них змін початку нового століття і потребувало 
іншого перспективного шляху для побудови май-
бутнього на ідеях гуманізму і духовності. 

Достатньо оригінальною виглядає позиція 
наратора в оповіданні «Листи мами» К. Малиць-
кої. Текст твору побудований у формі листів 
матері до сина і його відповіді. Така компози-
ція традиційна для К. Малицької, яка дає змогу 
героям часто «оголювати» душу у листах. Оригі-
нальності додає творові те, що тут діють насампе-
ред два незалежних розповідачі, листи між якими 
утворюють своєрідний діалог, що, у свою чергу, 
містить структурні елементи діалогічного мов-
лення другого рівня (листи-тексти, кожен окремо, 
відтворюють інші діалоги та монологи, невласне 
пряму мову тощо). Наратор у даному разі є «від-
межований від прихованого автора, який нічого 
не розповідає, хоча вважається відповідальним 
за вибір, розподіл, компонування зображуваних 
подій, виводиться з цілого тексту, а не відіграє 
ролі оповідача» (Літ. енц., 2007: 95). Він є мак-
симально прихованим, не бере участі у подіях, 
що розгортаються на сторінках твору, однак його 
легко упізнати у тематичній назві твору. Для нього 
найголовніше – думки центрального оповідача, 
звідси й акцентування на позиції матері. Будучи 
прихованим у тексті твору, наратор схильний до 
підтримки тієї виховної просвітницької ідеї, що 
несуть у собі листи матері іншого оповідача-дис-
кутанта. Дискурс Гуцульщини у даному творі 
окреслений латентною формою функціонування, 
виявляє себе у згадках топонімічних назв, предме-
тах побуту, ретроспективному відтворенні подій, 
пов’язаних із життям Гуцульщини. Однак він є 
важливим для створення об’єктивного бачення 
просвітницької картини світу краю.

За внутрішнім змістом та ідейними настано-
вами «Листи матері» К. Малицької наближені до 
«Колядникам науки» Марка Черемшини. Жінка-
оповідач у листах до сина, активно використо-
вуючи приклади з реального життя, історичного 
минулого, усної народної творчості, письмен-
ницькі філософські стратегії, бажає для сина кра-
щої долі, вчить його бути відповідальним за зро-
блені вчинки, милосердя до ближнього, героїзму 
душі. У своїх переконаннях вона виявляє й власну 
стійкість і рішучість: «Воно не раз легше прийде 

доконати чогось великого, чим точно сповнити 
свій дрібний обов’язок, додержати даного слова, 
відмовити собі якоїсь приємности і т.п. Особливо 
нам русинам тої совісности і точности страх не 
стає – а вона є перецінь основою існування і роз-
витку суспільности і народів» (Малицька, 2011: 
229 – 230). Зрозуміло, що такі життєві орієн-
тири знаходять відгук у душі іншого оповідача, 
сина матері, який здатен своїм вчинкам дати 
адекватну характеристику і «розкрити» справ-
жній внутрішній світ у листі-відповіді матері: 
«Я зрозумів Вас… Ой, Мамусенько! Я тільки на 
вид такий міцний, а в душі мені дуже жалко…  
З мене ніколи героя не буде» (Малицька, 2011: 230).  
Вступаючи у діалог-листування з сином, оповіда-
чка-мати дотримується стійкості власних переко-
нань: «Так, я хочу, щоби Ти став героєм, але не у 
великих ділах світової слави, а героєм щоденного 
життя – щоби завсіди вмів побороти в собі все 
дрібне, самолюбне, низьке, погане, а заправляв 
духа і волю до всього сильного, гарного, чесного 
і розумного» (Малицька, 2011: 231). З виховною 
метою оповідачка відтворила на сторінках листа 
зміст народної легенди про Стефана великого, 
князя Молдавії, про те, яку роль у його житті віді-
грала стійка позиція матері, сповнена насамперед 
любові до рідної землі, патріотизму. 

Для кращого висвітлення подій, описаних у 
легенді, мати включила у лист не тільки передіс-
торію і власні враження від героїчних вчинків, 
а слово мають декілька героїв, які у діалозі роз-
кривають своє бачення щодо кривавих подій, що 
розгорталися під стінами замку. У процесі діа-
логу (маємо приклад у тексті використання від-
критого діалогічного мовлення в одній із форм 
закритого діалогу (учасники спілкуються на від-
стані за допомогою листування) князь-син дотри-
мується материних настанов бути героєм у бою 
і боятися смерті, аніж залишитися живим біля 
матері і втратити свою вітчизну. Така патріотична 
позиція імпонує думкам оповідача-матері, тим 
більше, що вона знаходить їх підтвердження у 
реальному житті власного сина: «А про ті гроші, 
на яку справу що Ти віддав, я все знаю… Але 
добре, що про се не згадуєш, бо таким справам 
мовчанка найбільше додає ціни. Я вдоволена з 
Тебе» (Малицька, 2011: 232). Побажання опові-
дача робити малу працю в ім’я великої досягають 
своєї мети. Читачеві ж за сприяння прихованого 
наратора залишається робити логічні висновки і 
застосовувати поради у власному житті. 

Інколи позицію наратора у гуцульському тексті 
озвучують персонажі. Такий прийом використову-
ється і у творах, де головними героями виступають 
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діти, які прагнуть самостійно визначити орієнтири 
своєї долі. Однак наратор активно втручається в 
їх життєвий вибір, у творах відчувається певний 
дидактизм, використаний з однією метою – на 
показі кращих зразків взаємодії внутрішнього 
світу маленького персонажа розкриття нового 
молодого покоління Гуцулії. Саме у такому ракурсі 
розгортаються відносини наратор – персонаж – 
читач у прозових творах М. Матієва-Мельника та 
К. Малицької. Так, символічним змістом наповнене 
оповідання «Райська пташка» М. Матієва-Мель-
ника, ідейно-тематичний зміст якого перегукується 
з основною проблематикою підрозділу. 

Розкриваючи психологію гуцула-школяра, 
письменник визначив основні пріоритети його 
всесвіту, зайвий раз підтвердив усвідомлене 
бажання мешканців Гуцульщини мати освічене 
покоління. М. Матіїв-Мельник художньо доско-
нало вивчив внутрішній світ дитини періоду «дру-
гого дитинства» шляхом «уживлення» у дитячу 
свідомість. Перед очами реципієнта постає світ 
особистості, який, з одного боку, щиро любить 
рідний край, а з іншого – переймається пробле-
мами і турботами шкільного життя. Використо-
вуючи символічне порівняння книги із райською 
пташкою, письменник розставляє основні пріори-
тети для маленького гуцула, який бажає принести 
користь рідному народові. Погляд «зсередини» 
крізь дитяче світосприйняття розкриває перед 
читачем всі найпотаємніші мрії маленького шко-
ляра: «Юрко Деркач дістав нині першу нагороду. 
Це була червона книжка з золотим написом. Аж 
брало за очі. Такої книжки він зроду не бачив… 
Що вона, отся книжечка йому нагадувала? … 
Він пригадав собі ту райську пташку, що стільки 
говорив про неї старий Федір зимовими вечо-
рами. Райська пташка тепер була у його руках…» 
(Матіїв-Мельник, 1995: 506). 

Письменник не розкрив, яка це книга – важли-
вий саме факт отримання її у нагороду як певного 
символу знань. У даному разі ще й відбувається 
подвійне наповнення символічним змістом, вра-
ховуючи те, що її отримав маленький хлопчик. 
Для нього книга – це ключ у новий світ, це спо-
сіб спілкування із Всесвітом. Діти в оповіданні 
не стримують емоцій, автор відтворив їх афек-
тивний стан вживанням вигуків, коротких фраз. 
Ці сплески свідомості маленьких гуцулів, які так 
само, як і їх товариш, бажають хоча б торкнутися 
до «ключа знань», райської пташки, свідчать про 
свідоме «уживлення» автора у дитячий світ. 

Закодоване автором «наближення до 
раю» – художній вияв інваріанту гуцульського 
бажання наблизитися до світу панського, райського. 

Однак райський світ стає для гуцульських дітей 
уявно далеким – вітер вириває книгу з дитячих рук, 
жбурляє її у бурхливий потік річки. Передаючи 
очима дитини її внутрішні переживання, письмен-
ник вдається до елементів «оживлення» предмета: 
«Білі гриви вхопили пташку, закрутилися дрібною 
трісучкою і понесли її з собою. А вона не дава-
лася, била черленими крильми і кликала: Юрку, 
рятуй!» (Матіїв-Мельник, 1995: 507). Стан дитя-
чого болісного переживання за фізичною втратою 
такої бажаної нагороди переданий письменником 
шляхом використання художньої деталі: «Його зір 
летів по білих пінах, де крутилася червоною цяткою 
райська пташка», «Тільки тужним поглядом ловив 
її останнє тріпотання серед перлистого кружева» 
(Матіїв-Мельник, 1995: 507). Але попри символічно 
виписаної реалії тогочасного життя, герой оповіда-
ння М. Матієва-Мельника залишається з обнадій-
ливими почуттями: «Та він не плакав з болю, бо 
почув, що десь на дні душі будилася туга, що давала 
солодкий біль і кликала за шумом вод у далекий 
світ…» (Матіїв-Мельник, 1995: 507). У даному разі 
також простежується елемент авторської концепції 
вибудовування кращого майбутнього для освічених 
селян, які за будь-яких обставин життя не звернуть 
з обраного шляху просвіти для рідної землі. Вико-
ристовуючи різні художні засоби, М. Матіїв-Мель-
ник розкрив психологію дитини, яка свідомо обирає 
свій шлях у нове століття, шлях до знань на користь 
рідної Гуцульщини.

Висновки. Західноукраїнські письменники 
творчо змоделювали найголовніші просвітницькі 
змагання тогочасного суспільства. Належна націо-
нальна освіта дітей Гуцульщини ставала головною 
проблемою для краю, який потребував нового освіт-
нього потенціалу, опертого на національних тради-
ціях, вихованні, народній культурі. Водночас кращі 
представники молодого покоління Гуцулії сприй-
мали край невіддільною частиною європейського 
простору. Тож гуцульський текст перших десяти-
літь ХХ ст. відобразив поступові зміни у психології 
селянина щодо власної освіти. Змальовуючи різні 
життєві ситуації, розкриваючи внутрішній світ 
персонажів, що різняться характерами, світогляд-
ними орієнтирами, баченням власної долі, укра-
їнські письменники для «нових» героїв обирають 
за життєві пріоритети шлях до особистої освіти 
або освітнього майбутнього для власного роду. 
Звідси й виникає «тяжіння» й бажання письмен-
ників бачити героїв творів «винятковими» і тала-
новитими, здатними віддати свої творчі здібності 
на користь суспільству, вивести Гуцульщину, рід-
ний край, на керівні позиції у питаннях вирішення 
подальшого майбутнього для цілого людства.

Бикова Т. Втiлення просвiтницьких iдей у художнiх творах початку ХХ ст. ...
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ВІД еПІчНОї ДО ПОСтеПІчНОї ДрАМи

У статті проаналізовано особливості епічної драми як результату епізації драми та постепічної драми, 
яка об’єднала в собі три різних сторони епічного театру. Окреслено характер драматургічного доробку Макса 
Фріша, Фрідріха Дюрренматта як драматургів-сучасників Бертольта Брехта. В результаті було виокремлено 
форми сприйняття ними ідей епічного театру та форми заперечення деяких аспектів методу й світовідчуття 
Б. Брехта. На прикладі «документального театру» та творчості Петера Вайса представлено характерну 
постепічну відмінність його творчого доробку.
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FROM ePIC TO POSTePIC DRAMA

The features of the epic drama as the result of drama’s episode have been analysed (the widest use of the drama in 
both content and formal features of epic) and postepic drama, which not only responded to the problem of figurative pos-
sibilities of dramatic action, but also responded to objection means of the epic theatre, combined it’s three different sides. 
One of them considers the concept of “Lehrstück” as a dramatic form, the purpose of which now is not in the character of 
the action, but in attracting the spectator to it. There has been outlined a allegorical, Brechtian conditional, game, sym-
bolic, farcical, “instructive without purposeful instruction” character of the dramatic edition of Max Frisch, Frederick 
Dürrenmatt as of Bertolt Brecht’s contemporary writers. They had their own vision of drama, post dramatic and post epic 
drama. It is worth noting that the latter responded to the problematic features of the dramatic action. Meanwhile, the post 
epic dramaturgy reacted to the objections of the means of the epic theater, which were introduced by Bertolt Brecht as the 
elements of materialist aesthetics. As a result, there was a form of perception of the ideas of the epic theatre and forms of 
some aspects’ denial of B. Brecht’s method and attitude, namely his belief in “the correctness of science, politics, human-
ity”. For example the “documentary theatre” and the works of Peter Weiss clarified the proximity of his programmes to 
the channel of Brecht’s aesthetics: intellectual participation of the viewer in the play, presence of author’s and actor’s 
assessment of the represented events, inclusion into performance the other works of art – choruses, zongs. And also the 
characteristic of the gradual distinction of Weiss’ work has been underlined: the denial of the parable, the abstract nature 
of Brechtian drama. In turn, the dramatic legacy of Friedrich Dürrenmatt not only continued but also strongly disagreed 
with certain aspects of the Brecht’s theory. This inherent contradiction, which outlined the work of the playwright, was 
the decisive sign of the development of the drama in the postbrechtian period.

Key words: B. Brecht, M. Frisch, postepic drama, F. Dürrenmatt, instructive play without edification, dialectical 
theater, allegorical character.

Постановка проблеми. Епічний театр Бер-
тольда Брехта зайняв чільне місце у світовій дра-
матургії. Його ідеї так чи інакше знайшли своє 
відображення в творчості багатьох драматургів-
сучасників, серед яких Макс Фріш та Фрідріх 
Дюрренматт. Кожен із них вирізнявся власним 
баченням епічної теорії, що залишило відбиток 
на їх драматургічній спадщині: різноманітні пере-
втілення, зміни свідомості, використання масок, 
складність структури творів, песимізм, войовничі 
настрої, застосування зонгів, «ефекту очуження», 
принципу повчання. Крім того, драматурги нама-

галися відповісти на питання людської історії про 
роль особистості, суспільне призначення мисте-
цтва, яким чином вони цього досягали, як це сто-
сується постепічних тенденцій. Це дасть змогу 
ближче розглянути цей новий виток розвитку 
літературознавчої думки в контексті драматургії.

Аналіз досліджень. Дослідження постепічних 
рис у літературних творах актуалізується в робо-
тах Г.-Т. Лемана, А. Арто, Б. Брехта, П. Сонді, 
Р. Барта, М. Фуко, Ж. Дерріди, Ж.-Ф. Ліотара, 
Ж. Батая, І. Ільїна, Н. Маньковскої, Г. Косікова, 
М. Можейко. Однак історія постмодерністського 
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напряму, до якого і входить постепіка, хоча і налі-
чує як мінімум років тридцять, але досі зали-
шається невивченою. Причина не у відсутності 
інтересу до цього явища, а, скоріше, в естетичних 
стереотипах традиційної критики, що вступає 
в протиріччя з «неправильним» постмодерніст-
ським мистецтвом. А дослідники постмодерніст-
ської літератури майже одноголосно визначають 
непридатність системи категорій класичної есте-
тики для аналізу цього мистецького спрямування.

Мета статті – дослідити та виявити постепічні 
тенденції, їх зв’язок з епічним театром Бертольта 
Брехта (на прикладі драматургії Макса Фріша, 
Фрідріха Дюрренматта, Петера Вайса).

Виклад основного матеріалу. Епічна драма як 
результат епізації драми, найширшого викорис-
тання драмою змістовних та формальних ознак 
епосу у сучасній свідомості тісно пов’язана з іме-
нем Бертольта Брехта, основоположника теорії та 
практики епічного театру. 

Його п’єси ще в далеких 1950-х рр. зайняли 
чільне місце в європейському театральному репер-
туарі, а провідні ідеї «епічного театру» так чи 
інакше залишили «відбиток» у творчості багатьох 
драматургів-сучасників: Макса Фріша, Артюра 
Адамова, Хайнера Мюллера, Петера Вайса, Фрі-
дріха Дюрренматта. Таким чином, теорія епіч-
ної драми вплинула не лише на розвиток театру  
ХХ ст., а й відіграла особливу роль у відкритті 
нових можливостей сценічного мистецтва.

Брехт шукав способи представити на сцені 
«справжні події», хоча і не стверджував, що знай-
шов; він бачив, у будь-якому разі, тільки одну 
змогу допомогти сучасній людині: показати, що 
навколишній світ можна змінити, і мірою своїх 
сил вивчити його закони (Чирков, 2010: 26).

Підтвердженням цьому є повернення драма-
турга до класики, що означало початок нового 
шляху в його русі до іншого, «діалектичного», 
театру. Брехта на цьому етапі цікавлять не стільки 
формальні прийоми, які визначали свого часу 
народження брехтівського варіанту епічної драми 
і епічного театру, скільки, передусім, змістовні 
чинники: діалектику епічного за своєю природою 
конфлікту (зіткнення народів і держав), епічного 
втягування людини у вирій воєнних подій, які за 
природою своєю є суперечливими, діалектику 
руху народної стихії (від роз’єднання до єдності і 
від неї – до нового розпорошення сил і можливос-
тей) (Федоренко, 2009: 33−34).

Діалектичний театр – то є, фігурально вислов-
люючись, театр Шекспіра, який прагне побуду-
вати Брехт на кону «Берлінського ансамблю». І 
такий театр зберігав свій зв’язок не лише з теа-

тром епічним, але й політичним, як свого часу 
зберігав зв’язок театр епічний із театром раннього 
Брехта – політичним (Чирков, 2009: 185).

Інакше кажучи, політичний, епічний і діалек-
тичний театри становлять своєрідну художню 
єдність, ім’я якій – театр Бертольта Брехта в його 
трьох конкретних мистецьких та художніх втілен-
нях і іпостасях (Федоренко, 2011: 194). 

Згадані ж раніше послідовники та сучасники 
відомого драматурга, творчість яких отримала 
символічний префікс «пост» (використовувався 
для позначення стану культури внаслідок пере-
несених нею змін у науці, літературі та мистецтві 
починаючи з кінця XIX ст.), мали власний погляд 
на драматургію, драматургію постдраматичності 
та постепічності. Варто зазначити, що остання 
відгукнулася на проблематичність зображуваль-
них можливостей драматичної дії. Драматургія 
постепічності зреагувала на заперечення засобів 
епічного театру, які були введені Б. Брехтом як 
елементи матеріалістичної естетики.

Саме вона об’єднала в собі три шляхи роз-
витку, в яких, своєю чергою, знайшли місце три 
різних сторони епічного театру. Одна з них роз-
глядає поняття «Lehrstück» як драматичну форму, 
мета якої полягає тепер не в характері дійства, а в 
залученні до нього глядача.

Саме поняття «Lehrstück», яке О. С. Чирков 
визначає як авторську модель політичного театру, 
«лабораторію епічної драми», вважається також 
одним із щаблів у драматургічних пошуках Брехта 
на шляху до діалектичного театру у брехтівській 
драматичній спадщині та спадщині (Федоренко, 
2011: 195), зокрема, Макса Фріша. 

«Lehrstück» в своїй основній концепції – це 
форма діалектичного театру, в якій навчання як 
процеси передавання і засвоєння знань (Lehren 
und Lernen) становлять діалектичну єдність, в 
епіцентрі якої стоїть не споглядач театральної 
вистави, а активний спостерігач, учасник дійства. 
Таким чином, публіка втрачає свою традиційну 
функцію й еволюціонує від спостерігача до учас-
ника. Крім того, «Lehrstück» спонукає активного 
глядача до переоцінки звичних явищ, переносить 
публіку в критично-аналітичний взаємозв’язок із 
театром і дійсністю, ставлячи за мету виробити 
якісно новий тип поведінки людини, що здатна 
від критичного осмислення проблеми перейти до 
активних, спрямованих на перебудову світу, дій 
(Федоренко, 2009: 227).

Однак Макс Фріш свою п’єсу «Бідерман і 
палії» охарактеризував як  «Повчальну п’єсу без 
повчання». Розглядаючи її з позиції, автор лише част-
ково використав ідею «Lehrstück» Брехта, до того  
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ж лише в аспекті моралі (Федоренко, 2009: 226),  
тобто первинного варіанту її становлення. Дійсно, 
головний персонаж нічого не навчився, про що 
свідчить його фінальний діалог із дружиною: 

Бабетта. Готліб ...
Бідерман. Ну що тобі?
Бабетта. Як ти думаєш, ми врятовані?
Бідерман. Та вже ж я думаю ...(Frisch, 2002: 50).
У цьому разі йдеться про по-брехтівськи умов-

ний, ігровий, символічний, фарсовий, дезілюзі-
оністський, притчовий характер фрішевської 
п’єси. Як і повчальні п’єси Брехта, «Бідерман і 
палії» не торкається історичних фактів конкрет-
ного характеру. А сам автор, подібно до осново-
положника «епічного театру», не відповідає на 
поставлені запитання, його мета – активізувати 
думку глядача (Федоренко, 2009: 228). 

Вище згаданий характер притчі має і «Гостина 
старої дами» Фрідріха Дюрренматта, який у п’єсі 
не спирається на повчальні настанови, нічого не 
радить. Перед глядачами постає лише реальне 
життя, властиве кожному народу, а героям твору 
дозволяється самостійно керувати власними 
діями. Ці самі дії і є свого роду застереженням 
автора, його зверненням до глядацької зали. 

Варто зазначити, що не тільки Фріш і Дюррен-
матт відгукнулись на тогочасні події історичного 
характеру та питання духовного буття. Г. Баерль, 
Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй та Є. Іонеско – всі 
вони переймалися цими питаннями, використову-
ючи для цього драму-притчу. Цікаво, що останній 
ще і «змішував» жанри твору.

Однак із тих, хто у післявоєнні роки досить 
наблизився до епічного театру Брехта, найвідомі-
шими є саме М. Фріш і Ф. Дюрренматт. 

В їх творах і розвиваються форми інтелекту-
альної драми, драми ідей. Широко застосовується 
принцип художньої параболи, вигадані країни і 
міста стають моделлю дійсних. Ріднить їх й анти-
фашистська, антибуржуазна спрямованість біль-
шості їх п’єс (Steinweg, 1976: 99).

Фріш частіше звертається до драми, Дюррен-
матт – до комедії.

Дюрренматт частіше песимістичний у своїх 
висновках, аналізуючи втрату духовності.

Фріш вірить у перемогу гуманістичного начала 
в житті і людях. Його цікавить доля Німеччини і 
як стало можливим у країні високих гуманістич-
них і культурних традицій формування такої анти-
людської ідеології, як фашизм.

Проблемам останнього, провинам і біді німців, 
аналізу ідеології расизму присвячені такі п’єси 
Фріша, як «Знову вони співають» (1946), «Бідер-
ман і палій» (1958), «Андорра» (1961).

Між іншим, Фріш був особисто знайомий із 
Брехтом, з яким він зустрівся незабаром після 
війни, коли, перед поверненням до Німеччини, 
Брехт жив деякий час у Швейцарії. За зустріч 
із ним Фріш був вдячний долі, хоча суттєво з 
ним не погоджувався. Відчуваючи ненависть до 
фашизму, що не приймає імперіалізм як антилюд-
ську систему (ця тема ясно звучить у його другому 
«Щоденнику»), Фріш не поділяв марксистських 
переконань Брехта.

Двічі в другому «Щоденнику» читач зустріне 
сторінки із заголовком «Допит». Незважаючи на 
діалог, особа тут одна: задає питання і намагається 
відповісти на них, одна і та сама замучена сумні-
вами людина – її свідомість розірвана надвоє.

У першому «Щоденнику» є рядки, присвячені 
віршам Брехта. Фріша приваблює в них відсут-
ність задушевності, відмова від «настрою», що 
передбачає і відмову від розрахунку на зустріч-
ний настрій у читача. «Голос Брехта спокійний, – 
пише Фріш, – він вчить не боятися розуму, ефект 
його лірики – в осягненні протиріч реальності» 
(Stegemann, 2009: 202).

На тих самих принципах будується і зверне-
ний до читачів публіцистичний монолог Фріша. 
У ньому немає ані «настрою», ані пафосу, ані 
натиску. Як на сцені Брехта, «висвітлення» тут 
постійно рівне. Пафос цієї публіцистики − в осяг-
ненні. Саме осягнення – пізнання на противагу 
реальності, що створює об’єм: втягує у фрагменти 
Фріша дійсність XX ст. (Википедия).

Те ж саме можна сказати і про Фрідріха Дюр-
ренматта. Хоча він і не був особисто знайомим із 
Бертольтом Брехтом, але розуміння концепції його 
драматургічного творчого доробку неможливе без 
вивчення принципів «епічного театру».

Проте емоційний аспект театру є лише фун-
даментом для боротьби з наявними суперечнос-
тями за мінливий порядок суспільства. В цьому 
основа його історичного оптимізму. Перед гля-
дачами постає суспільство, яке ще не втратило 
змогу створити «нові часи». Брехт вірить у нього, 
у здатність до змін кожної людини як особистості. 
Вірить в те, що допоможе їй в цьому театр як осо-
бливий вид мистецтва. 

Дюрренматт, своєю чергою, «видел мир как 
парадоксальное сочетание жизни и катастрофич-
ности, неисчерпаемого богатства возможностей и 
их сужавшегося круга. Его творчество жизнелю-
биво, но исполнено страха за будущее человече-
ства» (Stegemann, 2009: 202).

Висновки. Отже, драматургічна спадщина 
Фрідріха Дюрренматта не лише продовжувала, 
але й категорично не погоджувалася з окремими 

Василiвська Н. Вiд епiчної до постепiчної драми
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аспектами брехтівської теорії. Таке внутрішнє 
протиріччя, що окреслило творчість драматурга, 
виявилося визначальною ознакою розвитку дра-
матургії постбрехтівського періоду. 

Не лише Дюрренматт, а й багато інших дра-
матургів не погоджувалися з Брехтом, намагаю-
чись створити щось кардинально нове. В такому 
разі ми спостерігаємо різноманітні перевтілення, 
зміни свідомості, використання масок, складність 
структури творів, песимізм, войовничі настрої 
тощо. Деякі ж намагалися наслідувати свого 
вчителя, використовуючи прийоми його театру, 
наприклад «ефект відчуження», зонги, принцип 

повчання. Однак і це твердження є досить супер-
ечливим. Візьмемо творчість П. Вайса та його 
документальний театр. Очевидно, що програма 
останнього значним чином знаходиться в руслі 
естетики Б. Брехта, передбачаючи інтелектуальну 
участь глядача в спектаклі, революційну та про-
світницьку роль театру, присутність авторської та 
акторської оцінки зображуваних подій, включення 
в спектакль творів інших видів мистецтва – вже 
згаданих хорів, зонгів тощо. Але водночас доку-
ментальна п’єса, пропонуючи зріз сучасної дій-
сності, заперечує притчовий, абстрактний харак-
тер брехтівської драматургії.
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МетАДрАМАтичНА ПОетиКА П’єСи ІГОря КОСтецьКОГО 
«блиЗНятА ще ЗУСтрІНУтьСя» 

У статті проаналізовно своєрідність метадраматичної поетики п’єси «Близнята ще зустрінуться» Ігоря 
Костецького. Це, мабуть, перший автор в українській літературі, який свідомо використовує форму метадрами. 
Саморефлексійний характер п’єси досягається шляхом використання численних художніх засобів, найяскраві-
шими серед яких є топос маскараду з властивим йому перевдяганням, персонажі-трікстери, які руйнуюють 
цілісність сценічної умовності. Сплетіння актуальних у ХХ столітті мистецьких течій, на кшталт театру 
ситуацій Сартра, епічного театру Брехта з ключовим прийомом відчуження, піранделлівської естетики, у п’єсі 
Ігоря Костецького набуває неповторного звучання. У статті доведено, що на прикладі головної інтриги твору – 
вибору Тереси у ситуації нескінченного подвоєння – витворюється особливий сценічний простір «якби», що став 
ядром авторської концепції театру ймовірностей. 
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MeTADRAMATIC POeTICS OF IgOR kOSTeTSkY’S PlAY 
“TwINS wIll MeeT AgAIN”

Igor Kostetsky is a bright representative of the Ukrainian diaspora literature of the twentieth century. His drama has 
a tendency to experiments and innovations. This was promoted by author’s theatrical education and practice, his consist-
ent interest in the achievements of the European, first of all the German theater, and the deep conviction that Ukrainian 
drama needs to be updated. The purpose of this research is to analyze the author’s implementation of the metadramatic 
form of Igor Kostetsky’s play "Twins Will Meet Again" on the figurative, compositional and conceptual levels. This is 
perhaps the first author in the Ukrainian literature, who consciously uses the form of metadrama. Self-reflexive poetics of 
the play is achieved by means of numerous artistic means.

In particular, "theatricalization of theater" in the work is created with the help of the masquerade topos, dressing up 
and masking, aimed at actualizing the problem of identity in a situation of permanent doubling. At the character level, 
metadramatic poetics is embodied through the image of the Prologue, who, among other things, serves as a narrator and 
trikster, irregating the flow of the plot and inducing an open reception. No less important for the creation of metadramatic 
form are the pairs of dancers. In their dialogues, as in the Prologue’s replicas, directly or indirectly bright theatrical 
codes such as red dominoes, harlequins, dance macabre, etc. appear. The experimental character of the play makes it 
possible to combine the aesthetic elements of the European dramatic conceptions of the twentieth century in its structure. 
Among others we should outline Pirandello’s aesthetics, Brecht’s alienation, Sartre’s theater of situations, etc. It is proved 
that on the example of the main intrigue of the text: the choice of Teresa in the situation of endless doubling, the author 
creates a special scenic space "if", which became the core of his own conception of the theater of probabilities.

Key words: metadrama, Pirandello’s aesthetic, narrator, masquerade, doubling.

Постановка проблеми. Драматург Ігор Кос-
тецький є знаковою фігурою літератури укра-
їнської діаспори завдяки його схильності до 
експериментів та новаторства. Цьому сприяла 
театральна освіта та практика письменника, 
послідовний інтерес до здобутків тогочасного 

європейського (передусім німецького) театру і 
глибоке переконання, що українська драматур-
гія потребує оновлення та заповнення численних 
лакун. Варто нагадати, що Ігор Костецький вів 
театральну хроніку у відомому журналі «Арка», 
виступав як критик та теоретик театру під  
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псевдонімом Юрій Корибут. Найбільш концеп-
туально він виклав свої погляди у статтях «Три 
маски», «Театр площинний і театр об’ємний», 
«Український трагедійний театр», «Наш місте-
рійний театр». Естетично-стильові шукання Ігоря 
Костецького в іпостасі драматурга засвідчують, 
що п’єса для нього – унікальний засіб осмислення 
феномену особистісної амбівалентності, осягання 
«проблеми проблем» самоідентифікації. Пріори-
тетом для його персонажів зазвичай служать ті 
самі онтологічні питання і припущення, які були 
особливо близькі авторові. У «Начерках перед-
мови до нездійсненого видання зібраних творів» 
Ігор Костецький здійснив своєрідний ескіз авто-
психопортрету, зокрема вказуючи: «Я не можу 
тепер з усією докладністю сказати: я знаю, що є 
добре, а що зле. Я відчуваю, що можу все. Можу 
стати злочинцем, і можу стати праведником» 
(Костецький, 2005: 517). Вочевидь, його світо-
гляд суголосний позиції Фрідріха Ніцше, який у 
праці «По той бік добра й зла» наголошував, що 
під кожною маскою є інша маска, отож пошук 
власного обличчя є безкінечним. Ігор Качуров-
ський вбачав у Костецькому людину з подвійним 
чи потрійним обличчям. Сам письменник іденти-
фікував себе «актором», що мав благословення 
до театральної стихії у крові. Відтак, драматургія 
приваблювала Костецького згущеністю перетво-
рень, безмежністю метаморфозних перспектив. 
У спробі визначення власного тяжіння до театру 
письменник виокремив для себе містке вислов-
лювання визначного німецького актора Вернера 
Кравса, який так пояснював своє захоплення сце-
ною: «Щоб не бути самим собою» (Костецький, 
2005: 520). Ще одне афористичне висловлювання 
Кравса, яке видається Костецькому абсолютно 
точним: «Це ж так чудово – діяти в «якби» (Кос-
тецький, 2005: 520). Власне, драматургія пись-
менника справляє враження території «якби», у 
якій автор відчуває себе гравцем-деміургом. 

Попри те, що інтенції перевтілення є домінант-
ними у всіх п’єсах автора, кожна з них є оригі-
нальним експериментом використання нетипових 
для української драми методів і прийомів. Сам 
письменник зарекомендував себе апологетом 
«плекання різноманітности», вважав за потрібне 
брати приклад з Карела Чапека, який у кожному 
своєму творі репрезентував інший стиль. Вже 
у дебютній п’єсі Ігоря Костецького «Спокуси 
несвятого Антона» важливе місце посідає мета-
драматичний чинник. У 1947 році отримав резо-
нанс новий його твір – драма «Близнята ще зустрі-
нуться». Відомо, що п’єса була написана за три 
дні і була презентована на драматургічній конфе-

ренції в Майнц-Кастелі, яку провів Мистецький 
український рух 4–5 листопада 1947 року. Конфе-
ренція була задумана як творчий практикум. За її 
програмою, чотири автори (Людмила Коваленко, 
Улас Самчук, Іван Багряний, Ігор Костецький) 
читали рукописи своїх нових п’єс перед зацікав-
леною аудиторією. Як зазначає Юрій Шерех, ця 
конференція була «єдиною в історії МУРу спро-
бою перейти від критико-теоретичних питань 
до обговорення конкретних творів ще в стадії 
їх лабораторного опрацювання» (Шерех, 1998: 
210). На його думку, письменники-емігранти 
усвідомлювали, що у спадщині українських дра-
матургів театральність завжди була «річчю дис-
кусійною». Натомість у перших спробах діаспо-
рян Юрій Шерех побачив «справжнє опанування 
письменниками пружин драматичного сюжету» і 
в цьому аспекті на перше місце він ставить Ігоря 
Костецького, у п’єсі якого «Близнята ще зустрі-
нуться» «ця майстерність доведена мало не до 
віртуозности» (Шерех, 1998: 227). Однак серед 
сучасників Ігоря Костецького вистачало чимало 
критиків, які прирівнювали його авангардистські 
пошуки до претензійності пройдисвіта чи навіть 
божевільного. Лише через півстоліття став поміт-
ним інтерес до самобутнього письма драматурга, 
творчість якого продовжує інтригувати дослідни-
ків до сьогодні. Зазвичай стильову своєрідність 
Костецького визначають у руслі наближення / від-
штовхування до / від низки провідних літератур-
них напрямів середини ХХ ст. (екзистенціалізм, 
абсурдизм, сюрреалізм, неоавангардизм тощо). 
Полістильовий авторський почерк драматурга 
унеможливлює категоричну однозначність його 
маркування. За зразком визначень самого автора, 
Анна Біла цілком слушно пропонує вважати дра-
матургію Костецького «явищем, “затиснутим”, 
з одного боку, між сюрреалістичним “Театром 
Альфреда Жаррі” під керівництвом А. Арто, 
сюрреалістичними п’єсами А. Адамова, експери-
ментом відчуження епічного театру Б. Брехта та, 
з другого боку, абсурдистськими п’єсами 1940– 
1950-х років Е. Іонеско, С. Беккета, Г. Пінтера» 
(Біла, 2004: 350). Така ж приблизність, що нео-
дмінно зумовлює правомірність дефініції есте-
тики Костецького-драматурга як синтетичної, 
має місце і в характеристиці власне п’єси «Близ-
нята ще зустрінуться». Ще Валентин Гаєвський, 
автор першої позитивної рецензії на твір, зазна-
чав, що драматург у цьому творі актуалізує все 
розмаїття театрального спадку: вічний сюжет про 
близнят, який використовували Плавт і Шекспір, 
інтермедії, характерні для театру середньовіччя, 
піранделлівську схему гри в театр, яка послужила 
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значним поштовхом для оновлення театральних 
форм у ХХ ст. З висоти нашого часу Володимир 
Мукан у своїй дисертації визнає п’єсу «Близнята 
ще зустрінуться», написаною у річищі поетики 
абсурду», «метатекстуальною» (Мукан, 2015: 134).  
Більш обережно свої спостереження вислов-
лює, скажімо, Аліна Желновач, яка вважає, що 
п’єса лише «наближається до драми ідей, драми 
абсурду, де фактично нівелюються особисті цін-
ності, а перевага надається схематичним теоріям» 
(Желновач, 2017: 121).

Однак, не зважаючи на розходження в озна-
ченні стильового експерименту Ігоря Костець-
кого, всі дослідники єдині в оцінці домінанти 
театральності у тексті п’єси. Проте, якщо Соломія 
Павличко несхвально відгукується про переоб-
тяженість творів митця театральними модерніст-
ськими прийомами, демонстрацію «літературного 
радикалізму», то сучасні дослідники переважно 
віддають належне «багатошаровій театральності» 
Ігоря Костецького, завдяки якій «вдається заго-
стрити екзистенційні мотиви та презентувати про-
блему автентичності життя» (Мукан, 2015: 134).

Варто наголосити, що в художньому дис-
курсі драматурга наявні тези, які згодом науковці 
покладуть в основу концепції метатеатральності 
та метадрами. Її ядро сформульоване в одній з 
інтермедій «Близнят» – «театралізація театру», 
а текст п’єси загалом засвідчує прагнення пись-
менника до нового типу письма, якому властива 
саморефлексія театру, розщеплення особи, інтен-
сифікація комунікації на рівні автор-актор-перос-
наж-глядач тощо. 

Метою цього дослідження є аналіз автор-
ської реалізації метадраматичної форми п’єси 
Ігоря Костецького «Близнята ще зустрінуться» на 
образному, композиційному та концептуальному 
рівнях.

Виклад основного матеріалу. За сюжетом 
п’єси, на маскованому балі з нагоди зустрічі 
нового року в окупованому місті випадково 
зустрічаються два брати, абсолютно схожі зовні. 
Один з них, Святослав Тутешній, є уславленим 
лідером руху опору, на якого покладає великі 
надії місцеве населення, другий, Святослав Того-
бочний, – пацифіст за переконаннями. Задля пере-
вірки ставлення до себе коханої дівчини Тереси 
Святослав-підпільник пропонує своєму братові-
тезці помінятися піджаками і зіграти його роль 
під час зустрічі з дівчиною. Врешті-решт після 
складних перипетій лідер опору здійснює запла-
нований «атентат на головного команданта тайної 
поліції», а шляхи братів знову розходяться. Проте 
у фіналі Полковник, батько обох Святославів, і 

Тереса залишаються з надією, що близнята – апо-
логети ідей мілітаризму і пацифізму – ще нео-
дмінно зустрінуться.

Ключову метадраматичну функцію у п’єсі 
виконує персонаж, який у переліку дійових осіб 
позначений як Пролог (розпорядник балю). Ще 
в античній драмі почав окреслюватись тип пер-
сонажа-тлумача, що з’являвся у вступній час-
тині п’єси. Особливо активно його застосовували 
автори римської комедії, де місія прологу зазви-
чай надавалась господарю трупи або одному з 
акторів задля викладу ситуації, яка є початковою 
точкою розгортання сюжету. Зауважимо, що саме 
так розпочиналась і комедія «Близнята» Плавта, 
який вважається зачинателем традиції драма-
тичної фабули з плутаниною через абсолютну 
схожість двох персонажів. У монологах анти-
чно-римського Пролога мали місце позасюжетні 
вкраплення, які стосувались жанру твору, гри 
акторів тощо. Однак Пролог у Костецького, попри 
те, що він також приходить «на допомогу з комен-
тарем», оцінюючи перебіг подій, все ж переважно 
зосереджений на феномені театру. Він вербалізує 
істотні питання театрального мистецтва, що були 
особливо важливими в його епоху. Як слушно 
зазначає Євген Васильєв, у драматургії ХХ ст. 
знову став затребуваний наратор, який «вступає в 
контакт як з дійовими особами, так і з читачами й 
глядачами, і надає всій п’єсі <…> характер епічної 
драми. Він бере на себе функції Хору та Прологу, 
причому не лише античного, а й більш сучасного» 
(Васильєв, 2016: 79).

Вступна промова Прологу у п’єсі «Близнята ще 
зустрінуться» стає камертоном, засобом активіза-
ції театральних кодів попередніх епох, що ство-
рюють своєрідну партитуру, яка зрештою буде 
зіграна у виставі. Зокрема, у загальних рисах озна-
чається театр минулого за допомогою лаконічних 
маркерів: сурми, що скликають до вистави, розма-
льовані арлекіни, які з’являються перед початком 
(аналогічно до самого Пролога), грим, костюми, – 
всі ці атрибути відсутні у «теперішньому» театрі, 
що, відповідно до констатації наратора, пережи-
ває кризу. «Театр взагалі, а наш зокрема, перехо-
дить тяжку хворобу. Криза не в тому, що нема чого 
виставляти <...> Криза в тому, що не знають, як 
виставляти» (Костецький, 1963: 117). Послідовно 
дискредитуючи «збіглого» автора та його текст – 
«невиразне вариво», яке вимушені рятувати ціною 
«героїчних зусиль» режисер та актори, промо-
вець зі скепсисом окреслює авторську методу, яку 
запропоновано для постановки п’єси. «Чистий» 
театр без «-ізмів»: «розвішати завіси, розмалю-
вати обличчя – і грати» (Костецький, 1963: 118).  

Вiсич О. Метадраматична поетика п’єси Iгоря Костецького...
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Однак невдовзі наратор змушений визнати 
такий «спосіб» прийнятним: «...коли актор грає 
добре, – це вже вам, не мені судити, – то, може, 
його і справді не варто обліплювати зайвими деко-
раціями» (Костецький, 1963: 132). 

Попри численні компліменти акторам, пози-
ція наратора рівновіддалена як від «високоша-
нованих» глядачів, так і від акторської трупи, 
яку він називає «наш театр» або «наші». Лише 
приблизно посвячений у нюанси режисерського 
задуму та не впевнений до кінця у тому, як буде 
поставлена вистава і чи буде поставлена взагалі, 
він змушений раз у раз зі сцени перемовлятися з 
акторами за лаштунками: «Агов! Ну що, як там? 
Урадили? Що? Граємо? Спробуємо?» (Костець-
кий, 1963: 118). Розлогі розмови з глядачем між 
діями (відслонами), під час яких наратор розкри-
ває свої сумніви щодо достовірності перипетій, 
міркування про мову персонажів, складнощі їх 
втілення, коментарі щодо жанру п’єси, її сюжету, 
який автор «не вигадав, а по-рабському запо-
зичив» (Костецький, 1963: 118), мають виразно 
метадраматичний характер. Важливою в цьому 
плані є й інтенція налаштувати глядача на сприй-
няття відкритого твору нон-фініто, що базується 
на «непов’язаннях», відсутності ремарок, які б 
давали сценографічні орієнтири, та узгодженої 
концепції вистави. Пролог впроваджує сам і про-
вокує реципієнта на варіативність тлумачення 
ситуацій та діалогів. 

Наратор Костецького виступає у кількох іпоста-
сях («сам я теж граю дві ролі. Ба, три: себе самого, 
тоді, інакшим тоном, розпорядника балю і, наре-
шті, людину-пліткаря» (Костецький, 1963: 148),  
які побудовані на дистанційованому самопози-
ціюванні відносно до дії на сцені, що доречно 
розглядати у контексті брехтівської категорії 
«відчуження», яка, без сумніву, містить метадра-
матичний компонент, сприяючи подвоєнню сце-
нічної умовності. В «ролі» пліткаря ми вбачаємо 
насамперед інтригана, який є своєрідним трік-
стером, що власним втручанням руйнує тканину 
цілісного дійства про братів-близнюків. Квінте-
сенцією метадраматичної форми п’єси є комуні-
кація наратора, яка повсякчас змінюється залежно 
від ситуацій та адресатів (актори, персонажі, гля-
дачі тощо), причому мовець то говорить офіційно, 
«від імені», то нібито ділиться своєю приватною 
думкою. 

Безперечно, двійництво є головним мотивом та 
інтригою у творі, і воно справедливо опинилося 
в центрі уваги літературознавців. Науковці ана-
лізують двійництво у зв’язку з проблемами спус-
тошення, роздвоєння особистості, відірваності 

від реального життя, зображення абсурдності 
буття. У книзі Джона Гердмана «Двійництво в 
літературі дев’ятнадцятого століття» персонажне 
розщеплення розглядається як засіб вираження 
досвіду саморозподілу. Його види включають 
надприродне чи фантастичне дублювання, поді-
бність або спорідненість з іншою особою тощо. 
На думку дослідника, «у всіх його варіаціях двій-
ництво виникає і формує напругу між поділом та 
єдністю», зокрема в межах цілісної особистості 
(Herdman, 1990: 2). 

Драматургія Костецького засвідчує, що дуалізм 
є важливою ознакою авторської свідомості, що 
зумовлює застосування продуктивного прийому 
роздвоєння. Як стверджує Світлана Матвієнко, 
«парність» персонажів у п’єсі не лише інструмент 
ідентифікації та самоідентифікації, але водночас 
оригінальний вияв однієї особистості, внутрішньо 
розколотої, не цілісної (Матвієнко, 2001: 170–171).  
Варто зауважити, що концепт двійництва у п’єсі 
реалізується не тільки на рівні опозиції Святос-
лавів: завдяки парам танцівників, дуету Петрів, 
двійництво наскрізно резонує у тексті. Своєрідну 
пару-опозицію створюють Полковник (першо-
джерело, вихідна позиція, минуле) і Тереса (май-
бутнє, ймовірне). Таким чином, унеможливлю-
ється однозначність, підкреслюється апріорна 
альтернативність сенсів. 

Цікавою є думка Марії Багрій-Миськів про те, 
що одним з варіантів трактування колізії дуаль-
ності у п’єсі є «зіткнення свідомого й підсвідо-
мого» (Багрій, 2010), а це, на нашу думку, є одним 
з завдань метадрами. Безперечно, двійництво у 
п’єсі має метадраматичний вияв коштом самого 
факту подвоєння. Поетика метадрами спрямована 
на створення варіативної сценічної реальності. 
Образ братів-близнюків з діаметрально проти-
лежним досвідом та інтенціями втілює автор-
ську концепцію ймовірності й варіативності, що 
якнайкраще реалізується у межах театрального 
простору «якби». 

Дослідники «Близнят» Світлана Антонович та 
Володимир Мукан доводять наявність у творі Кос-
тецького піранделлівської схеми «п’єса в п’єсі». 
Радше слід говорити про піранделлівську есте-
тику, яка, згідно з твердженнями дослідниці дра-
матургії італійця Луїджі Піранделло Ірини Зук-
кер, проявляється на рівні композиції, конфлікту, 
розщеплення персонажу тощо (Зуккер, 1997).  
У «Близнятах» піранделлівську естетику можна 
простежити, скажімо, в інтермедії за участю пер-
сонажів Петра Тутешнього і Петра Тогобочного, 
які введені автором до числа дійових осіб з метою 
посилення театралізованих інтенцій тексту та роз-
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кручування інтриги. Ці два герої репрезентують 
крайнє поле концентру двійників, який покла-
дений в основу структури системи персонажів. 
Обидва Петра нагадують вірних слуг, які мають 
місце у комедіях класицизму, їх також класифі-
кують щодо героїв-оригіналів копіями, що про-
являють себе ситуативно. Як підкреслює Тетяна 
Комова, «дублер вже нерівноцінний головному 
героєві і виконує переважно комічну функцію»  
(Комова, 2013: 12). Петро Тутешній і Петро Того-
бочний упродовж вистави епізодично вступають 
у діалоги зі своїми «оригіналами» Святославами.  
В інтермідії перед третьою дією розпорядник балу 
з власної ініціативи наглядно «знайомить» їх та 
пропонує експеримент – «звести докупи» і навіть 
запропонувати тему для суперечки щодо індивіду-
алізації мови театральних персонажів, використо-
вуючи таким чином прийом оголення. Інтермедія 
заслуговує уваги філологічною спрямованістю, 
що викликає асоціації з відомим твором Миколи 
Куліша «Мина Мазайло». У цьому фрагменті 
можна спостерігати за грою у слова, адже кожен 
з Петрів наполягає на своєму варіанті доцільності 
використання неологізмів, слів іншомовного похо-
дження, певних суфіксів, транскрипції тощо. Зага-
лом інтермедія наголошує на недовірі двох Петрів 
один до одного як ментальної риси українців на 
провінціальному змаганні за першість, що врешті 
призводить до цілковитої ворожості. 

Діалоги двох Петрів переконливо демонструє 
ефект піранделлівського зсуву, який розщеплює 
такі категорії, як актор, персонаж, роль, ідентич-
ність та демонструє дискретність цих понять чи, 
щонайменше, «розколину» між лицем і маскою, 
що мають місце в рольовій грі. Метадраматизм 
інтермедії полягає в тому, що Петро Тутешній 
і Петро Тогобочний цілком свідомі щодо свого 
«існування» виключно як вигаданих персонажів 
вистави, яку вони називають «нашою»: 

Петро тутешній. Але як ви не зрозумієте, що 
ми мусимо з вами ворогувати?

Петро тогобочний. Вже і мусимо? Чого ви так 
думаєте? 

Петро тутешній. Бо в тому ідея п’єси. 
Петро тогобочний. Хіба ви так розумієте 

нашу п’єсу? 
Петро тутешній. Тільки так.
Петро тогобочний. А я ні. Я інакше. По-моєму, 

п’єса написана якраз для того, щоб ми з вами 
зустрілися (Костецький, 1963: 147).

Наскрізне гасло п’єси – невідворотність 
зустрічі протилежностей – двійники-дублери 
вочевидь адаптують, приміряють на себе, вика-
зуючи певність, що вони і є центром художнього 

світу твору. Як бачимо, Ігор Костецький постає 
як справжній майстер піранделлівської техніки 
відсторонення, яка «замість підтримки вра-
ження реальності того, що відбувається на сцені, 
навпаки, підкреслює штучність драматичної кон-
струкції або персонажа» (Зуккер, 1997: 10) і таким 
чином репрезентує метадраматичну релятивіст-
ську ідею, згідно з якою, межа між вигадкою та 
реальністю є ілюзорною. 

За відсутності ремарок топос маскараду в 
п’єсі реалізується прямою констатацією факту в 
репліках персонажів, причому опис святкового 
антуражу – лаконічний. Створення відповідної 
атмосфери покладено на п’ять пар танцівників, 
які вервечкою уривків фраз час від часу перери-
вають діалоги головних персонажів. Кожна з пар 
послідовно уособлює один з п’яти кодів ситуації 
«бенкету під час чуми», котрі водночас є ключем 
для інтерпретації образу Святослава Тутешнього, 
адже очікування останнього є наскрізним у всіх 
розмовах на балу. Перша пара втілює код апока-
ліпсису, провідна тема її розмови – наближення 
катастрофи, несумісної з розвагами на маскараді 
в умовах окупації. Алюзійно перша пара сумісна з 
поняттям dance macabre, що став химерним знаком 
масових театралізованих видовищ середньовіччя. 
Виключно на мистецьких темах зосереджені 
друга (техніка танцю) і третя (акторство) пари, 
але їх учасники також збуджено переймаються 
можливістю побачити на балі самого Святослава. 
Четверта пара послідовно порушує питання сек-
сапільності, що й під час війни не втратило свого 
значення. Проблему політичного лідера пафосно 
обговорює п’ята пара.

Сценки-вставки танцюючих пар мають чітке 
метадраматичне начало. Зокрема, у їх діалогах 
виринає архетипний образ доміно, у костюмі якого 
намагаються впізнати Святослава. Слід підкрес-
лити, що автор підіймає цілий культурний пласт 
літературно-театральної традиції. Нагадаймо, що 
цей образ був популярний у письменників-симво-
лістів ХІХ – початку ХХ століття. Чимало парале-
лей можна провести між «Близнятами» Костець-
кого та оповіданням Едгара По «Маска червоної 
смерті», романом Андрія Бєлого «Петербург», 
у яких Червоне доміно постає символом помсти 
та революційної відплати. У Костецького абсур-
дистська поетика наклала відбиток і на цей образ, 
який в очах пар має різне забарвлення: зелене, 
блакитне, червоне. Подібне розщеплення відпові-
дає горизонту очікування мас від бунтівника-спа-
сителя. Домінантним, без сумніву, залишається 
червоний колір – провісник катастрофи, ним зре-
штою заповнюється фінал твору. 

Вiсич О. Метадраматична поетика п’єси Iгоря Костецького...
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Мовознавство. Лiтературознавство

Метадраматичне наповнення особливо харак-
теризує третю пару, амплуа якої коментарі про 
феномен гри рефлексійного характеру. Очевидно, 
що жінка з третьої пари повсякчас уявляє себе 
виконавицею якоїсь театральної ролі і дає певні 
професійні підказки, як-от: «...ах, вивчіть мою 
душу! <…> Якби я була дійова особа у п’єсі, то 
акторка, що грала б мене, неодмінно говорила б 
таким голосом: ах, вивчіть мою душу!» (Костець-
кий, 1963: 120). Мовчання партнера для неї слу-
гує поштовхом шукання нових театральних тех-
нік: «Я теж воліла б мовчати, ніж виголошувати 
тиради, неначе та провінційна акторка» (Костець-
кий, 1963: 126). Провінційна акторка в уявленні 
цієї героїні – категорія підкресленої неприрод-
ності у сценічній мові. Водночас жінка з третьої 
пари, як і інші персонажі п’єси, приміряє на себе 
не тільки театральну, але й життєву роль, і їй вона 
видається тільки першорядною, ефектною: «…я 
створена для великого чину. Я переконана, що 
створена бути подругою людей такої міри, як Свя-
тослав…» (Костецький, 1963: 126).

Доволі послідовно у творі реалізується мотив 
маскування, зумовлений насамперед хронотопом. 
Перевдягання та маскування, за Патрісом Паві, є 
власне сутністю театральної гри, особливо коли 
йдеться про прийом театру в театрі. Характерно, 
що саме метадраматичний потенціал маскування 
використано у п’єсі Костецького. Про вигляд і 
тип масок читачеві мало що відомо, автор скупо 
у репліках учасників балу описує лише три з них: 
блакитну – Святослава Тогобочного (який вда-
вав Святослава Тутешнього), червону – Тереси, 
а також Пролог, коментуючи суперечності образу 
Полковника, мимохідь зауважує: «Єдине, що мені 
в ньому подобається безумовно, це його маска» 
(Костецький, 1963: 144). Тут він апелює до фан-
тазії маляра сцени та залишає нюанси на розсуд 
глядачеві. Тим не менш фраза «скинь маску» є 
наскрізною у творі й підкреслює гостру проблему, 
в орбіті якої перебувають головні персонажі, – 
пошук ідентичності. Як відомо, «перелицювання 
є ідеальною драматичною умовністю для тих, хто 
хоче пізнати ідентичність та еволюцію протаґо-
ністів» (Паві, 2006: 243).

Хоча романтично налаштовані учасники балу 
інтуїтивно шукають Святослава під карнавальним 
доміно, він, як і Пролог, з’являється на імпрезу 
«у звичайному вбранні». У творі особливо бага-
тофункціональним стає блакитний жакет героя, 
що перейшов йому в спадок ще від батька. Ним 
він обмінюється зі своїм двійником, в ньому ж 
забуде вибуховий пристрій, що мало не призведе 
до вибуху під час безтурботного перекидування 

піджака парами задля розваги. Знаковий одяг 
Святослава Тутешнього впізнають тільки його 
батько Полковник і Тереса, але і вони потрапля-
ють в пастку розіграшу, коли з ними буде спілку-
ватися Святослав Тогобочний, одягнутий в жакет 
брата. Дезорієнтованим співрозмовникам все ж 
вдається розгадати конспірацію, переконавшись, 
наскільки оманливою може бути очевидність. 
Загалом переодягання у п’єсі Ігоря Костецького є 
лише спробою означення «іншого», оскільки ілю-
зорне перевтілення не змушує героїв абстрагува-
тися від свого попереднього статусу. Однак персо-
наж хоч тимчасово намагається вписатися в чужі 
взаємини, ієрархії, тим самим цілком свідомо 
виконувати «роль в ролі», відповідаючи запитам 
персонажа-«глядача». 

Оскільки обидва Святослави практично не від-
різнялися один від одного зовнішністю, то єди-
ним способом їх ідентифікувати стають тілесні 
мітки, що містять певний семіотичний сенс: у 
Тутешнього на руці – слід від кулі, у Тогобоч-
ного – лунинка за вухом. «Хоч ви, добродію, і 
міняєте щохвилі одяг, але шрам є шрам» (Кос-
тецький, 1963: 142) – констатує Полковник. Варто 
підкреслити, що шрам – печать чатування смерті, 
слід війни, що є результатом мілітаристсько-ксе-
нофобських інтенцій, яких так і не змогло позба-
витися людство. Натомість лунинка – знак міс-
тичний, він асоціюється з обраністю, коди якої 
вивчає астрологічна морфоскопія. Не випадковим 
є також і місце мітки Святослава Тогобочного – 
за вухом. Здавна вухо вважається каналом епіфа-
нічної комунікації, яка є можливістю отримати 
пророчий дар, одкровення, що дається героям і 
місіонерам. Отож тілесні позначки дозволяють 
стверджувати, що Святослав Тутешній наділений 
стигмою від людей, а Святослав Тогобочний – 
маркером комунікації з вищими силами, що спри-
яють ясновидінню, відкриттю знання, яке важко 
збагнути сучасникам.

Метадраматизм п’єси Ігоря Костецького з 
характерним для нього моделюванням можливос-
тей і необхідності вибору суголосний концепції 
Жана-Поля Сартра «театр ситуацій», яку фран-
цузький філософ запропонував у руслі екзистен-
ціалістського вчення, особливо затребуваного 
у середині ХХ ст. «З усього, що може показати 
театр, найбільше зворушує характер, який сам 
себе створює, момент вибору, вільне рішення, яке 
втягує в свою сферу мораль і все людське життя 
цілковито», – зазначає Сартр (Sartre, 1973: 20).

Екзистенціальні ідеї у «Близнятах» сфоку-
совані в ситуації Тереси, яка постає перед вибо-
ром і врешті усвідомлює себе віссю, навколо 
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якої відкриваються шляхи, до яких вона так і не 
долучилась: «Два полюси, два бігуни. Між ними 
вісь: я! Вісь, що навколо неї все обертається і що 
сама не здатна нічому запобігти. Вісь переламлю-
ється. Бігуни розбігаються. У безмежність, як їм 
і належиться» (Костецький, 1963: 163–164). Без-
сумнівно, вісь – це основа, центр, який поєднує 
полюси, і на ньому тримаються будь-які рухливі 
варіанти діяння. І хоч Тереса дорікає собі, що не 
змогла запобігти кризовому «перелому», у резуль-
таті якого відбувся «збій» системи, але вона сві-
дома того, що її призначення не менш важливе, ніж 
апробація різних ідей та можливостей. Дівчина, 
опинившись між двома Святославами, так і не 
визначила для себе, в кого вона закохана, чиї ідеї 
їй по-справжньому близькі. Цілком слушно поба-
чити в ній глядача, який здатний, з одного боку, 
захоплюватися, а з другого, перейматися вибором 
тих, хто діє, – чи на сцені, чи на авансцені епохи, 
життя. У цьому глядачеві мають потребу і самі 
герої, які не тільки прагнуть до самовираження, 
але і хочуть повсякчас схвалення своїх вчинків, 
овацій, визнання єдино правильними своїх думок 
і пропозицій. Разом з тим Тереса заслуговує уваги 
і як особа, що алогічно скерована водночас на 
абсолютно різні цінності та ідеї, вона – порожня 
площина, на якій лише почергово відобража-
ються зовнішні контроверсії і мотивації. Фізично 
вона тяжіє до конкретного чоловіка, а проголо-
шені амбівалентні ідеї вона приймає машинально, 
отож дух для неї лише атрибут плоті. В Тересі 
можна побачити і трагедію людини, «зануреної 
в свободу». Вона також справляє враження вті-
леної сартрівської концепції «ніщо», того пер-
вісного стану, що передує буттю, у якому наявні 

рівноправні можливості різних варіантів само-
реалізації. Але Тереса залишається вірною своїм 
іманентним можливостям – бути жінкою, бути 
глядачем, а значить (за її логікою) – бути центром 
Theatrum Mundi. 

Висновки. Отже, п’єса Ігоря Костецького «Близ-
нята ще зустрінуться» засвідчує свідомі метадрама-
тичні пошуки автора, що втілились у низці оригі-
нальних прийомів. Зокрема, «театралізація театру» 
у творі реалізується коштом топосу маскараду, 
власне перевдяганню та маскуванню, що спрямовані 
на актуалізацію проблеми ідентичності у ситуації 
перманентного роздвоєння. На персонажному рівні 
метадраматична поетика втілюється завдяки образу 
Пролога, який виконує функції наратора і трікстера, 
ірретуючи плин сюжету та спонукаючи до відкритої 
рецепції. Не менш важливими для створення мета-
драматичної форми є пари танцівників, у діалогах 
котрих, як і в репліках Пролога, напряму або опо-
середковано фігурують яскраві театральні коди на 
кшталт червоного доміно, арлекіна, dance macabre 
тощо. Експериментальний характер п’єси дозволив 
поєднати у її структурі естетичні елементи, суго-
лосні європейським новаторським драматургічним 
концепціям ХХ століття: піранделлівській естетиці, 
брехтівському відчуженню, театру ситуацій Сартра 
тощо. Останній особливо виявляється в образах 
головних персонажів, що несуть потенціал числен-
них ймовірностей. 

Метадраматизм п’єси Ігоря Костецького 
«Близнята ще зустрінуться» послужив поштовхом 
для оновлення сценічного мислення драматургів 
української діаспори і заслуговує подальшого 
вивчення в руслі естетичних революцій у літера-
турі ХХ століття.
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lITeRARY NARRATIVe IN THe CONTexT OF lUDIC STYlISTICS

This article focuses on the specificity of English literary narrative viewed from the perspective of ludic stylistics with a 
specific reference to J. M. Coetzee’s idiostyle features. Ludic stylistics of a literary narrative is defined as an artistic phe-
nomenon occurring due to the functioning of the network of lingual means (lexical, lexico-syntactic, verbal and figurative, 
plot and compositional as well as narrative – personage and narrative-semiotic) that, individually or in their interaction, 
are aimed at creating a certain ludic effect or a set of ludic effects. The paper elaborates on three ludic principles that 
underline the processes of narrative form deconventionalization in J. M. Coetzee’s novels: (i) the destruction of conven-
tional narrative forms by means of their various transformations; (ii) the creation of new narrative forms with the help of 
a number of ludic devices; (iii) the restructuring of the semantics of narrative caused by ludic processes and the creation 
of “zones of intrusiveness, indeterminacy, and ambiguity”, which constitute the sense-forming focus of psychonarrative, 
metafictional as well as autofictional games in the novels in question. Particular emphasis is placed on exploring the ways 
of literary form deconventionalization in J. M. Coetzee’s works. The study supports the idea that the process of deconven-
tionalization is actualized by the above-mentioned games. The research suggests that the mechanism of deconventional-
ization in J. M. Coetzee’s novels reveals itself through three basic processes – (i) psychologization of a narrative form, 
(ii) its metafictionalization and (iii) autofictionalization. Psychologization consists in shifting the narrative focus from the 
event-centered narration to the experience-centered one. Metafictionalization, in its turn, presupposes the author’s use of 
such ludic devices that lay bare the “contractedness” of the narrative, emphasizing various “impossibilities” of fiction 
thus highlighting problematic relations between fact and fiction. Autofictionalization lies in employing a fictional mode 
to illuminate autobiographical facts. 

Key words: game, ludic stylistics, deconventionalization, ludic principle, ludic device. 

Постановка проблеми. Ігровий напрям дослі-
дження художнього оповідного тексту (див., напр., 
Люксембург, 1999; Радзієвська, 2014; Рахим-
кулова, 2004; Чемодурова, 2016; Chrzanowska-
Kluczewska, 2004) нині набуває особливої зна-
чущості з огляду на неабиякий потенціал гри у 
виявленні евристичних можливостей художньої 
форми та розкритті креативності мовної особис-
тості. 

Незважаючи на велику увагу дослідників, спря-
мовану на вивчення ролі гри у з’ясуванні лінгво-
поетологічної специфіки художнього тексту, гра 
не ставала центральним об’єктом власне нарато-
логічних студій. Нині відсутні роботи, пов’язані 
з встановленням зв’язку між грою та типом нара-
тиву, в якому вона втілюється.  

Актуальність цієї розвідки зумовлена спря-
муванням сучасних лінгвопоетологічних та  
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лінгвонаратологічних студій на визначення при-
роди художнього смисло- й текстотворення у 
світлі ігрової стилістики як художнього явища, 
існування якого забезпечується функціонуван-
ням системи лінгвальних засобів реалізації гри в 
сучасному англомовному художньому наративі. 
До того ж актуальність статті продиктована від-
сутністю систематизованої теорії ігрової стиліс-
тики в її переломленні до певного типу наративу 
та письменницької творчості окремого автора.

Аналіз досліджень. У сучасних лінгвопое-
тологічних студіях можна виокремити три осно-
вних парадигми вивчення гри: 1) інтенціональну,  
2) текстоцентричну та 3) рецептивну. У контексті 
інтенціональної парадигми, гра, передусім, власне 
мовна гра, розглядається як певний лінгвопоето-
логічний прийом, що передбачає стилістично вмо-
тивоване порушення мовної та / або мовленнєвої 
норми (Сковородников, 2003: 802), зазвичай із 
метою створення іронічного чи комічного ефектів 
(Бабелюк, 2009: 159). За такого підходу гра асоцію-
ється з мовною аномалією (Арутюнова, 1999: 75),  
девіацією і фактично прирівнюється до стилістич-
ного прийому (Chrzanowska-Kluczewska, 2004: 38).  
Інтенціональний погляд на гру підкреслює її 
навмисний та свідомий характер (Сковородников, 
2003: 805).

З позицій текстоцентричного напряму, гра 
тлумачиться як принцип художнього текстотво-
рення (Игра как прием, 2010; Бабелюк, 2009: 156, 
Чемодурова, 2016: 56), сутність якого полягає в 
конструюванні художньої дійсності за принци-
пами гри. Таке розуміння гри тісно пов’язане з 
теорією можливих художніх світів (Чемодурова, 
2016: 27), а специфіка гри досліджується, голо-
вним чином, на матеріалі постмодерністських 
художніх творів з огляду на те, що гра визна-
ється однією з найістотніших рис літератури 
постмодернізму (Бабелюк, 2009: 156; Джумайло, 
1997: 24; Чемодурова, 2016: 15). У світлі рецеп-
тивного підходу гра постає як певна комуніка-
тивна стратегія, що виявляється у текстовій 
настанові на гру з читачем (Люксембург, 1999;  
Рахимкулова, 2004: 25).

У студіях художнього оповідного тексту наявні 
два, тісно пов’язаних між собою терміни, що роз-
кривають своєрідність втілення гри в різножанро-
вих та різностильових текстах: «ігрова поетика» 
та «ігрова стилістика» (див. Корнієнко, 2011; Люк-
сембург, 1999; Рахимкулова, 2004). Ігрова поетика 
тлумачиться як «художня система, елементи якої 
володіють підвищеним ігровим модусом і наці-
лені на гру з читачем» (Корниенко, 2011), або як 
«система художніх засобів, що сприяють ство-

ренню ігрової специфіки тексту» (Рахимкулова, 
2004: 35). Ігрова стилістика, своєю чергою, визна-
чається як система тих мовних ресурсів, які спри-
яють створенню ігрової специфіки тексту (Рахим-
кулова, 2004: 35). 

У нашому розумінні ігрова стилістика – це 
художнє явище, існування якого в художньому 
тексті забезпечується функціонуванням системи 
різнорівневих (лексичних, лексико-синтаксич-
них, словесно-образних, сюжетно-композиційних 
і оповідних − персонажних і наративно-семіо-
тичних) засобів, що окремо або у своїй взаємодії 
націлені на створення певного ігрового ефекту чи 
сукупності ігрових ефектів. Артикулюючи тек-
стові смисли, гра віддзеркалює письменницьку 
ідентичність. 

За такого підходу до розуміння ігрової стиліс-
тики на перший план виходить поняття «стиліс-
тична індивідуальність» (Шпитцер, 2007: 212)  
як своєрідність індивідуального стилю автора, 
що об’єднує все стилістично значуще для 
окремого автора у зв’язку з його особистістю  
(Шпитцер, 2007: 201) і відбиває у такий спо-
сіб унікальність авторської «фактури стилю»  
(Михайлов, 1997: 472). 

Мета статті − розкрити специфіку смисло- й 
текстотворення сучасного англомовного худож-
нього наративу крізь призму його ігрової сти-
лістики. Поставлена мета потребує розв’язання 
низки наукових завдань, зокрема: 1) окреслити 
основні підходи до розуміння поняття «гра» в 
контексті сучасних лінгвопоетологічних та лінг-
вонаратологічних розвідок; 2) дати визначення 
поняттю «ігрова стилістика» та обґрунтувати 
доцільність його використання для з’ясування 
специфіки художнього смисло- й текстотворення; 
3) запропонувати модель розгортання гри в рома-
нах Дж. М. Кутзее, яка включає механізм реалі-
зації гри, ігрові принципи, прийоми та засоби;  
4) виявити й описати шляхи деконвенціоналізації 
художніх текстів письменника, акцентовані в цих 
творах за допомогою різних типів ігор; 5) встано-
вити основні смисло- й текстотвірні фокуси ігор в 
аналізованих текстах. 

Роботу виконано на матеріалі романів видат-
ного південноафриканського письменника, нобе-
лівського лауреата Дж. М. Кутзее, де гра знахо-
дить різноманітне та оригінальне втілення.

Виклад основного матеріалу. Ігрова стиліс-
тика художнього наративу пов’язана з його онто-
логією (гра – іманентна онтологічна характерис-
тика художньої оповіді, спосіб буття художнього 
повістування) та епістемологією (гра – епісте-
мологічна модель, вписана в художній текст, яка 
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породжує новий спосіб творення, розуміння й 
інтерпретації художньої дійсності – ігровий).

Своєрідність ігрової стилістики романів 
Дж. М. Кутзее визначається нами з огляду на 
механізм реалізації гри, ігрові принципи, прийоми 
та засоби. Механізм реалізації гри в художніх 
творах Дж. М. Кутзее спирається на сукупність 
взаємопов’язаних принципів ігрового тексто- та 
смислотворення, які об’єктивують ігрову специ-
фіку використання ігрових прийомів та засобів у 
художному тексті. Під ігровим прийомом маємо на 
увазі конкретну реалізацію принципів гри, обра-
ний автором спосіб маніпулювання художньою 
оповідною формою; спосіб реалізації гри за допо-
могою певного художнього засобу/засобів; шлях 
деконвенціоналізації художнього наративу. Ігрові 
засоби визначаємо як сукупність різнорівневих 
одиниць (лексичних, лексико-синтаксичних, сло-
весно-образних, сюжетно-композиційних, опо-
відних) у їх деавтоматизованому використанні, 
завдяки яким створюється певний ігровий ефект/
ефекти. 

Так, реалізація гри в романах Дж. М. Кутзее 
відбувається зі спиранням на три основних ігро-
вих принципи (два перших стосуються ігрового 
текстотворення, останній – специфікує особли-
вості ігрового смислотворення). 

Ігровий принцип 1. Деконвенціоналізація тра-
диційних художніх форм шляхом їх різноманітних 
трансформацій, де під трансформацією маємо на 
увазі зміну властивостей традиційної (канонічної) 
моделі жанрово маркованої художньої оповіді.  
У результаті численних трансформацій відбува-
ється порушення правил побудови конвенційної 
художньої оповіді. Водночас ці порушення не є 
безсистемними і випадковими, а також здійсню-
ються згідно з визначеними автором правилами, 
які власне й становлять правила гри. Наявність 
правил деконвенціоналізації художньої форми є 
однією з істотних властивостей, що відрізняє гру 
від власне стилістичних прийомів, також побудо-
ваних на порушенні певних правил чи канонів.

У романах Дж. М. Кутзее деконвенціоналізація 
художньої оповідної форми здійснюється загалом 
трьома шляхами – 1) психологізацією художньої 
оповіді, 2) її метафікціоналізацією та 3) автофік-
ціоналізацією, кожен з яких реалізовано певним 
типом гри. Так, психологізацію художнього твору, 
що відбувається з опорою на психонаративну 
гру (Ізотова, 2018: 143), визначаємо як зміщення 
акценту з подіє-центрованого повістування на 
оповідь, сфокусовану на досвіді внутрішніх пере-
живань персонажа/наратора. Сутність метафік-
ціоналізації оповіді, яка реалізується в романах 

Дж. М. Кутзее завдяки метафікціональній грі (Ізо-
това, 2016: 72), полягає в залученні автором таких 
ігрових прийомів, які підкреслюють «сконструйо-
ваність» художньої оповіді, акцентують на усіля-
ких «неможливостях» фікціонального розповіда-
ння, демонструючи у такий спосіб проблематичні 
стосунки між правдою та вимислом у художньому 
творі. Автофікціоналізація, тобто «охудожнення» 
викладених у розповіданні автобіографічних 
фактів, спирається на автофікціональну гру, спе-
цифіка якої полягає в конструюванні за допомо-
гою різноманітних ігрових прийомів правдивого, 
достеменного автобіографічного «Я-образу» й 
одночасному «підриві», спростуванні достовір-
ності такого образу, ставленні його під сумнів. 

Ігровий принцип 2. Створення нових худож-
ніх форм за допомогою низки ігрових прийомів, 
основними серед яких в досліджуваних творах є: 
1) інноваційний відбір та комбінування (злиття, 
заміна, протиставлення тощо) наявних у конвен-
ційній формі елементів; 2) розширення конвенцій-
ної форми (уведення до конвенційної структури 
нових, іноді несподіваних елементів); 3) усічення 
(скорочення, еліптизація конвенційної художньої 
форми); 4) імітування інших форм (іноді неху-
дожніх) у межах конвенційної художньої форми;  
5) нове, нестандартне, деавтоматизоване пере-
осмислення певних характеристик конвенційних 
форм.

Ігровий принцип 3. Переструктурування 
смислового простору художнього наративу під 
впливом гри і створення «зон невизначеності» та 
«зон амбівалентності», різних за своєю приро-
дою (логічних, онтологічних, епістемологічних, 
семантичних тощо), що становлять смислотвір-
ний фокус метафікціональної та автофікціональ-
ної ігор у романах Дж. М. Кутзее. Наприклад:

I sit on the stoep by my father’s side watching the 
world go by, the birds busy again with their nest-
building, the breeze cool on my cheeks and perhaps 
on his too (IHC: 148). 

My father sits, if you call it sitting, in his old leather 
armchair with the cool breeze on his skin (ibid.). I lay 
my father out on his bed, unbutton his nightshirt, and 
unpin his napkin (ibid.). I feed my father his broth and 
weak tea. Then I press my lips to his forehead and 
fold him away for the night (ibid.).

Гра в наведених уривках з роману Дж. М. Кут-
зее «In the Heart of the Country» реалізується 
ігровим прийомом подієвої контрадикторності, 
який полягає в конструюванні таких оповідних 
подій, котрі або суперечать одна одній, або одна 
одну виключають. Гра з контрадикторними поді-
ями створює логіко-семантичну невизначеність  

Iзотова Н. Художнiй наратив у контекстi iгрової стилiстики
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художнього повістування. Так, незважаючи на те, 
що раніше головна героїня двічі, хоча й у різних 
версіях, переповідала про вбивство батька, напри-
кінці роману вона зображує свого батька як живого. 
Логіко-семантична невизначеність створюється у 
виокремлених контекстах завдяки, по-перше, поді-
євій неможливості (Attridge, 2004: 26) як сигналу 
порушення логіки викладу подій (смерть батька та 
доглядання за живим батьком після його смерті). 
По-друге, логіко-семантична невизначеність тут 
підсилюється ефектом фікціональної правдопо-
дібності, створеним за допомогою образності, що 
передає тактильні відчуття жінки (the breeze cool on 
my cheeks and perhaps on his too; the cool breeze on 
his skin; I press my lips to his forehead), та оповідної 
техніки великого плану, завдяки якій вимальову-
ється детальна картина піклування жінки про свого 
батька (I lay my father out on his bed, unbutton his 
nightshirt, and unpin his napkin). 

Смислотвірний фокус психонаративної гри, 
реалізованої в психооповідях Дж. М. Кутзее, ста-
новлять «зони інтрузивності» (Ізотова, 2018: 143),  
де інтрузивність маркує різноманітні переходи 
зовнішніх подій у внутрішні і навпаки (там само). 
Підґрунтям створення «зон інтрузивності» слугує 
семантика інтрузивності, яка формується підви-
щеною емоційною насиченістю (гіперконденсо-
ваною емоційністю) певного фрагменту/ів, що 
досягається емфатичним вживанням лексики та 
синтаксичних структур, які надають доступ до 
емоційної, діяльнісної та рефлексивної сфер опо-
відача/персонажа. Наприклад:

There is no truth but the shock of pain that goes 
through me when, in an unguarded moment, a vision 
overtakes me of this house, empty, with sunlight 
pouring through the windows onto an empty bed, or 
of False Bay under blue skies, pristine, deserted – 
when the world I have passed my life in manifests 
itself to me and I am not of it. My existence from day 
to day has become a matter of averting my eyes, of 
cringing. Death is the only truth left. Death is what 

I cannot bear to think. At every moment when I am 
thinking of something else, I am not thinking death,  
I am not thinking the truth (AI: 26). 

Семантика інтрузивності в наведеному уривку 
з роману «Age of Iron» формується лексико-син-
таксичними засобами, які вербалізують мотив 
смерті, що є провідним у цьому творі, адже голо-
вна героїня страждає від невиліковної хвороби і 
дослівно стоїть на порозі смерті (Death is the only 
truth left. Death is what I cannot bear to think). Жінка 
охоплена болем, на який вказує метафора болю, 
що пронизує усе її тіло (the shock of pain that goes 
through me), та страхом (cringing) перед трагіч-
ною неминучістю. Спустошеність і відчай місіс 
Керрен у складний період свого життя підкрес-
лені повтором епітету empty (пустий), що вжитий 
для опису її ліжка й будинку, та метафорою від-
сутності (I am not of it), в термінах якої сприймає 
себе жінка. Місіс Керрен намагається зайняти 
себе іншими думками (At every moment when I am 
thinking of something else) аби протистояти думкам 
про смерть (Death is what I cannot bear to think; 
I am not thinking death). Експресивний синтаксис, 
зокрема синтаксичний паралелізм (Death is the 
only truth left. Death is what I cannot bear to think; 
I am thinking of something else, I am not thinking 
death, I am not thinking the truth) та емфатична син-
таксична конструкція (Death is what I cannot bear 
to think), також беруть участь у створенні «зони 
інтрузивної семантики» в цьому фрагменті.

Висновки. Таким чином, дослідження специ-
фіки художнього смисло- й текстотворення в кон-
тексті ігрової стилістики романів Дж. М. Кутзее 
дало змогу встановити основні шляхи деконвен-
ціоналізації художньої оповідної форми в творах 
автора, серед яких провідними виявилися її психо-
логізація, метафікціоналізація та автофікціоналіза-
ція. Актуалізуючись певним типом гри, зазначені 
процеси демонструють, з одного боку, тенденції 
розвитку сучасної художньої оповідної форми, а з 
іншого – креативність мовної особистості.
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defuses the traditional humanist notion of the text as a self-contained, autonomous entity in the view that it is but a weave” 
of codes from other texts or discourses such as that of history, social conditions, philosophy, theology and so on. 

This view help us understanding the outlines of the intertext as a feature in the literary text. “The Improvisator” by  
H. C. Andersen provides a particularly strong example of intertext features. The writer with the help of intertext or with the “effects” 
of the other text give the readers a new meaning and influence the way of interpreting the original text. Given to the issue of the 
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autobiographical novel, thus it help us in understanding the complex functioning of intertextual features as a means of 
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Г. К. АНДерСеНА «ІМПрОВІЗАтОр»

У статті висвітлено особливості літературної спадщини  Г. К. Андерсена. Автором проаналізовані різні 
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Kapustyan I. Intertext as a feature in the novel „The improvisator“ by H. C. Andersen

Problem settings. H.C. Andersen as a famous 
Danish writer created not only fairy tales but other 
works in different literary genres. “The Improvisator” 
(1835) is H. C. Andersen’s first novel and it brought 
him a wide world recognition, not only in Denmark. 
“The Improvisator” (Danish: Improvisatoren) as an 
autobiographical novel was  first published in 1835, 
it was an immediate success and is considered to 
be Andersen’s breakthrough. The story, reflecting 
Andersen’s own travels in Italy in 1833, reveals much 
about his own life and aspirations as experienced by 
Antonio, the novel’s principal character. It provides 
the text in the intertext which attracts the attention of 
the literary critics’ afterwards. Although it was ana-
lyzed from the point of the plot and the content we 
will direct our critic analysis on the intertextuality in 
this novel which helps the readers to understand the 
complexity of the author’s mindset and outlook, to 
follow the features of the autobiographical novel. 

literary review. Although the term «intertextual-
ity» was coined by Julia Kristeva in 1966, after which 
time intertextuality, as a term denoting a literary the-
ory, became widely used, the phenomenon itself dates 
back, in practice, to ancient time when the discourses 
about texts began to appear. The term as a literary phe-
nomenon was further developed by Ferdinand de Sau-
ssure (1857−1913), Mikhail M. Bakhtin (1895−1975), 
J.  Kristeva (b. 1941) and R. Barthes (1915−1980). 
Julia Kristeva in her analysis of Bakhtin’s concepts 
Dialogism and Carnival, critically reflected intertextu-
ality as a concept that informs structuralist poststruc-
turalist deliberations in its contention that individual 
texts are inescapably related to other texts in a matrix 
of irreducible plural and provisional meanings.

In Kristeva’s formulation, any text is an “inter-
text” − the site of an intersection of numberless texts 
and existing only through its relation with other texts. 
This idea was anticipated in Barthes’ idea of the text as 
“a tissue of quotations”, as “fluid”, with many levels 
of meaning. The concept of intertextuality defuses the 
traditional humanist notion of the text as a self-con-
tained, autonomous entity in the view that it is but a 
weave” of codes from other texts or discourses such 
as that of history, social conditions, philosophy, the-
ology and so on. 

This view help us understanding the outlines of 
the intertext as a feature in the literary text. “The 
Improvisator” by H. C. Andersen provides a particu-
larly strong example of intertext features. The writer 
with the help of intertext or with the “effects” of the 
other text give the readers a new meaning and influ-
ence the way of interpreting the original text. It serves 
as a subtheme, and reminds us of the double narra-
tives in allegories.  

In September 1833, with financial support from 
Danish well-wishers, Andersen embarked on a cul-
tural trip to Italy. Deeply impressed with everything 
he experienced and influenced by Madame de Staël’s 
“Corinne ou l’Italie” (1766 – 1817, a French writer, 
literary theorist, publicist, who had a great influence 
on the literary tastes of Europe at the beginning of the 
XIX century), he began writing his travel tale, «The 
Improvisator». It was published by Reitzels Forlag 
(a Danish publishing house that publishes fiction and 
textbooks in psychology, social work, education, social 
sciences, humanities, economics, law, communication 
and organization and direction subjects) in 1835. 

Mary Howitt (1799–1888, аn English poet, and 
the author of the famous poem “The Spider and the 
Fly”) translated many of Hans Christian Andersen’s 
works, and “The Improvisatore or life in Italy” was 
among them. While residing at Heidelberg in 1840, 
Mary Howitt attention was directed to Scandina-
vian literature. In company with a friend, Madame 
Schoultz, she set herself to learn Swedish and Dan-
ish. She afterwards translated and introduced “The 
Improvisatore or life in Italy” in English. 

Meanwhile, the novel of the Danish writer is 
interesting in the cultural aspect, since an important 
place in its artistic structure is occupied by the Italian 
theme, the ancient and the modern to the author Ital-
ian culture. The subject of the article is intertextuality 
in the novel “The Improviser” by H. C. Andersen.

The purpose of this article is to demonstrate the 
significance of such interpersonal manifestations in 
this work as architectural, painting, sculptural, musi-
cal ecfrasis, as well as literary allusions, citations and 
reminiscences. The term intermedialism is used in 
this case in two meanings: as a methodology of anal-
ysis and as a special type of internal interrelations in 
a work of art, based on the interaction of artistic codes 
of various arts.

Main idea and supporting details presentation. 
The set of events in the novel is in Italy in the 1830s. 
The novel “The Improviser” was introduced to the 
readers due to a lucky coincidence which happened 
to be occurred in Andersen’s life. Having received a 
royal scholarship, he set off a journey to European 
countries. In September 1833 he arrived in Italy 
and lived there for almost six months, until April 
1834. During that period in Italy, the phenomenon 
of improvisation was still widespread. In the “Ency-
clopedia Collegiate Dictionary”, by Brockhaus and 
Efron it is claimed that since the Renaissance, poetic 
improvisations drew up lot of people and encouraged 
a great interest in Italy, in particular, at the courts of 
the Dukes: improvisers in Italy are “poets who make 
or compose, or perform with little or no prepara-
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tion, recite or sing to a musical instrument (Latin ex  
improviso − unexpectedly) without making and  
having notes”.

The narration in the novel is based on the story 
of the narrator, an Italian Antonio, who remembers 
his childhood over the years. The narrator is a fic-
tional hero. Alter ego of the author he can be called 
conventionally, because Andersen and his hero have 
only some facts in common from their lives (heavy 
childhood, patron’s assistance, stay in Italy), as well 
as certain interests − love of art, a poetic gift.

At the beginning of the novel, the author intro-
duces the reader to the hero − the little boy Antonio, 
who lives in Rome: “Whoever was in Rome, he knows 
the area of Barberini with its wonderful fountain: the 
triton overturns the shell, and the water pumps up a 
high jet into the air. Whoever has never been there 
get familiar with its engravings “Whoever has been 
in Rome is well acquainted with the Piazza Barberini, 
in the great square, with the beautiful fountain, where 
the Triton empties the spouting conchshell, from 
which the water springs upwards many feet. Whoever 
has not been there, knows it, at all events, from cop-
perplate engravings…” (Andersen, J. 2005). From 
the very beginning of the novel, a reader is introduced 
to a brief description of a famous Rome place of 
attraction as the Triton fountain, created by the sculp-
tor Giovanni Lorenzo Bernini in 1642. The fountain’s 
bottom is formed by four dolphins and there is a huge 
sink on the tips of their tails. The statue of Triton, a 
son of God Poseidon is exposed at the opened parts 
of the shell. The Triton blows from the shell a jet of 
water that fills the bowl of the fountain.

The author places his hero on the corner of the 
street Felice, near the “Triton” fountain. Here he 
was born and lived with his mother, who was early 
widowed and Buda was forced to rent a large room 
for tenants, having moved with his son into the attic 
of the building. The room was rented by a Dane, a 
young artist Federico, with whom Antonio has sev-
eral remarkable stories.

The first chapter of the novel mentions another 
historical place on the map of Rome. It is the Church 
of the Capuchins. Near this church, one boy was play-
ing with his friends, trying to reach the copper cross 
to kiss it. His mother’s clergyman, a Capuchin monk, 
Fra Martí, influenced Antonio. He presented him «a 
picture of the Madonna crying with bitter tears, which 
were pouring down  into the hell like the rain drops in 
the rain, where they were caught by the sinners with 
eagerness» [ibid.], “a picture of the Virgin weeping 
great tears, which fell, like rain-drops, down into the 
burning flames of hell, where the damned caught this 
draught of refreshment” and introduced him to the 

church gallery: “The old portraits of the dead monks 
were hung on the walls of the gallery, and on the doors 
of each cell there were patched pictures depicting the 
sufferings of the holy martyrs”, Antonio recalls [ibid.]. 
“Side by side, in the open passages, hung old por-
traits of deceased monks, and on the door of each cell 
were pasted pictures from the history of the martyrs, 
which I contemplated with the same holy emotion as 
afterwards the masterpieces of Raphael and Andrea 
del Sarto”, Andersen describes the state of a child, 
whom the monk brought to the underground room 
of the temple, where the relics of the monks were 
carefully kept, and laconically warned that he would 
now see the “dead”. “˂…˃now I saw round about me 
skulls upon skulls, so placed one upon another that 
they formed walls, and there with several chapels. In 
these were regular niches, in which were seated per-
fect skeletons of the most distinguished of the monks, 
enveloped in their brown cowls, their cords round 
their waists, and with a breviary or a withered bunch 
of flowers in their hands. Altars, chandeliers, and 
ornaments, were made of shoulder-bones and verte-
brae, with bas-reliefs of human joints, horrible and 
tasteless as the whole idea. I clung fast to the monk”.
(Andersen, J. 2005) 

A reference to the Capuchin Church, descriptions 
of its underground storage needs some comments.  
A reader who has never visited Italy, he himself will 
have to look for additional material to understand 
what the Church of Capuchins is and what it is known 
for. It is about the Church of Santa Maria della Con-
cecione, built on Antonio Kazan’s project between 
1626 and 163. It is located near the square of Bar-
berini and Fountain “Triton”. The remains of about 
four thousand monks which were forbidden to bury in 
the monastery cemetery were brought into the church, 
and its crypt, that is, an underground room of the 
temple, consists of six rooms with decorative orna-
ments, laid out of bones and skulls. Remembering 
the horrible feeling from what was seen in the tem-
ple, the narrator comes to the conclusion that it was 
inappropriate to bring a child to such a place. But for 
the author of the novel, such descriptions are impor-
tant. Describing Rome as a place with which a certain 
part of the hero’s life is associated, Andersen creates 
a mosaic canvas, and in this mosaic there was also 
a place for the Church of the Capuchins (so-called 
members of the monastic order) and to describe their 
peculiar attitude to death. This church is not only part 
of the history of Rome, but also the history of religion 
(Rossel, 1996).

The writer does not give any historical commen-
tary on this episode. It ends with the fact that, hav-
ing left the underground premises, the boy was sup-
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pressed by what he saw and calmed down only when 
he returned to the monk’s cell, where “the wonderful 
yellow oranges looked at the windows, and a gray 
painting hung on the wall: angels were lifting the 
Mother of God to the heaven.

Another sight of Roman architecture, which is 
mentioned in the first part of the novel, is the Span-
ish staircase. In the notes, the writer explains that the 
wide stone staircase in height from the four-storied 
buildings that stand next to them, connect the Span-
ish square and the hill of Pinchio. “This staircase is 
a gathering point for the Roman beggars and it is 
called Spanish according to the name of the square” 
(Howitt, 2010). This place in the novel is associated 
with the name of Uncle Antonio, the beggar-cripple 
of Peppo, who was called “the king of the Spanish 
staircase”, since he sat at one of its stages from morn-
ing till night.

The second part of the novel tells about the adven-
tures of nine-year Antonio. He was accepted as a 
singer in the Capuchin Church. During the Feast of 
All Saints, the monks took him to the chapel of the 
dead, where he was led by Fra Martino, the first time 
he visited the monastery. Here, under the impression 
from what he saw, the boy was unconscious. This 
event did not pass for him without a consequences, 
his fantasy began to work hard. The reputation of 
“God’s Choice Children” followed him. When on 
Christmas he was instructed to give a speech at the 
Church of Saint Mary Arachelly (an Anglican par-
ish church, built in 1110), he decided that he would 
invent it himself. The artist Federico first saw his gift 
and said that “there is a poet hiding in his heart”, but 
Antonio himself decided that there is a good angel in 
his heart that gives him prompts.

One day Federico took Antonio out of town. They 
visited the ancient caves, where they kept the animals 
“for games at the circus”, passed by the Coliseum. 
Recall, the Colosseum is an ancient amphitheater for 
70,000 spectators, which is considered a symbol of 
Rome. The author gives a description of the grotto of 
Egeria (nymphs of the holy stream), passing by trav-
elers and stopped to rest. There was a source here, 
jester between stone bricks. “The walls and vaults 
of the grotto and inside and outside overgrown with 
tender greens; everything seemed to have been cov-
ered with green silk and velvet; over the very same 
entrance went down with thick ivy garlands, with the 
density and freshness of the leaves not inferior to the 
calabrian grapes” (Howitt, 2010). Description of 
the grotto coincides with its image in the paintings 
of famous artists and in modern photographs. Then, 
through the grave vaults of the Church of St. Sebas-
tian, the travelers went down to the catacombs, which 

in ancient times connected Rome with the surround-
ing cities. 

Many of Rome’s monuments are simply men-
tioned in the text of the novel, but these references are 
not accidental. For example, in the second section, 
going to the festival of flowers in Trastever, the trave-
lers go to the piles of Santa Maria della Rotunda. This 
area, which received its name in honor of the ancient 
temple of the pagan gods of the Pantheon (Olympus), 
was a favorite place for street musicians. It was here 
that the hero of the novel saw an improviser from the 
people, who, with the accompaniment of the guitar, 
sang all that he saw around. “What you did not answer 
him with improvisation”, said Federico. “You’re a lit-
tle poet, too”. You should learn to put your thoughts in 
verse. Later, under the influence of this case, Antonio 
began to create his first improvisations. In this part of 
the novel, the author names another area of Rome − 
the Trevi square, “where the magnificent fountain of 
Neptune and the tritons is located”. To the above we 
can add that it is a Trevi Fountain, the largest fountain 
in Rome, about 60 meters high and about 20 meters 
wide.

The famous architectural monument is the majes-
tic palazzo Borghese, which belonged to the prince’s 
family Borghese, one of whom in the seventeenth 
century was a Roman Pope under the name of Paul 
V, described in the novel in a rather detailed man-
ner. The author gives it in the perception of the young 
hero, who was in the palace as a guest, was impressed 
by his external and internal appearance. “I will never 
forget the strange trembling that swept me in the face 
of a luxurious palazzo setting. <...> Yes, now I saw 
that brilliance, the radiance that distinguishes saints 
from mere mortals! Inside the courtyard was a quad-
rangular garden surrounded by a high white colon-
nade; statues and busts were stained in niches <...> 
Two dancing bacchanas raised high up the bowl 
with water, which poured it straight over the shoul-
ders”(Howitt, 2010).

Francesca, the niece of the owner of the house, 
often took Antonio to the picture gallery of the pala-
zzo Borghese and told him various stories that were 
related to the paintings. Note that the art gallery is 
one of the attractions of the famous palace. The col-
lection of paintings in the gallery consisted of works 
by Dutch, Flemish, French, German, and Spanish 
masters. And, of course, especially well in the gallery 
are paintings of Italian artists − Veronese, Correggio, 
Raphael, Titian and others.

Andersen adds another important piece in the 
comedy’s text − a description of Lucifer in hell, but 
gives him this time in the perception of Bernardo, 
who also secretly bought a book from Dante and 
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read it three times. “In hell ... there are not only fiery 
lakes and poisonous swamps, but also large frozen 
ponds, where the souls are frozen forever. After pass-
ing them, you come to the deepest abyss, where there 
are traitors and traitors to their benefactors; between 
them and Lucifer as rebelled against God, our great-
est benefactor. He stands in the ice at the very breast 
and holds in the blown mouth of Brutus, Cassius, and 
Judas Iscariot <...>. The terrible Lucifer stands and 
waves his wings, like a monstrous flying mouse!”. 
Hearing how Antonio described in detail in his nov-
els, Bernardo guessed that he read Dante.

Conclusions. Italy appears in the novel in the per-
ception of not only the hero, but also the author, a 
resident of the northern country, so it has so many 
romantic, exotic landscapes. 

As in the first part of the novel, in which the action 
is mainly held in Rome, the journey of the hero in the 
cities of Italy (Naples, Venice, Milan, Verona) is also 
rich in descriptions of cultural monuments. However, 
it seems that the above examples convinced of how 
rich and rich intellectual background of the novel by 
Andersen “improviser”. Intertextualism in the novel 
and such forms of its manifestation as architectural, pic-
torial, sculptural, and musical ecfrasis can be regarded 
as conscious of the author’s strategy. This conclusion 
also applies to the intertextuality in the work we are 
contemplating. Dante, Francesco Petrarca, Sappho, 
Torquato Tasso and other writers are the symbols and 
markers of Italian culture. The Italian theme, the image 
of Italy, and the Italian text play a very important role 
in the construction of the novel by H. C. Andersen.
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КОМУНІКАтиВНІ НеДОлІКи В МАрКетиНГОВОМУ ДиСКУрСІ

Комунікативні недоліки в маркетинговому дискурсі, що виникають у безпосередніх комунікативних діях, 
викликані співпрацею та конкуренцією. Тому їх варто аналізувати, розглядаючи діючих осіб як суб’єктів, що 
говорять, слухають і пов’язані будь-якими відносинами з об’єктивним, соціальним або суб’єктивним світом і 
одночасно висувають певні претензії на значущість того, про що вони говорять, думають, у чому вони переко-
нані. Щоб уникнути комунікативних недоліків у маркетинговій дискурсі, маркетологи застосовують відповідні 
стратегічно передбачувані комунікативні тактики.
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COMMUNICATIVe DRAwBACkS IN MARkeTINg DISCOURSe

Communicative drawbacks in marketing discourse that are caused by cooperation and competition, emerge in imme-
diate communicative acts. Therefore they should be analyzed against the background of acting persons, or subjects, who, 
while they speak and listen, exhibit their relation to their subjective, social, and objective world. Occasionally, they raise 
pretensions regarding the meaning of what they say or think and are convinced of. To avoid communicative drawbacks in 
marketing discurse, marketologists apply appropriate strategically predictable communicative tactics.

The violation of communicative norms and rules often causes conflicts that may even develop into scandals. As is 
demonstrated in the most important studies that are devoted to this topic (R. Barthes, J. Habermas, T. A. Van Dijk,  
M. V. Il´in, G. G. Pochepcov, M. Foucault, E. I. Šejgal), this violation can be viewed as one of the types of communicative 
action, aside with cooperation and competition. One of the most interesting questions is the study of communicative tac-
tics applied in situations of conflict, when communicative norms and rules are violated.

At present, communicative linguistics is expanding its field of studies in that it explores the peculiarities of speech behav-
ior in various communicative situations of marketing discourse, including both cooperative and conflicted situations. In this 
article, we attempt to analyze how strategic and tactical decisions are taken in case of communicative drawbacks. 

The communicative peculiarities of a text contribute to the formation of marketing discourse, which establishes a con-
nection between language and society. To create positive attitudes among various communities, marketologists apply tactics 
of the expansion of a positive image. In particular, this can be observed in the language of media, because in various mass 
media, marketologists have the opportunity to create a multidimensional corpus of texts with certain linguistic peculiarities.

Most importantly, positive images are created by various methods of framing. The modeling of meanings is achieved 
by various items of information, including metaphors, visual images, and the like.

Experts in the marketing sphere skillfully use their linguistic expertise to create positive images, imaginations, and 
assessments, and to disseminate and firmly establish these positive images among various societal groups.

Negative characterizations of objects, which are often based on fake, may also be created and disseminated by com-
peting groups, who employ information technologies to establish so-called anti-images. In return, marketologists develop 
tactics of the compensation of anti-images. It is not clear yet, however, how to apply these tactics in specific situations. 
Marketologists have to develop tools to support their brands in various situations of conflict.

Summing up, marketologists, to counter communicative drawbacks, develop strategies that allow them to choose 
appropriate tactics of marketing communication in order to successfully create positive images and counter anti-images.

Key words: communicative linguistics, communicative drawbacks, marketing discourse, external marketing commu-
nication, internal marketing communication, tactics of the dissemination of a positive image, tactics of the compensation 
of a negative image.
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Постановка проблеми. Серед класичних 
праць із даної проблематики можна виокре-
мити дослідження Р. Барта, Ю. Габермаса, 
Т. А. Ван Дейка, М. В. Ільїна, Г. Г. Почепцова, 
М. Фуко. О. І. Шейгал. Оскільки комунікативні 
недоліки є безпосередньо комунікативною дією, 
то, за твердженнями Ю. Габермаса, це поняття 
вимагає, щоб його дійові особи були розглянуті 
як суб’єкти, що говорять і слухають, і пов’язані 
будь-якими відносинами з об’єктивним, соціаль-
ним або суб’єктивним світом, і одночасно вису-
вають певні претензії на значущість того, про що 
вони говорять, думають, у чому вони переконані. 
Ставлення окремих суб’єктів до світу завжди 
опосередковані та релятивовані можливостями 
комунікації з іншими людьми, а також їх супер-
ечками і здатністю прийти до згоди. При цьому 
діюча особа може висувати такі претензії: його 
висловлювання істинне (wahr), воно правильне  
(richtig – легітимне у світлі певного норматив-
ного контексту) або правдоподібне (wahrhaft – 
коли намір мовця адекватно виражено в вислові) 
(Габермас, 1996).

О. І. Шейгал розглядає скандал як складну 
комунікативну подію, що містить тексти різних 
жанрів, які об’єднані денотативною єдністю – 
певним дійством або подією (Шейгал, 2000).

Порушення норм і правил комунікації здебіль-
шого призводить до виникнення скандалу або 
переходу комунікативного конфлікту в стадію 
скандалу. Конфлікт визначають як один із типів 
комунікативної взаємодії разом із кооперацією і 
суперництвом. Проте якщо конфлікт належить до 
нормативних форм репрезентації маркетингової 
комунікації, то скандал пов’язаний із порушен-
ням певних норм. У такому разі варто дослідити 
питання комунікативних тактик використовува-
них у конфліктних ситуаціях за умови порушення 
норм і правил комунікації.

Аналіз досліджень. У працях багатьох науков-
ців, зокрема, таких як І. В. Альошина, О. С. Віхан-
ський, П. Друкер, Ф. Котлер, О. О. Феофанов, 
Н. І. Чухрай, О. О. Ястремська, були висвітлені 
питання визначення сутності та ролі іміджу у 
забезпеченні ринкового успіху підприємства, 
який досягається маркетинговими комунікаціями.

Комунікативна лінгвістика на сучасному етапі 
її розвитку розширює об’єкти своїх досліджень 
шляхом вивчення особливостей мовленнєвої 
поведінки комунікантів у різних ситуаціях спілку-
вання: як у сприятливих, так і в аномальних, тобто 
і конфліктних у маркетинговому дискурсі. Процес 
комунікації у маркетинговому дискурсі творять 
ефективним, чітко проектуючи діяльність кому-

нікантів, тобто адекватно виборюючи стратегії і 
тактики спілкування.

Зовнішні маркетингові комунікації спрямовані 
на організацію певного інформаційно-психологіч-
ного впливу на ринкових суб’єктів із допомогою 
різних механізмів, засобів і способів, дослідження 
кон’юнктури, формування взаємовідносин на 
ринку та управління ними.

Внутрішні маркетингові комунікації забез-
печують надходження інформаційних потоків 
від однієї ланки управління до іншої відповідно 
до цілей та стратегій організації/підприємства, 
виступають регулятором швидкості прийняття 
раціональних управлінських рішень, підвищують 
ефективність взаємодії усіх підрозділів організа-
ції/підприємства та працівників між собою.

Мета статті – розглянути версії прийняття 
стратегічних рішень у виборі маркетингових 
комунікативних тактик за умови виникнення 
комунікативних недоліків.

Виклад основного матеріалу. Комуніка-
тивні властивості тексту слугують чинниками 
формування маркетингового дискурсу в розу-
мінні зв’язної ланки між мовою та соціумом. 
Із метою створення і поширення позитивного 
образу об’єкта маркетологи використовують 
засіб творення слоганів. Слоганом маркетологи 
називають рекламний лозунг у формі короткої, 
легко запам’ятовуваної фрази, що викладає осно-
вну ідею рекламної пропозиції. Слогани провід-
них світових брендів зазвичай мають справжню 
історію і здатні багато розповісти про компанію, 
її місію та продукт. Наприклад: бренд Nike зі 
слоганом «Just do it»; слоган мережі фастфудів 
Макдональдс – «I’m lovin’ it»; Nokia має слоган 
«Connecting people»; «Неможливе – можливо!» – 
слоган бренду спортивного одягу Adidas; слоган 
енергетичного напою Red Bull – «Red Bull надає 
крила»; «Skittles: спробуй веселку!» – слоган ком-
панії солодких драже Skittles; слоган компанії 
Pepsi – «Живи великими ковтками»; слоган Coca-
Cola – «Все буде Coca-Cola»; слоган MasterCard – 
«Є речі, які не можна купити. Для усього іншого 
є MasterCard»; слоган компанії Apple – «Think 
different», тобто «Думай інакше».

Для формування позитивної суспільної думки 
використовують тактику розширення позитив-
ного образу. Найкраще це можна прослідкувати 
в медіа-мові, оскільки мову ЗМІ маркетологи 
активно використовують увесь корпус текстів, 
що функціонують у сфері масової комунікації, 
як стійку внутрішню мовну систему. Ми розгля-
нули вербальну характеристику медіа-текстів, 
які є базовими текстами масової інформації, 
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новин, інформаційної аналітики, публіцистики 
та реклами. Проведений нами аналіз медіа-мови 
у площині соціолінгвістики, функціональної сти-
лістики, теорії дискурсу, контент-аналізу, когні-
тивної лінгвістики дав змогу виявити потужний 
семантико-когнітивний потенціал медіа-текстів 
маркетингового дискурсу, зокрема вплив останніх 
на громадську думку щодо позиціонування това-
рів / продуктів / послуг.

Спеціалісти маркетингової сфери використо-
вують лінгвістичні знання для створення пози-
тивних образів, уявлень, оцінок, що стимулюють 
громадськість до формування власної позиції за 
допомогою мовних засобів.

Змістові складники інформаційного потоку 
демонструють наявність сталих тематичних 
структур, навколо яких організовані медійні пові-
домлення. Їхня тематична домінанта означає при-
належність до однієї із проблем, які регулярно 
висвітлюються в мас-медіа. В загальному розу-
мінні, зміст маркетингового дискурсу визнача-
ється як такий, що концентрується навколо дея-
кого опорного концепту – головної теми дискурсу, 
концептосфери. В медійній маркетинговій сфері 
такою дискурсною темою є пріоритетна про-
блематика, яку висвітлюють мас-медіа у певний 
період часу.

Тематична спрямованість маркетингового дис-
курсу визначається вживанням доволі сталого 
набору мовних одиниць. За нашими спостережен-
нями, наприклад, якщо маркетингові тексти міс-
тять такі лексичні одиниці, як «бренд», «акція», 
«знижка», «вигідно», «варто», «не прогавте», 
«не втратьте можливість» тощо, це означає, що 
йдеться про ситуацію просування товару, висвіт-
лення якої є важливим складником маркетинго-
вого дискурсу.

У здійсненні впливу на формування думки 
аудиторії щодо маркетингових заходів доволі 
поширеним є такий прийом, як «ефект переду-
вання» (прайминг-ефект), використовуваний у 
медіазнавстві, психології, теорії спілкування і 
соціології, що полягає у наданні настанов під час 
пред’явлення інформації для забезпечення напря-
мів її інтерпретації. Саме таким ефектом поясню-
ють силу мас-медіа Ш. Ієнгар та Д. Кіндер (Iyengar, 
Kinder, 1987), бачачи у цьому вплив попереднього 
контексту на сприйняття інформації.

У лінгвістичних студіях ефект передування 
розглядають у межах прагматичного потенціалу 
лексичних, граматичних та синтаксичних мов-
них засобів. Стилістично нейтральний текст може 
передувати стилістично навантаженому тексту у 
впливі на формування масової думки. При цьому 

стилістичне оформлення текстів, своєю чер-
гою, є спрямованим на підвищення емоційного 
сприйняття та оцінного осмислення маркетинго-
вих повідомлень, оскільки рушійною силою для 
прийняття рішення є емоція. Тобто текст впливу 
для розширення позитивного образу має бути 
емоційно забарвленим для справляння сильного 
враження на потенційного клієнта. У масовій 
комунікації відбувається концептуалізація через 
отримання планових чи непланових результатів 
унаслідок комунікації, враховується ідентичність 
наслідків поставленій меті повідомлення. Наяв-
ність ефекту комунікації не завжди свідчить про її 
ефективність у маркетинговому дискурсі.

Лінгвокогнітивні особливості ефекту пере-
дування в сучасному маркетинговому дискурсі 
полягають у програмуванні відповідної очікува-
ної реакції аудиторії для налаштування, відпо-
відно, вигідної поведінки потенційного клієнта. 
Пропонуючи специфічні образи чи значення, що 
передують аргументативній думці, маркетологи 
підвищують імовірність того, що ідея із значен-
ням, подібним до запрограмованого значення, 
спаде на думку читачеві, тобто потенційному 
клієнтові. Отже, такий прийом посилює кому-
нікативні ефекти, забезпечуючи пред’явлення 
аудиторії попереднього контексту і спрямовуючи 
способи суспільного сприйняття маркетингового 
явища, спроектованої події.

Також для розширення позитивного образу 
часто застосовують фреймове конструювання. 
Спираючись на прийоми тематичної спрямова-
ності маркетингового дискурсу та використання 
в ньому ефекту передування, мас-медіа констру-
юють значення, які закладаються на концепту-
альному рівні в процесі вербальної репрезентації 
маркетингової ситуації. Такий процес включає 
інтерпретацію фрагменту картини світу, відпо-
відно, переконання аудиторії формуються зна-
чною мірою завдяки сучасним мас-медіа, які 
фабрикують версії подій та проблем, втілюючи їх 
в особливій мовній формі.

Дослідження питань фреймового констру-
ювання засновано на концепції про схеми, кон-
структи, когнітивні мапи, фрейми, сценарії, що 
робить центральними процеси інтерпретації. 
Моделювання значень відбувається з допомогою 
оформлення повідомлень у так звані метафори, 
візуальні образи, посилання на стиль, тренди, тен-
денції, що притаманне маркетинговому дискурсу. 
Отже, фреймове конструювання є ключовою стра-
тегією у програмуванні суспільної думки для роз-
ширення позитивного образу об’єкта, оскільки 
певна ідея, образ чи судження репрезентовані на 
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концептуальному рівні таким чином, щоб за допо-
могою особливого набору мовних одиниць впли-
вати на спосіб сприйняття та подальшу інтерпре-
тацію фрагментів соціальної картини світу.

Імідж торгової марки розглядають як образ 
товару, який охоплює всі асоціації споживача, 
пов’язані з продуктом / послугою або маркою / 
брендом, а саме: думки, почуття, уявлення, колір, 
звук, запах. Основними характеристиками іміджу 
торгової марки є:

– ідеалізація об’єкта, який виникає в свідо-
мості людини;

– відсутність прямого виміру, оцінка іміджу 
можлива лише у процесі відносин потенційного 
клієнта, які виникають під час спілкування, вза-
ємодії, вибору товару. Під час створення іміджу 
торгової марки маркетологи здійснюють моніто-
ринг і вивчають реакцію споживачів;

– нестійкість іміджу, що потребує постійного 
«підкріплення» рекламою або різноманітними 
цільовими РR-акціями;

– ілюзованість образу з певною мірою реаліс-
тичності, адже «домальовування переваг» призво-
дить до зниження довіри;

– прагматичність іміджу, тобто орієнтація на 
обмежене коло завдань, що відповідають цілям 
організації, розвитку або особливостям ситуації;

– ефективність, що проявляється через варіа-
бельність, абсолютно «жорстка та незмінна кон-
струкція» неприйнятна, ситуація трансляції імі-
джу завжди має бути динамічною, оскільки може 
з’явитися необхідність внесення коректив;

– сильне емоційне враження.
Основною функцією іміджу торгової марки 

є формування позитивного образу. Коли пози-
тивний образ сформовано, тоді слідом за впли-
вом соціальних зв’язків, обов’язково приходить 
довіра, високі клієнтська оцінка та впевнений 
вибір. Отже, позитивний імідж торгової марки 
зазвичай сприяє підвищенню престижу, а також 
авторитету та вагомості на міжнародному ринку.

Імідж торгової марки допомагає споживачам 
обробляти інформацію, виділяючи бренд із низки 
інших конкурентних пропозицій, спонукаючи до 
покупки товару, формуючи позитивні відчуття та 
забезпечуючи базу для поширення товару. Пози-
тивний образ стає важливим показником конку-
рентоспроможності об’єкта, його конкурентних 
переваг, тобто якостей, які відсутні чи менш вира-
жені у суперника. Ось тут і розпочинаються кон-
курентні війни, які призводять до створення кон-
курентами антиобразу організації.

Антиобраз – це негативна характеристика 
об’єкта, яка зазвичай не є правдою, але інтен-

сивно прищеплюється штабом суперників/конку-
рентів за допомогою інформаційних технологій і з 
часом укорінюється у масовій свідомості.

Метт Родс, керівник клієнтської групи 
Freshnetworks (Як реагувати, 2018), у корпора-
тивному блозі розглядав два питання, які дуже 
часто ігноруються під час розмови з клієнтами 
про їхню присутність в інтернеті та використання 
соціальних медіа: 1. Якщо хтось говорить про нас 
у мережі, чи маємо ми відповідати? 2. Як най-
краще відповісти? Ці питання для бренду складні, 
оскільки якщо маркетолог відреагує, є небезпека 
відкрити метафоричний шлюз або ризик того, що 
тепер доведеться відповідати на будь-яке згаду-
вання бренду в мережі, навіть негативне. Якщо 
маркетолог не реагує, значить, він боїться втра-
тити контроль над брендом. Зазвичай підхід має 
бути таким: спроектувати набір працюючих сце-
наріїв у блогах, соціальних мережах і онлайн-
спільнотах, а далі визначити, коли, де й що варто 
говорити; що ми очікуємо отримати, відповівши 
на поставлені потенційними клієнтами, чи то про-
вокаторами, запитання і як, відповідно, необхідно 
реагувати в такому разі.

Тоді маркетологи розробляють тактику ком-
пенсації антиобразу. Звичайно, ще залишається 
відкритим питання щодо того, як поводитися 
в специфічних ситуаціях. Маркетологи мають 
бути «озброєні», так би мовити, «шпаргалками» 
для підтримки брендів. Здебільшого в організації 
маркетингове відділення розробляє і затверджує 
низку правил, яких намагаються дотримуватись у 
разі виникнення ситуації антиобразу:

– визнавати, що не завжди доречно підключа-
тися до розмови;

– підкреслювати важливість бути в мережі чес-
ним і щирим: 1) представитися, хто Ви, посада, 
рід занять, які Ви виконуєте; 2) необхідно визна-
чити й розрізнити типи негативних постів/повідо-
млень/зауважень;

– надати переконливу відповідь захисного 
характеру.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що за умови виникнення 
комунікативних недоліків маркетологи прийма-
ють стратегічні рішення у виборі маркетингових 
комунікативних тактик, зокрема, безпосередньо 
розширюючи позитивний образ чи компенсуючи 
антиобраз.

Щоб захисне повідомлення, адресоване до 
споживачів, було ефективно й результативно 
донесене, сприйняте й вірно декодовано, варто 
добре вивчити ринок, тобто місце збуту товару. 
Глобальні бренди розробляють спеціальні міжна-
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родні рекламні й маркетингові кампанії захисту, 
відстоюючи своє ім’я в ситуації виникнення анти-
образу. Адже треба зважати на мовні й культурні 
особливості країни або регіону, де проводиться 
кампанія. Стів Патток, керуючий директор у 
лондонській філії компанії Schawk Inc., пропо-
нує використовувати прагматичну адаптацію  
(Як реагувати, 2018).

Маючи великий досвід у сфері надання послуг 
успішної прагматичної адаптації великим міжна-
родним брендам, маркетологи застосовують таку 
методику, щоб удало інтегрувати бренд на локаль-
них ринках, зберігши глобальний імідж:

1. Співпраця з фахівцем, який працює на гло-
бальному ринку, але разом із тим має підрядни-
ків на локальних ринках країн, де є потреба пра-
цювати над цією задачею. Коли співпрацюєш з 
одним фахівцем, є гарантія отримати продукт із 
незмінним бренд-іміджем і його знання локаль-
ного ринку дасть змогу внести необхідні корек-
тиви в процесі кампанії.

2. Налаштування якісного міжкультурного 
спілкування з допомогою копірайтерів, а не пере-
кладачів.

3. Дуже важливо чітко оцінювати якість змісту 
тексту, сприйняття контексту повідомлень. Як 
приклад розглянемо невдалий дослівний пере-
клад слогану пивного бренду Coors «Turn it 
loose» (букв. «звільнися, полегшися») іспанською 

мовою: «страждай від діареї». Дуже важливо 
користуватися послугами якісних перекладачів 
і носіїв мови, що допомагає оцінити смисловий 
зміст, а не окремі слова.

4. Варто звертати увагу на всі дрібні деталі, 
переконавшись у правильності й відповідності 
всіх назв на упаковці товарів, у всіх інформацій-
них повідомленнях, щоб не виникало розбіжнос-
тей.

5. Дотримуватися всіх законодавчих норм 
тієї країни, в якій працюєте, – закони про захист 
інформації, про правила вручення призів і прове-
дення промо-акцій.

6. Варто адаптувати стилістику кампанії, щоб 
оптимізувати її для кожної країни: наприклад, чи 
правильно упакована їжа, який одяг носять люди 
в цьому регіоні, яке відсоткове співвідношення 
національностей, наскільки можна оголювати 
тіло в рекламних матеріалах.

Споживачі мають відчути, що звертаються 
безпосередньо до них, щоб отримати відповідне 
враження й переконання. Прагматична адапта-
ція – складна наука і вимагає часових і фінансових 
витрат від організації. Проте власники брендів, 
які вдосконалюють це вміння й створюють без-
доганні рекламні кампанії, обираючи відповідні 
комунікативні тактики для локальних споживачів, 
добре розуміють, що вони спроможні побороти 
антиобраз.

Клiщевська М. Комунiкативнi недолiки в маркетинговому дискурсi
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lexICO-STYlISTIC MeANS OF DIReCT SPeeCH ReNDeRINg 
IN THe eleCTRONIС MeDIA

One of the leading forms of mass communication are the electronic media. Their study requires to take into account 
the pragmatic aspect, as the main task of the press is to influence and persuade the reader in the objectivity of the infor-
mation as well as to form his attitude towards the reported events. The investigation of the argumentative, communicative 
and pragmatic peculiarities of the electronic discourse allows to understand the functional purpose of the press. The 
analysis of the linguostylistic peculiarities of the direct speech rendering in the electronic media proves that the indirect 
speech used in the media is an important tool to influence the reader, his thoughts and beliefs. 

The results of the electronic discourse research revealed that the Internet network is the community of individuals 
whose communication occurs via a computer in a definite virtual environment. The electronic discourse is characterized 
by the following features: the electronic channel of message transmission, indirectness, virtuality, remoteness, hypertextu-
ality, combination of different kinds of discourses. The Internet communication has the features of oral and written speech 
due to extralinguistic factors of communication and social peculiarities of communicators. 

The investigation of direct speech rendering in the electroniс media should involve the study of the addressee factor 
and the realization of the influence function through the use of linguistic means, especially emotional and evaluative lex-
icon, a variety of stylistic devices as well as citing. All these means are used to persuade the addressee in the authenticity 
of the suggested information, to change his views, beliefs and intentions. According to the results of the investigation, the 
most frequently used language means in direct speech rendering in the electronic media are the following: alliteration, 
assonance, emotional and evaluative lexicon, shortenings, intensifying adverbs, inversion, ellipsis, distant position of the 
syntactically connected units, parenthesis (parenthetical sentences), antithesis, detachment etc. All these means make 
texts of the electronic media more informative and convincing.

Key words: electronic discourse, linguostylistic means, extralinguistic factors, pragmatic potential, addressee factor, 
direct speech.

Постановка проблеми. Невпинний розвиток 
новітніх інформаційних технологій нерозривно 
пов’язаний із розвитком та поширенням всесвіт-
ньої мережі Інтернет. Вона стає глобальним засо-
бом масової інформації, який відрізняється від 
попередніх формою викладу матеріалу, представ-

ленням інформації, що, відповідно, впливає на її 
сприйняття. Поширення інтернету спричинило 
появу нових текстових форм, які дедалі більше 
привертають увагу науковців різних галузей. На 
особливий інтерес із цього приводу заслуговують 
електронні інформаційні тексти.



79ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Козуб Л. Лексико-стилiстичнi засоби передачi чужого мовлення...

Аналіз досліджень. Нині з’являється дедалі 
більше праць, присвячених вивченню різних 
аспектів електронного дискурсу. Так, здійснено 
дослідження персональних веб сторінок лінгвіс-
тів як жанру інтернет-дискурсу (С. С. Данилюк), 
іспаномовних інтернет-форумів (Н. Г. Лукашенко), 
комп’ютерних конференцій (Е. Н. Галичкіна), 
інтернет-щоденників (С. В. Заборовська), про-
аналізовано лінгвістичні особливості наукового 
мережевого дискурсу (Л. В. Mopгун), розглянуто 
роль електронної комунікації у конструюванні 
гендерної ідентичності (Е. Г. Соколинська) тощо. 
При цьому актуальним залишається вивчення 
електронного дискурсу в аргументативному та 
комунікативно-прагматичному аспектах. 

Метою дослідження є виявлення лінгвости-
лістичних особливостей передачі чужого мов-
лення в електронних засобах масової інформації 
шляхом встановлення специфіки використання 
низки лінгвальних засобів.

Виклад основного матеріалу. Проблема пере-
дачі чужого мовлення існує давно і тривалий час 
детально досліджується лінгвістами. Основою 
досліджень невласне-прямого мовлення є роботи 
М. М. Бахтіна та В. В. Виноградова. Ґрунтовний 
аналіз невласне-прямого мовлення було здійснено 
О. В. Андрущак, яка пояснює інтерес до цього 
явища щонайменше двома факторами: необхід-
ністю переосмислення його разом з іншими осно-
вними проблемами лінгвістики з урахуванням 
теоретичних положень дискурсної та когнітив-
ної лінгвістики, а також особливостями розвитку 
художньої літератури, яка постійно урізноманіт-
нює форми поєднання в тексті мовлення наратора 
та персонажів (Андрущак, 2006: 7).

Особливістю невласне-прямого мовлення 
у публіцистиці є те, що стилістичне значення 
невласне-прямого мовлення має за основу доку-
ментальність та достовірність і через ці влас-
тивості воно перевершує пряме мовлення.  
У невласне-прямому мовленні чуже вислов-
лювання, зберігаючи деякі свої суттєві риси, 
але часто без ознак особистої належності, від-
творюється у формі авторського мовлення  
(Цын Чэнь, 2006: 108).

Досліджуючи форми нарації у сучасній англо-
мовній прозі, І. А. Бехта зазначає, що основними 
композиційно-мовленнєвими формами мовлення 
наратора є нарація, опис та міркування, а трьома 
основними формами передачі персонажного мов-
лення є пряме, непряме та невласне пряме мов-
лення (Бехта, 2001: 68).

За твердженням Н. Нера, введення невласне-
прямого мовлення в художній твір є поєднан-

ням авторського мовлення з мовленням пер-
сонажа. Невласне-пряме мовлення проникає у 
різноманітні структури авторської оповіді, знімає 
з контексту непрямого мовлення нейтральність, 
сухість та підсилює драматизм введення пря-
мого мовлення (Нера, 2007: 114). У центрі такої 
розповіді – не хронологічно впорядкована дія, а 
спогади, асоціації, зовнішні і внутрішні образи, 
думки і рефлексії. 

Структурно-семантична типологізація невласне 
прямого мовлення здійснюється залежно від того, 
яке це мовлення, фактично висловлене чи вну-
трішнє. Відповідно до цього, виділяють два типи 
невласне прямого мовлення: зовнішнє і внутрішнє. 
До зовнішнього належать приховане мовлення, 
цитатне мовлення, мовлення в мовленні, до вну-
трішнього – внутрішні рефлексії, потік свідо-
мості, колективні, невласне прямі думки (Кусько,  
1980: 37).

Особливість невласне-прямого мовлення поля-
гає в тому, що автор узагальнено вказує на напрям 
думок персонажа, а потім висловлює їх. Слова, 
що вводять невласне пряме мовлення, є зазвичай 
описом зовнішньої чи внутрішньої ситуації, різ-
номанітних настроїв, станів, які готують читача 
до сприйняття думок персонажа. Значно рідше 
простежується використання таких слів після 
невласне прямого мовлення. Ввідне слово при-
вертає увагу читача до дій, які передували думкам 
персонажа і супроводжують їх (Нера, 2007: 114).  
Інколи ввідні слова трапляються усередині і 
наприкінці невласне прямого мовлення. Такий 
порядок ввідних слів простежується тоді, коли 
автору треба підкреслити мовленнєвий процес, 
показати зміни в його протіканні та наголосити на 
особливості мовлення героя.

Відмінністю вживання невласне прямого 
мовлення у публіцистиці є те, що здебільшого 
авторське мовлення містить посилання на ситу-
ацію говоріння, створення іншою особою вну-
трішнього чи зовнішнього висловлювання. В 
авторському мовленні, в яке включається чуже 
мовлення, можуть міститися слова чи вирази, зна-
чення яких вказує на факт зовнішнього чи вну-
трішнього говоріння. Невласне пряме мовлення 
може бути представлене також окремими вислов-
люваннями, але в контексті є підказки, що вказу-
ють на нього (Цын Чэнь, 2006: 108).

З’єднувальним елементом у невласне прямому 
мовленні є зазвичай дієслово, яке є семантичним 
ядром, центром репрезентуючого компонента. 
Для нього характерні семантична місткість і гнуч-
кість. Воно є найконструктивнішим порівняно з 
усіма іншими частинами мови.
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За твердженням Н. Нера, дієслова є важливим 
елементом оповідного дискурсу, вони є сигналом 
появи невласне прямого мовлення. Основне при-
значення дієслова – ввести і коментувати невласне 
пряме мовлення. Дієслова передають ставлення 
автора до персонажа, допомагають читачеві 
поринути у світ героя, впливають на його емоції 
і сприйняття описуваних подій. Різноманітність 
способів введення невласне прямого мовлення 
пояснюється тим, що воно є органічним поєднан-
ням позицій автора і персонажа (Нера, 2007: 115).

Таким чином, невласне пряме мовлення є 
однією з оповідних форм та формою передачі 
чужого мовлення. Воно дає змогу передати смисл 
мовлення героя, його найхарактерніші риси. У 
ньому проявляються лексичні та синтаксичні осо-
бливості висловлювань мовця, емоційність, що 
є характерною для прямого мовлення героя. При 
цьому головною особливістю невласне прямого 
мовлення у публіцистиці є те, що чуже висловлю-
вання, зберігаючи деякі свої суттєві риси, відтво-
рюється у формі авторського мовлення. 

Аналізуючи тексти електронних ЗМІ, варто 
звернути увагу на особливості використання лек-
сико-стилістичних засобів для передачі чужого 
мовлення, що роблять тексти чіткішими, логічні-
шими та додають їм певної емоційності.

Непряме мовлення є стилістичним прийомом 
переміщення значення синтаксичної структури у 
певному контексті. Воно є репрезентацією пря-
мого мовлення іншою особою, зазвичай автором: 
BBC diplomatic correspondent Jonathan Marcus says 
Mr. Solana will be looking for signs that…; TUI Chief 
Executive Michael Frenzel said earlier this month he 
had received indications of interest from a number of 
potential buyers for the unit.

Досліджуючи інформаційні повідомлення 
електронних ЗМІ, необхідно зазначити, що на 
лексичному рівні найчастотнішими дієсловами, 
які констатують і вводять непряме мовлення, є 
дієслова to say і to tell: Col. Martin Stanton, who 
oversaw the count, said he told General Petraeus 
about the new figures this week; Two people were 
injured, official Lorne Martin told Radio Martinique; 
One French farmer told the BBC the subsidies should 
stay as a safety net.

Непряме мовлення вводять також дієслова, які 
мають експресивне значення. У проаналізованих 
текстах такими дієсловами є: to urge, to demand, 
to hail, to vow, а також слова to indicate, to report, 
to offer, to caution, to voice, to add: Recent American 
military data indicates that for the fourth week in a 
row…; Iran insists its program is for peaceful purposes 
but some Western powers fear it is making weapons; 

The UK has urged the EU to go much further and get 
rid of direct payments to farmers altogether; The UN 
has demanded Iran suspend its uranium enrichment 
program.

У проаналізованих текстах використовується 
також еліпс, тобто випускається слово чи сло-
восполучення. При цьому зрозумілість речення 
забезпечується загальним контекстом. Еліптичні 
конструкції надають висловленню динамічності, 
експресивної виразності та створюють враження 
невимушеного усного мовлення: Estimates by the 
Iraqi Red Crescent of the number of displaced Iraqis 
run much higher, but are marred by the double and 
triple counting of Iraqis who move from one area to 
another, American officials say; Automobile sales in 
Brazil, Russia, India and China were now equivalent 
to 88 percent the size of the U.S. market, it said – and 
were still growing at 20 percent a year compared to 
flat growth and recent decline in the U.S.

Під час передачі чужого мовлення в проаналі-
зованих текстах простежуються і вставні речення, 
що пояснюють, уточнюють або доповнюють 
значення одного з членів речення: Residents on 
islands further across the eastern Caribbean – as far 
away as Puerto Rico to the north and Trinidad and 
Tobago to the south – told the USGS that they had 
felt the quake; China – whose growth has powered 
commodity prices to new heights and which itself has 
helped power economies from Africa to Russia with 
demand for resources – now had a bigger impact on 
global consumption growth than the United States, it 
said.

Прийом стилістичної інверсії у реченнях із 
непрямим мовленням використовується з метою  
емоційного чи семантичного виділення одного з 
компонентів речення. Таке виділення необхідне 
для уточнення, деталізації чи наголошення: Ahead 
of the talks, Iranian government spokesman Gholam 
Hossein Elham did say that Mr. Jalili would present 
“new ideas and initiatives” to Mr. Solana.; Speaking 
at his home in the Huriya neighborhood in northwest 
Baghdad, Mr. Chalabi said he was aware of the issue 
of returnees’ lingering fears.

У стилістиці англійської мови чільне місце 
займають стилістичні прийоми, завданням яких є 
здійснення певного звукового ефекту. Найпоши-
ренішими фонетичними засобами, які виконують 
функцію емоційного впливу на читача під час пере-
дачі чужого мовлення в електронних ЗМІ, є аліте-
рація та асонанс. Так, алітерація надає додаткової 
мелодійності висловлюванням. Вона, так само як 
і всі інші звукові засоби, не має смислової функ-
ції, але є засобом додаткового впливу на читача: 
… the subsidies should stay as a safety net; … its  
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program is purely peaceful purposes. Асонанс поля-
гає у повторенні однакових голосних звуків у 
фразі: Iran insists its program ...; … gross domestic 
product … .

Досліджуючи особливості передачі чужого 
мовлення в електронних ЗМІ, необхідно зазна-
чити частотне вживання оцінної лексики для 
опису: різноманітних фактів: peaceful purposes, 
uranium enrichment experiments, security gains, 
sectarian basis, takeover contest, murder inquiry; 
мовців, яких цитують: the German city-state, police 
spokesman, news agency, local official, senior Sunni 
officia, American officials, Military officials, а також 
виконавців дій: Iraqi refugees, Iraqi government, 
American military, neighborhood leaders.

Із перелічених прикладів очевидно, що для 
електронних ЗМІ характерним є використання 
слів і словосполучень з офіційною конотацією, 
що пояснюється описом численних офіційних 
подій за участі відомих людей: політичних зустрі-
чей, перемовин, офіційних візитів тощо. 

Серед лексичних засобів простежується також 
використання інтенсифікуючих прислівників 
likely, increasingly, completely, які несуть важ-
ливе смислове навантаження у тексті: … although 

volatility was likely to remain high; … and were 
likely to represent even more as growth slowed in 
richer countries; … but such success stories are 
becoming increasingly rare; …this is completely 
impossible politically, and our correspondent says 
she is probably right.

Висновки. За результатами проведеного дослі-
дження можна стверджувати, що найчастотні-
шими мовними засобами, що використовуються в 
електронних ЗМІ для передачі чужого мовлення, 
є: алітерація та асонанс, оцінна лексика, численні 
скорочення, інтенсифікуючі прислівники, інвер-
сія, пропуск та виділення деяких членів речення, 
вставні речення, антитеза, відокремлення тощо. 
Аналіз засвідчив, що усі ці засоби під час передачі 
чужого мовлення в електронних ЗМІ роблять тек-
сти інформативнішими і переконливішими. Вони 
привертають увагу читачів, змушують їх замисли-
тися над актуальністю висвітлених подій чи опи-
саних фактів, спонукають до дій, викликають із 
боку читача необхідну для автора статті реакцію 
(схвалення, обурення, співпереживання тощо).

Отримані результати можуть бути використані 
для подальшого поглибленого вивчення різних 
аспектів електронного дискурсу.

Козуб Л. Лексико-стилiстичнi засоби передачi чужого мовлення...
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ГеНеЗА КОНцеПтУ МОВНА ІМерСІя У НАВчАННІ ІНОЗеМНих МОВ

У статті досліджується феномен занурення у мовне середовище як метод, розроблений для того, аби 
навчати людей другій мові, який передбачає, що мова, яка вивчається, вживається саме у навчальних цілях. 
Навчання із зануренням не тільки підходить для більшості учнів, але й, можливо, є єдиною можливістю для дея-
ких учнів вивчити іноземну мову. У деяких випадках, коли учень відстає у розвитку та у когнітивному відношенні, 
припинення навчання за програмою із зануренням є корисним для учня. Вирішувати, яким шляхом рухатися тому 
чи іншому учневі, має викладацький склад, що працює за програмою занурення, та відповідна адміністрація за 
погодженням із батьками. Згідно із загальним часом, який учні проводять, навчаючись за програмою занурення, 
існують повне занурення, часткове занурення, двостороннє занурення, або подвійне занурення, за якого половина 
учнівського контингенту складається із людей, які знають дві або більше мов. Учні, які навчаються із занурен-
ням, відповідають академічним очікуванням й досягають кращих результатів у таких царинах як знання інозем-
ної мови, знання рідної мови, розуміння особливостей інших культур. 
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geNeSIS OF THe lANgUAge IMMeRSION CONCePT 
IN TeACHINg FOReIgN lANgUAgeS

The article examines the phenomenon of immersion in the language environment as the method developed in order to teach 
people the second language, which suggests that the learned language is used for training purposes. The immersion education 
is not only suitable for most students, it may also be the only opportunity for some students to learn a foreign language. In some 
cases, when a student lags behind in development and cognitively, termination of an immersion program is beneficial to the 
student. The decision which way to go for a particular student, has to be done by a teaching staff working on the immersion 
program, and the appropriate administration in agreement with the parents. According to the general time that students spend 
learning on the immersion program, there outline total immersion, partial immersion, two-way immersion or dual immersion, 
in which half of the student contingent is made up of people who know two or more languages. Students enrolled in immersion 
meet academic expectations and achieve better results in areas such as knowledge of a foreign language, knowledge of the 
mother tongue, understanding of the characteristics of other cultures. The author outlines three types of language immersion, 
early immersion, in which students begin to study their second language at the age of 5 to 6 years; the average immersion when 
students begin to learn a second language at the age of 9-10, the third type is a late immersion when students learn the language 
at the age of 11-14 years. Most schools, where foreign language is learned in immersion, set four goals associated with immer-
sion: to achieve competence in a foreign language (listening, speaking, reading, writing); to acquire the same level of target 
language proficiency as source language, like students of schools where language is studied without immersion; to master the 
skills and ideas of the academic disciplines; to achieve a better understanding and appreciation of other cultures. 

Suggested are the recommendations for the application of immersion in the teaching of foreign languages: using 
stories, execution of tasks, use of language learning standards, use of reliable evaluation, use of online resources, estab-
lishing contacts with the culture of the language studied, deepening knowledge of both languages, understanding the 
characteristics of other cultures.

Key words: education, foreign languages, learning, immersion.
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Бахов I. Генеза концепту мовна iмерсiя у навчаннi iноземних мов

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку вищої освіти в Україні навчання студен-
тів потребує суттєвого оновлення та вдоскона-
лення, яке пов’язане не лише з наявністю досвідче-
них, висококваліфікованих педагогів-фахівців, але 
й переформатуванням методологічної складової. 
В умовах переходу на європейські та світові стан-
дарти освіти проблема вивчення іноземних мов 
стає дедалі актуальнішою. Наявний досвід роботи 
у зазначеній сфері засвідчує, що труднощі в опа-
нуванні іноземних мов з часом не зменшуються: 
переважно вивчення мови триває протягом бага-
тьох років і вимагає чимало зусиль, проте часто 
не дає бажаних результатів. Така ситуація змушує 
вдаватися до пошуків нових, ефективних методик 
викладання, які б максимально використовували 
сучасні досягнення у різних галузях знань. 

Тому сьогодні надзвичайної актуальності набу-
ває навчання професійно-орієнтованих дисциплін 
іноземною мовою та впровадження вибіркових 
дисциплін. Сучасні підходи до вивчення інозем-
ної мови, а також неабияка роль методик імерсії 
(занурення) сприяють вдосконаленню професій-
ного навчання студентів, формуванню у них полі-
культурної компетентності. 

Постановка проблеми. Аналізуючи труднощі, 
що виникають при вивченні іноземних мов, зазна-
чимо, що до основних проблем, які перешкоджа-
ють ефективному оволодінню іноземними мовами, 
слід віднести відсутність відповідного, адекватного 
мовного середовища. Звідси випливає необхідність 
проведення такого дослідження, яке даватиме 
змогу з’ясувати роль методик імерсії для інтенси-
фікації процесу вивчення іноземних мов. 

Аналіз досліджень. Дослідження у сфері 
навчання за допомогою занурення у Північній 
Америці здійснювали Такер (Dutcher N., Tucker 
G. R., 1994; Shuai Li., Tucker G. R., 2013; Tucker 
G. R., 2001), Свейн і Лапкін (Swain M. & Lapkin 
S., 1990), Дженесі (Genesee F., 1994), де Корсі 
(de Courcy M., 1993), Бейкер (Baker C. 2006) та 
ін. Огляд досліджень у сфері навчання за допо-
могою занурення, що були проведені в інших 
регіонах було здійснено дослідниками Артігал 
(Artigal J. M. 1993), Бертольд (Berthold M., 1992), 
Гарсіа (Garcia O., Baker C., 2007), Джонсон і 
Свейн (Johnson R. K. & Swain M., 1997). Україн-
ські дослідники А. Бузовський (Бузовський А. В., 
2011), Н. Закордонець (Закордонець Н. І., 2013), 
З. Корнєва, С. Ситняківський (Ситняківська С. М., 
2013) висвітлювали окремі особливості застосу-
вання імерсії у навчанні іноземних мов та аспекти 
застосування такої методики у закладах вищої 
освіти України. 

Мета статті – проаналізувати генезу концепту 
мовної імерсії; визначити особливості організації 
навчання іноземних мов із застосуванням методу 
мовної імерсії (занурення). 

Виклад основного матеріалу. Імерсію, або 
занурення у мовне середовище визначають як 
підхід до викладання іноземних мов, за якого зви-
чайна навчальна діяльність здійснюється інозем-
ною мовою. Це означає, що нова мова є засобом 
викладання, а також об’єктом викладання. Учні, 
що навчаються за програмою занурення, набува-
ють необхідних мовних умінь, аби розуміти та 
обговорювати предмет, установлений шкільною 
навчальною програмою. Найуживанішим визна-
ченням занурення є визначення Фреда Дженесі, 
який зазначає, що принаймні 50 відсотків викла-
дання під час навчального року мусить проводи-
тися другою мовою, аби програму можна було 
вважати програмою занурення (Genesee F., 1994).

На думку М. Сноу, занурення є найінтенсивні-
шою формою викладання іноземної мови із зосе-
редженням на матеріалі (Snow M., 1987). У рам-
ках програми занурення англійська мова виступає 
засобом, за допомогою якого викладається більша 
частина навчального матеріалу. 

Наявні сьогодні програми занурення з’явились 
у Канаді у 1960-х роках, коли англомовні учні 
вивчали французьку за допомогою експеримен-
тальної техніки занурення у мовне середовище 
(наприклад, 7% учнівського контингенту провін-
ції Онтаріо вчиться із зануренням у франкомовне 
середовище). Понад 320 000 учнів Канади вчаться 
за тією чи іншою програмою занурення, включа-
ючи програми російською, арабською, крі, іври-
том, китайською, могавком та німецькою мовами. 

Згідно з результатами опитування, проведе-
ного 2011 року Центром прикладної лінгвістики 
(ЦПЛ, англ. CAL), у 38 штатах США існують 
більш ніж 528 шкіл із зануренням, які пропону-
ють програми повного, часткового або двосто-
роннього занурення 22 різними мовами (Center 
for Applied Linguistics, 2011). Крім США, зану-
рення до мовного середовища на основі канад-
ської моделі почали практикувати в Австралії, 
Південній Кореї, Фінляндії, Угорщині, на Гаваях, 
в Іспанії, Південній Африці, Гонконзі та Японії. 
В Австралії, наприклад, програми занурення про-
понуються французькою, німецькою, китайською, 
індонезійською та японською мовами. 

Дослідники розрізняють три різних типи зану-
рення у мовне середовище, які залежать, насампе-
ред, від того, до якої вікової групи належать учні. 

Перший тип – це раннє занурення, за якого 
учні починають вивчати свою другу мову у віці 
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від 5 до 6 років; другий тип – це середнє зану-
рення, коли учні починають вивчати другу мову 
у віці 9-10 років; третій тип – це пізнє занурення, 
яке, зазвичай, є найпопулярнішим – за нього учні 
вивчають мову у віці від 11 до 14 років. 

Існує також двостороннє занурення, за якого 
половина учнівського контингенту склада-
ється із людей, які знають дві або більше мов.  
За двостороннього занурення навчальний час 
ділиться на дві половини, і під час кожної поло-
вини учні зосереджуються на одній із двох мов. 
Цей метод заохочує дві вищезгадані групи дітей 
взаємодіяти і навчати одна одну, так, щоб усі 
діти, врешті-решт, стали двомовними. Головними 
цілями програм занурення є навчити правильно та 
уміло слухати й розмовляти, а також дати учням 
ґрунтовні знання культур відповідної країни. 

Таким чином, занурення, як метод навчання 
іноземної мови, що передбачає трансформацію 
навчального процесу у мовне середовище, є діє-
вим як у випадку навчання одної мови, так і у 
випадку двомовного навчання. 

І хоча дослідження програм занурення у мовне 
середовище показали, що діти, які починають 
учитися за програмами раннього занурення у віці 
5-6 років, схильні «відставати» лише протягом 
перших кількох років, статистика свідчить, що 
заохочення дітей до ознайомлення з іншими куль-
турами та до вивчення другої мови сприяє виро-
бленню більш позитивного ставлення до мульти-
культуралізму.

Результати опитувань, проведених у різних краї-
нах, свідчать про те, що у світі набагато більше дво-
мовних людей, аніж людей, що володіють однією 
мовою. Крім того, у світі набагато більше дітей, які 
навчаються другою або іноземною мовою. У бага-
тьох регіонах світу двомовність або багатомовність 
є звичайним повсякденним досвідом (Gardner R.C., 
1986; Tucker G. R., 2001). Результати опублікованих 
досліджень, що були проведені в усьому світі, чітко 
вказують на те, що набуття знання кількох мов є 
можливим, і що, насправді, воно сприймається як 
бажана річ педагогами, політиками та батьками у 
багатьох країнах (Dutcher N., Tucker G. R., 1994; 
Shuai Li., Tucker G. R., 2013; Tucker G. R., 2001; 
World Bank, 1995).

Більшість шкіл, де іноземна мова вивчається із 
зануренням, мають чотири цілі, пов’язані із зану-
ренням: 

1. досягти компетентності в іноземній мові 
(слухання, мовлення, читання, писання);

2. набути такого ж самого рівня володіння 
мовою М1, як і учні шкіл, де мову вивчають без 
занурення;

3. опанувати вміння та ідеї навчальних дисци-
плін, 

4. досягти кращого розуміння інших культур та 
почати їх вище цінувати [7]. 

Для підвищення ефективності викладання іно-
земної мови фахівці-методисти пропонують звер-
нути увагу на наступні рекомендації до методики 
імерсії у викладанні іноземних мов: 

1. Використання розповідей. Адекватні у куль-
турному відношенні оповідання, міфи та легенди 
роблять навчання багатшим та більш автентич-
ним і допомагають дітям побудувати контекст для 
вивчення мови. 

2. Виконання завдань. Створювати та задавати 
учням завдання, які вимагатимуть від них розуміння 
того, як відмінювати дієслова, утворювати множинну 
форму іменників в однині та знаходити правильні 
слова краще, аніж змушувати учнів працювати з під-
ручником. На думку Джермейн-Рутерфорд, коли учні 
здатні з’єднати значення слів із контекстом, вони 
здатні запам’ятовувати ці слова швидше. 

3. Використання стандартів вивчення 
мов. Окрім навчальних стандартів, до програм 
вивчення мови слід включати також стандарти 
вивчення мов (такі як стандарти WIDA й ACTFL). 
Використання декількох стандартів допоможе 
вашій програмі впоратися з усіма аспектами вико-
ристання мови (WIDA Instructional Framework 
for the English Language Development Standards; 
World-readiness standards for learning languages). 

4. Використання достовірного оцінювання. 
Займаючись за програмою занурення до мовного 
середовища, ви можете побачити позитивний 
ефект у контрольних роботах не одразу, тому важ-
ливо потурбуватися про достовірне оцінювання 
знань учнів. 

5. Використання онлайн-ресурсів. Онлайн-про-
грами можуть допомогти розширити наявні про-
грами вивчення мов шляхом включення до них 
більш занурюючих, автентичних матеріалів. Учні 
покращують свою здатність слухати й розмовляти, 
беручи участь у діяльності, яка включає у себе різні 
речі – від вимовляння слів до побудови чи пере-
будови речень. Від онлайн-навчання учні отриму-
ють багато користі – від можливості працювати зі 
своєю власною швидкістю до комфортних відчут-
тів, коли доводиться ризикувати – спілкування з 
комп’ютером робить останнє можливим. 

6. Встановлення контактів із культурою мови, 
яка вивчається. За допомогою онлайн-відео учні 
дуже швидко розуміють, що мова й культура йдуть 
пліч-о-пліч, і це дуже мотивує учнів. 

7. Поглиблення знання обох мов. Усе більша 
кількість досліджень навчання із зануренням 
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свідчить про те, що учні, які навчаються із зану-
ренням, регулярно відповідають академічним очі-
куванням або й досягають кращих результатів у 
таких царинах: 

– Знання іноземної мови: учні, що вчаться 
із зануренням, знають іноземну мову набагато 
краще, аніж учні, що вчать її традиційним спо-
собом. І хоча учні зазвичай не починають роз-
мовляти іноземною мовою, як рідною, вони таки 
стають функціонально компетентними у мові, 
яку вивчають, і можуть спілкуватися нею на рівні 
свого віку та класу.

– Знання рідної мови: у перші роки викладання 
рідної мови може мати місце відставання у вмінні 
читати та писати рідною мовою. Проте під кінець 
навчання у початковій школі учні, що вчаться із 
зануренням, є такими ж успішними, як і учні кла-
сів, що вчаться лише рідною мовою, або й успіш-
нішими за них.

– Сфери навчальних дисциплін: учні, що 
вчаться із зануренням, мають такі ж самі успіхи у 
навчальних дисциплінах, як і учні, що вчаться за 
програмами «лише рідна мова».

– Розуміння особливостей інших культур: 
Учні, що вчаться із зануренням, є більш обізна-
ними щодо інших культур та ставляться до них 
позитивно. 

Чи є учні, яким не бажано вчитися із занурен-
ням? Вважаємо природним, що у класі є учні з 
різними рівнями здібностей до навчання, і ми, як 
викладачі, вирішували пов’язані із цим проблеми. 
Точка зору, що занурення просто не для кожного – 
веде до «небезпеки того, що програми занурення 
можуть стати елітарними» (Genesee F., 1994: 
200). Це може становити загрозу стосункам між 
програмою занурення та загальною програмою 
навчання. Під час дослідження цього питання ми 
шукали підтвердження нашої особистої думки про 
те, що занурення підходить усім учням. Ми при-
йшли до висновку, що у більшості випадків – так, 
занурення може принести результат будь-якому 
учню. Проте, слід зазначити, що бувають окремі 
випадки, в яких занурення може не дати вагомого 
результату для учня. 

Подальші оцінки довели не лише те, що учні, 
які вчаться із зануренням, розвивають нормаль-
ними темпами навички володіння англійською 
мовою, порівняними із темпами своїх однолітків, 
але також і те, що учні, які вчаться із зануренням, 
легко переносять свої мовні навички та знання 
предмету із другої мови на англійську. 

Також слід відзначити, що є й інші переваги 
навчання із зануренням – загальні мовні навички 
учнів покращуються, їхній загальний когнітивний 
розвиток та успіхи у навчанні підвищуються, а 
позитивне ставлення до культури та носіїв мови, 

яку вони вивчають, посилюється та розширю-
ється (Holobow N. E., 1988: 2). 

Коли занурення може бути недоречним. Хоча 
даними досліджень було неодноразово доведено, що 
навчання із зануренням є ефективним вибором для 
більшості учнів, дослідження також показали, що 
може існувати підгрупа учнів, які не мають успіху, 
навчаючись за такими програмами. Цю підгрупу 
називають «підгрупою із затримкою розвитку». 
Когнітивні та мовні навички цих учнів недостат-
ньо розвинені, аби відповідати вимогам двомовного 
навчального середовища (Wiss C. A., 1989: 190). 

Когнітивно та лінгвістично незрілі учні можуть 
мати проблеми із навчанням будь-якою мовою. 
Якщо учень має проблеми із розпізнаванням усних 
речень рідною мовою, це також відбуватиметься 
і при роботі з іноземною мовою. Проблемою не 
обов’язково може бути незрілість, або затримка 
розвитку – проблемою може бути те, що зану-
рення до середовища іноземної мови ставить дуже 
великі вимоги до недостатньо розвинених когні-
тивних та мовних навичок учня (Wiss C. A., 1989).  
У класі з англійською мовою викладання такий 
учень мав би працювати над розвитком цих нави-
чок, але він би мав більше контролю над мовою 
для того, аби висловлювати свої потреби. 

Докладаючи зусиль для того, аби дати можливість 
вивчити іноземну мову кожній дитині, ми маємо бути 
обережними, наполягаючи на тому, що програми 
занурення підходять для кожного. Деяким учням, 
можливо, підійдуть програми часткового або повного 
занурення, у рамках яких занурення до середовища 
іноземної мови відбувається після досягнення сут-
тєвого розвитку мовних навичок англійської мови (у 
тому числі розвитку грамотності). 

Рекомендації до програми із зануренням. 
Проаналізувавши відповідні дослідження, 

можемо сказати, що, на нашу думку, навчання 
колег, адміністраторів та батьків є вирішальним 
для встановлення окремих випадків, коли учні 
мають труднощі, навчаючись у середовищі зану-
рення, і для роботи з цими випадками. 

На нашу думку, наступні стратегії або реко-
мендації варто розглядати у процесі організації 
середовищі занурення у навчанні іноземних мов. 

Запровадження системного підходу до вияв-
лення учнів з особливими потребами на ранніх 
стадіях програми. Почати варто з колег та адміні-
страторів. У деяких програмах занурення можна 
стикнутися з відсутністю виявлення учнів з осо-
бливими потребами. Якщо подивитися на про-
цент порушень здатності вчитися у країні, то лише 
синдром дефіциту уваги й гіперактивності мають 
приблизно 3% учнів у кожному класі з зану-
ренням, хоча потенційно може бути ще більше 
випадків порушень здатності вчитися у програ-
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мах занурення. Учителі, що працюють за програ-
мами із зануренням, можуть не мати достатнього 
вишколу, досвіду або знань, аби виявити на ранніх 
стадіях учня, який може відставати у розвитку і у 
мовному, і у когнітивному відношенні. Важливо 
виявляти якомога раніше тих учнів, які не мати-
муть успіху через свої неадекватно розвинені 
мовні та когнітивні навички. Згодом, батьки, спе-
ціалісти, адміністратори та вчителі разом мають 
вирішувати, що буде кращим для такого учня. 

Реалізація моделі роботи з кадрами, за якої 
вчителі будуть опановувати техніки викладання, 
які будуть ефективними для всіх учнів. Ця реко-
мендація передбачає постійну підготовку вчителів, 
що працюють за програмами занурення, аби вони 
постійно отримували актуальну інформацію про 
учнів та про педагогічні стратегії, які будуть ефек-
тивними для всіх учнів. Одним із прикладів роботи 
з кадрами є недавня робота над викладанням, 
сумісним з роботою мозку. В основі викладання, 
сумісного з роботою мозку, є ідея про необхідність 
зрозуміти як мозок працює, і використовувати ці 
знання для викладання, яке б мало смисл. 

Головним чинником, на думку Гарднер, Дже-
нисі, є відсутність загрози. Коли загроза поміча-
ється мозком, вона «опускається» до мозкового 
стовпа, який контролює всі життєві потреби, 
такі як голод, сон, страх і таке інше. Усуваючи 
загрозу у різних формах із класної кімнати, вчи-
тель виводить учнів із режиму мозкового стовпа, 
і відкриває таким чином їхні канали когнітивного 
зростання. Серед інших змінних факторів мають 
значення також ставлення учнів до навчання, 
їхня мотивація та страх перед навчанням у класі 
з викладанням іноземною мовою (Gardner R.C., 

1986; Genesee F., 1994: 203). Викладання, сумісне 
з роботою мозку, намагається дістатися до основи 
цих змінних факторів. 

Навчання батьків та залучення їх до процесу. 
Батьки також відіграють певну роль у виявленні 
труднощів у навчанні. Багато порушень здатності 
вчитися та інших проблем можна спершу поба-
чити вдома – коли знаєш, що шукаєш. Вважаємо, 
що важливо знайомити батьків з дослідженнями, 
які свідчать, що існує перенесення знань між іно-
земною та рідною мовами, а також дослідження, 
які доводять, що багато проблем, які учні мають у 
шкільному середовищі, не обов’язково пов’язані з 
мовою викладання. 

Ще одним способом залучати батьків є вклю-
чення їх до процесу корекції, що проводиться з 
учнями, в яких було виявлено порушення здатності 
навчатися. Батьки можуть бути ключовим фак-
тором успіху програми занурення; вони є справ-
жніми прихильниками. Навчання та залучення 
батьків не лише розв’яже проблему їхніх страхів та 
зауважень, а й також заохотить їх стати активними 
партнерами у класі та у рамках програми.

Висновки. У даній статті ми намагалися 
довести, що навчання із зануренням не тільки 
підходить для більшості учнів, але й, можливо, 
є єдиною можливістю для деяких учнів вивчити 
іноземну мову. Також було зазначено, що у дея-
ких випадках, коли учень відстає у розвитку та у 
когнітивному відношенні, припинення навчання 
за програмою із зануренням є корисним для учня. 
Вирішувати, яким шляхом рухатися тому чи 
іншому учневі, має викладацький склад, що пра-
цює за програмою занурення, та відповідна адмі-
ністрація за погодженням із батьками.
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THe OPTIONAl SUBJeCT “MODeRN TeACHINg 
SPANISH lANgUAge TOOlS IN SeCONDARY eDUCATIONAl INSTITUTION”: 

ADVANCe OF MeTHODICAl TeACHeR’S COMPeTeNCe 

The potential of optional subjects in advancing of methodical competence of specialization 014.02 Language and liter-
ature (Spanish language and literature)) is emphasized. There is a definition of the aim, tasks and optional subject context 
“Modern tools of Spanish language teaching in secondary educational institution” that is relied on the authoress’s experi-
ence of creation of multimedia teaching tools – educational site (access mode http://bigich.knlu.edu.ua/), manual “Methods 
of foreign language teaching in the primary school”, particularly of Spanish language: visual aid and cinquain-collage 
“Las Navidades en España”, visual aid “Las fiestas en el mundo hispanohablante”, electronic / mobile case “El turismo 
ecológico en Costa Rica”. Topics of lectures are listed (Teaching tools – the component of the Spanish language teaching; 
The authentic cartoon as a teaching tool of Spanish language; Classification of visual aids in Spanish language teaching; 
Gaming tools of Spanish language teaching; Multimedia tools of Spanish language teaching; The case as a tool of Spanish 
language teaching; The language portfolio as an innovative tool of assessing learning progress) and studies (Classification 
of Spanish language teaching tools; Comparative analysis of didactic materials of authentic Spanish language textbooks; 
Shorts as a tool of Spanish language teaching; Aids for Spanish language teaching; Gaming tools of Spanish language 
teaching; Multimedia tools of Spanish language teaching; Multimedia tools of Spanish language learning; The case as a 
tool for Spanish language teaching). Some formats of studies (traditional auditorium study, methodical battle, methodical 
briefing, professionally oriented role game) and technologies of their implementation (E. de Bono’s interactive technology 
“Six thinking hats”, technologies of edutainment and flipped learning) are defined concretely.

Key words: optional subject, teacher of Spanish language, teaching tools, methodical competence.

Постановка проблеми. Нові спеціальності, 
пропоновані вступникам до мовних закладів вищої 
освіти, зокрема спеціальність 014 Середня освіта, 
спеціалізація 014.02 Мова і література (іспанська 
мова (ІМ) і література), передбачають оновлення 
змісту навчання. З-поміж фахових навчальних 
дисциплін виокремлюється «Методика навчання 
ІМ у закладі середньої освіти (ЗСО)», яка викла-
дається протягом трьох семестрів на старших кур-
сах бакалаврату. Хоча заплановано щосеместрові 

аудиторні години (14 лекційних годин і 16 годин 
практичних занять), їхня кількість є недостат-
ньою для оволодіння студентами всіма склад-
никами методичної компетентності вчителя ІМ. 
Тому кафедра методики викладання іноземних 
мов й інформаційно-комунікаційних технологій 
Київського національного лінгвістичного універ-
ситету пропонує студентам вибіркові дисципліни, 
однією з яких є «Сучасні засоби навчання ІМ у 
ЗСО». 
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У курсі нормативної дисципліни «Методика 
навчання ІМ у ЗСО» студенти знайомляться з 
основним (навчально-методичний комплекс) і 
допоміжними засобами навчання ІМ; класифі-
кують їх як технічні / нетехнічні, призначені для 
вчителя / учня. Однак набути знань про сучасні 
засоби формування у школярів іспаномовної 
комунікативної компетентності (ІКК) протягом 
однієї лекції й одного практичного заняття вида-
ється неможливим. При цьому під час педагогіч-
ної практики студенти як використовують готові 
засоби навчання ІМ, так і самостійно розробля-
ють їх. 

Аналіз досліджень. Мій багаторічний досвід 
розроблення мультимедійних засобів навчання: 
освітнього сайту для студентів – майбутніх учи-
телів / викладачів іноземних мов (режим доступу 
http://bigich.knlu.edu.ua/), навчального посібника 
«Методика навчання іноземної мови в початко-
вій школі» (Бігич, 2016а), зокрема ІМ: наочного 
посібника й синквейну-колажу «Las Navidades 
en España» (Бігич, 2015; Бігич 2016б), наочного 
посібника «Las fiestas en el mundo hispanohablante», 
електронного / мобільного кейсу «El turismo 
ecológico en Costa Rica» (Бігич, 2017б) − уможли-
вив авторське наповнення змісту цієї вибіркової 
дисципліни. 

Мета статті – акцентувати на потенціалі фахо-
вих вибіркових дисциплін щодо вдосконалення у 
студентів бакалаврату методичної компетентності 
вчителя ІМ.  

Виклад основного матеріалу. Вибіркова дис-
ципліна «Сучасні засоби навчання ІМ у ЗСО» 
передбачає поглиблення теми «Система навчання 
ІМ» нормативної дисципліни «Методика навчання 
ІМ у ЗСО» щодо використання й розроблення 
сучасних засобів формування у школярів склад-
ників ІКК. 

Мета вибіркової дисципліни полягає в забез-
печенні засад методичної підготовки студентів 
до здійснення їхніх професійних (комунікативно-
навчальної, розвивально-виховної, конструк-
тивно-планувальної, гностичної, організатор-
ської) функцій учителя ІМ, які реалізуються, 
зокрема, сучасними засобами навчання на уроках 
і в позакласній роботі з ІМ.

Завдання вибіркової дисципліни «Сучасні 
засоби навчання ІМ у ЗСО» передбачають набуття 
студентами знань про їхню типологію й удоскона-
лення методичних навичок застосовувати різно-
види сучасних засобів навчання ІМ, а також роз-
робляти їх.

На вивчення дисципліни відводиться 60 годин 
(2 кредити): 14 годин лекцій, 16 годин практич-

них занять, 30 годин самостійної позааудиторної 
роботи, яка забезпечена авторським навчальним 
посібником. Програма вибіркової дисципліни 
охоплює три змістових модулі:

1. Типологія сучасних засобів навчання ІМ: Тема 
1. Типи засобів навчання (поняття засобу навчання; 
класифікація засобів навчання ІМ у ЗСО).

2. Зорові засоби навчання ІМ у ЗСО: Тема 1. 
Види зорових (вербальні / ілюстративні / змішані) 
засобів навчання; Тема 2. Настільні ігри (визна-
чення гри, типологія ігор); Тема 3. Портфоліо як 
сучасний засіб контролю навчальних досягнень 
школярів (визначення портфоліо, типологія і 
складники портфоліо).

3. Мультимедійні засоби навчання ІМ у ЗСО: 
Тема 1. Мультимедійні засоби навчання ІМ для 
вчителя (освітній сайт, професійний блог учи-
теля, наочний посібник); Тема 2. Мультимедійні 
засоби навчання ІМ для учня (подкаст, мобільний 
додаток, короткометражний (мульт)фільм, on-line 
ігри, навчально-комп’ютерна програма, соціальна 
мережа); Тема 3. Кейс як засіб навчання школярів 
ІМ (поняття кейсу, типологія кейсів, етапи роботи 
з кейсом).

На лекції, які проходять в інтерактивному 
режимі, для обговорення винесено такі теми: 
«Засоби навчання – складник системи навчання ІМ 
у ЗСО»; «Автентичний мультфільм як засіб форму-
вання у школярів ІКК»; «Класифікація наочності 
й опор для різних ступенів навчання ІМ у ЗСО»; 
«Ігрові засоби формування у школярів ІКК»; 
«Мультимедійні засоби формування у школярів 
ІКК»; «Кейс як сучасний засіб формування у шко-
лярів ІКК»; «Мовний портфель як сучасний засіб 
оцінювання навчальних досягнень школярів з ІМ».

На практичні заняття, кожному з яких властиві 
свій формат і технологія перебігу, винесено такі 
теми: «Класифікація засобів навчання ІМ у ЗСО»; 
«Порівняльний аналіз навчальних матеріалів 
автентичних підручників ІМ»; «Короткометраж-
ний фільм як засіб формування у школярів ІКК»; 
«Опори для формування у школярів ІКК»; «Ігрові 
засоби формування у школярів ІКК»; «Мультиме-
дійні засоби навчання ІМ для вчителя»; «Мульти-
медійні засоби навчання ІМ для учня»; «Кейс як 
засіб формування у школярів ІКК».

У магістратурі ці засоби навчання будуть зга-
дані в контексті їх кореляції з видами технологій 
навчання ІМ і культури: ігровими технологіями, 
технологіями навчання з використанням опор, 
технологіями комп’ютерного навчання, кейсовою 
технологією, технологією «Портфоліо». В такий 
спосіб реалізується принцип наступності змісту 
дидактичного матеріалу.  
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Як уже було згадано, залежно від змістового 
наповнення для кожного практичного заняття 
викладач методики обирає формат його органі-
зації (традиційне аудиторне заняття, методичний 
батл / брифінг, професійно орієнтована рольова 
гра) й використовує освітні технології його пере-
бігу (інтерактивну технологію Е. де Боно «Seis 
sombreros para pensar» (Бігич, 2017в), технології 

ед’ютейнмент і перевернутого навчання (Бігич, 
2017а; Бігич 2018)).

Висновки. Таким чином, вибіркова дис-
ципліна «Сучасні засоби навчання ІМ у ЗСО» 
передбачає поглиблення методичних знань й 
удосконалення методичних навичок студентів 
як складників методичної компетентності вчи-
теля ІМ. 

СПиСОК ВиКОриСтАНих Джерел
1. Бігич О. Б. Ед’ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови. 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія педа-
гогіка. 2017а. № 4. С. 119−126. 

2. Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компе-
тентності. Іноземні мови. 2017б. № 1. С. 17−22.

3. Бігич О. Б. Мультимедійний наочний посібник «Las Navidades en España»: два користувачі – два формати. 
Іноземні мови. 2015. № 4. С. 48−51. 

4. Бігич О. Б. Мультимедійний посібник «Методика навчання іноземної мови в початковій школі»: результати 
10-тирічного досвіду апробації й удосконалення. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та мето-
дики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: Астон, 
2016а. С. 126−128.

5. Бігич О. Б. Мультимедійний сінквейн-колаж «Las Navidades en España» як сучасний засіб унаочнення краї-
нознавчої лексики. Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: Матеріали ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю. Полтава: ПолтНТУ. 2016б. С. 127−130.

6. Бігич О. Б. Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови. Вісник Київського 
національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. 2018. Вип. 28. С. 189−197.

7. Бігич О. Б. Seis sombreros para pensar – інтерактивна технологія формування методичної компетентності 
викладача іспанської мови. Мова. Свідомість. Концепт: Зб. наук. статей. Вип. 7. Мелітополь: МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2017в. С. 239−242. 

ReFeReNCeS
1. Bihych O.B. Ediuteinment yak tekhnolohiia formuvannia metodychnoi kompetentnosti vykladacha inozemnoi movy 

[Edutainment as a technology of forming methodical competence of the lecturer of foreign language]. Naukovi zapysky 
Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia pedahohika. 2017a. Nr 4.  
Pp. 119-126 [in Ukrainian]

2. Bihych O.B. Elektronnyi keis yak zasib formuvannia u maibutnikh menedzheriv turyzmu mizhkulturnoi 
kompetentnosti [An electronic case as a modern tool of forming the professional oriented competence in the foreign language 
of future travel agents]. Inozemni movy. 2017b. Nr 4, 1. PP. 17−22 [in Ukrainian]

3. Bihych O.B. Multymediinyi naochnyi posibnyk «Las Navidades en España»: dva korystuvachi – dva formaty 
[Multimedia visual aid «Las Navidades en España»: two formats – two users]. Inozemni movy, 2015. Nr 4. PP. 48−51  
[in Ukrainian]

4. Bihych O.B. Multymediinyi posibnyk «Metodyka navchannia inozemnoi movy v pochatkovii shkoli»: rezultaty 
10-tyrichnoho dosvidu aprobatsii y udoskonalennia [Multimedia aid “Methods of teaching foreign language in primary 
school”: results of ten-years trial and development]. Suchasni tendentsii u sferi linhvistyky, movnoi komunikatsii ta metodyky 
vykladannia inozemnykh mov: Materialy U Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ternopil: Aston, 2016a.  
Pр. 126−128 [in Ukrainian]

5. Bihych O.B. Multymediinyi sinkvein-kolazh «Las Navidades en España» yak suchasnyi zasib unaochnennia 
krainoznavchoi leksyky [The multimedia cinquain-collage «Las Navidades en España» as a modern aid of country research 
vocabulary]. Innovatsiini tekhnolohii u konteksti inshomovnoi pidhotovky fakhivtsia: Materialy III Vseukrainskoi naukovo-
praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Poltava: PoltNTU, 2016b. PP. 127−130 [in Ukrainian]

6. Bihych O.B. Tekhnolohii formuvannia metodychnoi kompetentnosti vykladacha inozemnoi movy [Technologies of 
the forming methodical competence of the lecturer of foreign language]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho 
universytetu. Seriia Pedahohika ta psykholohiia, 2018. Nr 28. PP. 189−197 [in Ukrainian]

7. Bihych O.B. Seis sombreros para pensar – interaktyvna tekhnolohiia formuvannia metodychnoi kompetentnosti 
vykladacha ispanskoi movy [Seis sombreros para pensar – the interactive technology of forming the methodical competence 
of future lecturer of Spanish language]. Mova. Svidomist. Kontsept: Zb. nauk. statei. Vyp. 7. Melitopol: MDPU imeni 
Bohdana Khmelnytskoho, 2017v. PP. 239−242 [in Ukrainian]

Бiгич О. Вибiркова дисциплiна «сучаснi засоби навчання iспанської мови...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 20, том 1, 201892

Педагогiка

УДК 37.014.6:005.642.4(438)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/20.167381

Ольга БІЛЯКОВСЬКА,
orcid.org/000-0003-2880-6826
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки
Львівського національного університету імені Івана Франка

(Львів, Україна), olha.bilyakovska@lnu.edu.ua

КАтеГОрІя «яКІСть ОСВІти» 
У НАУКОВОМУ ДиСКУрСІ ПОльСьКих ДОСлІДНиКІВ

Стаття присвячена аналізу різних підходів щодо визначення категорії «якість освіти», висвітлених у науко-
вих працях польських дослідників. Якісна освіта визначає якість життя людини та суспільства загалом, тому 
забезпечення якості освіти має стати пріоритетним завданням освітньої політики кожної держави. Визначено 
головні складники, які впливають на якість вищої освіти. Акцентовано на вимогах щодо забезпечення якості 
освіти у Республіці Польща. Наголошено на важливості використання позитивного освітнього досвіду Польщі 
для системи освіти України.
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THe CATegORY OF QUAlITY OF eDUCATION 
IN THe SCIeNTIFIC DISCOURCe OF POlISH ReSeARCHeS 

The article deals with the analysis of various approaches to defining the category of quality of education which 
is outlined in scientific papers of Polish researches. Qualitative education defines the quality of life of a person and 
a society in general, and thus providing quality of education has to become a priority task of an educational policy 
of every state. Quality is a comprehensive and integral characteristic of educational activity and educational process 
management. Depending on requests and circumstances the concept of education is defined in different ways by Polish 
researches. Education involves a social phenomenon, a process, a result, a system and a product. Main components 
(material potential: material and technical base, educational and methodological support of a higher educational 
institution; non-material potential: scientific and pedagogical staff, heads of departments, etc.; educational envi-
ronment; quality result) influencing the quality of higher education are traced. Key demands concerning quality of 
education assurance in the Republic of Poland are emphasized. Different approaches to identifying the essence of 
the concept quality of education show multidimensionality and versatility of scientific views on understanding this 
concept. The definition of quality of education by Polish researches in particular can be conditionally presented by 
the following interpretations: firstly, quality of education coincides with the level of satisfaction of subjects from the 
knowledge acquired in the chosen specialty that meet the needs of society and labor market; secondly, it means the 
complex of properties of the education process and demands concerning peculiarities of learning process and its result 
considering outer and inner conditions; thirdly, it is defined as the accordance of the result obtained with the aims set 
and the level of personal development;  fourthly, it is outlined as the ability of educational institutions to provide edu-
cational services that correspond with contemporary demands and accreditation standards. The importance of using 
positive educational experience of Poland for the system of education of Ukraine is emphasized. 

Key words: quality, education, quality of education, requirements, quality of higher education.

Jakość to nie wszystko,
ale wszystko jest niczym bez jakości.

K. Ishikawa
Постановка проблеми. Інтеграція української 

освіти в європейський освітній простір вимагає 
постійного вдосконалення та модернізації. При-
єднавшись до Болонського процесу (2005), Укра-
їна взяла на себе зобов’язання щодо усіх вимог 
Болонської декларації. Серед низки вимог, які 

визначені Болонською декларацією, якість освіти 
є чи найважливішою. Якісна освіта визначає 
якість життя людини та суспільства загалом, тому 
забезпечення якості освіти має стати пріоритет-
ним завданням освітньої політики нашої держави. 
Водночас В. Г. Кремень зазначає: «˂…˃розбудова 
національної освітньої системи в країні не завжди 
супроводжується необхідним урахуванням прі-
оритету якості освіти над її кількістю та їх кіль-
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кісно-якісного співвідношення, бракувало також 
системності та послідовності практичним діям» 
(Кремень, 2014: 6). У цьому напрямі важливо 
ширше вивчати позитивний освітній досвід євро-
пейських країн, зокрема Республіки Польща, яка 
є найближчим сусідом України та членом ЄС і, 
зокрема, стає дедалі привабливішою для молодих 
людей, які прагнуть здобувати освіту за кордоном. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми якості 
освіти постійно перебувають у полі зору як закор-
донних, так і українських науковців. Зокрема, 
проблему якості освіти на різних рівнях освіт-
ньої галузі досліджували В. Бондар, І. Булах, 
Л. Ващенко, Ю. Дорошенко, Ю. Конаржевський, 
В. Кремень, К. Левківський, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 
Н. Островерхова, В. Панасюк, П. Полянський, 
М. Поташник. Зазначимо, що більшість сучасних 
дослідників вважає, що якість освіти – це узагаль-
нена ознака розвитку системи освіти в державі 
й одночасно індикатор відповідності освітньої 
політики та реформ особистісним і суспільним 
потребам (Л. Ващенко, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 
П. Полянський та ін.). Деякі дослідники визна-
чають якість освіти як сукупність властивостей і 
характеристик безпосередньо освітнього процесу 
(К. Ісікава, І. Булах та ін.). Водночас інші науковці 
освітньої галузі (Ю. Дорошенко, М. Поташник та 
ін.) вважають, що якість освіти визначається кін-
цевим результатом: це результат процесуальної 
сторони освіти, сукупність компетенцій випус-
кників (відповідний рівень знань і вмінь розумо-
вого, фізичного та морального розвитку зіставний 
із метою); ступінь задоволення сподівань різних 
учасників освітнього процесу від наданих освіт-
ніх послуг. Проте, як слушно зауважує М. Згу-
ровський, «у масовому вимірі освіта стала менш 
якісною, а більшість випускників вищих навчаль-
них закладів (особливо нових) неконкуренто-
спроможна на європейському ринку праці˂…˃ 
це зобов’язує дедалі більше аналізувати світові 
та європейські тенденції реформування освіти і 
відповідно до цього напружено і послідовно вдо-
сконалювати нашу професійну сферу діяльності» 
(Згуровський). 

Мета статті. Метою статті є аналіз науково-
педагогічних джерел польських дослідників щодо 
трактування категорії «якість освіти», а також 
визначення основних вимог до якості вищої 
освіти в Республіці Польща. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 
останніх двох десятиріч, як зазначають польські 
науковці (М. Вішнєвська, Ч. Банах, А. Краєвська, 
Т. Левовицький, В. Оконь та ін.), вища освіта була 
однією з галузей, яка найдинамічніше розвива-

лася, проте динаміка змін у системі освіти голо-
вним чином була скерована на кількісні показ-
ники і менше − на якісні. І, як зауважує К. Денек, 
польська освіта все ще зосереджується на пере-
дачі енциклопедичних знань та формуванні про-
стих пізнавальних навичок, що аж ніяк не від-
повідає потребам сучасного ринку праці, який 
очікує від випускників закладів вищої освіти піз-
навальних навичок на вищому рівні, необхідних 
для сприйняття, виявлення та вирішення проблем 
і прийняття виважених та правильних рішень  
(Denek, 2000: 17). 

Водночас інтеграційні освітні процеси акту-
алізували важливу освітню проблему – забезпе-
чення якості освіти на усіх рівнях як головного 
чинника поступального розвитку європейської 
спільноти. У «Саламанському зверненні» (2001) 
зазначено, що якість – це основоположна умова 
для визнання, довіри, сумісності та привабливості 
в європейському просторі. Водночас Берлінське 
комюніке (2003) визначає якість освіти як основу 
створення європейського простору.

Принагідно зазначимо, що для кращого розу-
міння підходів польських науковців до вирішення 
певних аспектів проблеми якості освіти й якості 
підготовки фахівців зокрема доцільно визначитися 
з трактуванням базових категорій дослідження. 
Поняття «освіта» є одним із головних в освіт-
ньому просторі, наскрізно проходить через окрес-
лену проблему й охоплює весь процес і результат 
підготовки майбутніх фахівців. Власне поняття 
«освіта» розуміється польськими науковцями як 
система інституцій, своєрідна діяльність, а також 
стан суспільної свідомості (Szczepański, 1973: 7).  
Відомий дослідник В. Оконь під поняттям 
«освіта» розуміє «діяльність, яка спрямована та 
сприяє розвитку загальної, професійної освіти і 
реалізації конкретних освітніх цілей, виховних 
завдань для забезпечення всебічного розвитку 
особистості, успішного її існування, а для сус-
пільства – культурних зв’язків, що пов’язують 
історичне минуле і сьогодення ˂...˃. Концепція 
освіти охоплює всю діяльність, яка здійснюється 
через систему освіти/виховання в родині, систему 
дистанційного навчання та систему навчання про-
тягом усього життя» (Okoń, 1998: 279). В Енци-
клопедії педагогіки ХХІ століття зміст поняття 
«освіта» визначено досить різносторонньо. 
Зокрема, освіта – найпрогресивніша діяльність 
щодо користі розвитку дітей і молоді, а також 
дорослих, яка реалізується через систему спеціа-
лізованих суспільних інституцій. Освіта охоплює 
всі навчальні заклади та заклади післядипломної 
освіти, в яких проходить здійснення планованих 
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та обґрунтованих раціональних процесів форму-
вання особистостей – дітей, молоді, а також дорос-
лих; це діяльність, метою якої є опанування кож-
ною особистістю та суспільством загалом певним 
рівнем розумового та професійного розвитку; цей 
процес здійснюється головним чином за допомо-
гою розвитку психічного змісту та вивчення різ-
них культурних явищ (Encyklopedia pedagogiczna, 
2004: 102). Якщо простежити еволюцію поняття 
«освіта», то бачимо, що протягом тривалого часу 
метою освіти було формування знань, умінь і 
навичок у суб’єктів навчання. Нині, як зазначає 
Б. Колачек, відповідно до ієрархії своїх цілей, 
метою освіти є не лише трансляція знань, але й 
формування соціальних відносин (Kolaczek, 2004: 
16). На переконання Т. Булінського, освіта є колек-
тивним утворенням, оскільки передача необхідних 
знань відбувається через членів певної соціальної 
групи; відтворення знань є невід’ємною частиною 
повсякденного життя (Bulinski, 2002: 16). Водно-
час науковець Ч. Банах зазначає: «Освіта є соці-
альною цінністю та капіталом, надією, а також 
великою місією завдань. У цілях та методах важ-
ливим завданням освіти є серйозне протистояння 
багатьом антицінностям та негативним явищам, 
загроз життю людини» (Banach, 1998: 111).

Позаяк, якщо ж звернутись до трактування 
категорії «якості» в освітньому просторі Польщі, 
то більшість польських дослідників (Р. Собчак, 
М. Вуйціцька, Е. Скшипек, А. Пясецька, М. Домб-
рова-Шефлер, А. Краєвська та ін.) дійшли кон-
сенсусу, що правильне й однозначне визначення 
цієї категорії є неможливим. Окрім того, науковці 
наголошують, що у спробі трактування якості 
освіти виникають ще більші проблеми, оскільки 
концепцію якості складно адаптувати до освітніх 
потреб. Варто зауважити, що певний час якість 
була виключно категорією економічною. Однак, 
як слушно зазначає Ф. Мрочко, категорію «якість» 
доцільно розглядати всебічно, а розуміння сут-
ності якості – це спосіб мислення, який при-
зводить до пошуку найкращих систем комплек-
сного контролю (Mroczko, 2012: 21). Науковець 
А. Хамроль категорію «якість» розуміє як сту-
пінь наближення до досконалості, придатність до 
використання, виконання вимог та відповідність 
вимогам, правильне їх виконання (Hamrol, 2008: 19).  
У «Новій універсальній енциклопедії» ця кате-
горія визначається як: а) власність, тип, вид, 
вартість/цінність/значущість; б) особливість або 
сукупність особливостей суб’єкта/предмета, 
які відрізняють його від інших; в) особливість 
або ж сукупність істотних особливостей, які з 
огляду на певні відносини, впливи, взаємозв’язки 

цього явища з навколишнім середовищем визна-
чаються його внутрішньою структурою (Nowa 
Encyklopedia Powszechna, 1998: 121).

Розуміючи важливу роль освіти у розвитку сус-
пільства, вважаємо, що саме її якість можемо від-
нести до позиції – багатовимірна та стратегічна. На 
підставі аналізу наукових праць польських дослід-
ників із проблеми якості освіти зазначимо, що нау-
ковці вказують на проблемність окреслення кате-
горії якості, проте ще складніше дати дефініційне 
визначення стосовно якості освіти. Власне нау-
ковці наголошують на трудності деталізації кате-
горії якості до поняття «якість освіти». Це зумов-
лено, перш за все, специфікою вищої освіти, яка 
системно відрізняється від суб’єктів ринку. Щодо 
вищої освіти, то відмінність полягає у тому, що:

– знання про блага отримують, коли їх спожи-
вають. Студент, який лише починає навчатися, роз-
вивається з позиції специфіки освітнього продукту;

– студент, який навчається в закладі вищої 
освіти, має обмежений досвід, оскільки він навча-
ється в одному університеті, що унеможливлює 
порівняння освітніх послуг;

– витрати на зміну напряму навчання або уні-
верситету є досить високими (Jelonek, Skrzyńska, 
2010: 20).

Науковці А. Бухнер-Єзьорська i A. Бочков-
ський визначають якість освіти як процес пере-
дачі/придбання знань та створення/набуття ком-
петенцій (Buchner-Jeziorska, Boczkowski, 1996: 
14). На переконання Е. Скшипек, якість освіти 
залежить від «матеріалу», з одного боку, це сту-
денти, а з іншого – викладачі/майстри, наукові та 
моральні авторитети. Для того аби мати уявлення, 
що таке якість навчання, важливо простежити 
зв’язки «викладач-студент» (Skrzypek, 2001: 13). 

Комплексний аналіз проблеми якості освіти 
подано у працях М. Домбрової-Шефлер. Дослід-
ниця вказує на різні підходи щодо трактування 
цієї категорії, зокрема, визначає якість освіти як:  

• досконалість (excellence) – припущення того, 
що університети мають гарантувати високий 
рівень якості («нульові дефекти» / «zero wad») 
шляхом проведення внутрішньо придатної сис-
теми оцінювання;

• унікальність, що означає, що є відповідність 
набору мінімальних  стандартів;

• адекватність освітнім цілям;
• ефективність/результативність, тобто спів-

відношення результатів до витрат (вимірювання 
витрат і результатів);

• трансформацію, а саме якісну зміну через 
демократизацію системи освіти (Dąbrowa-Szefler, 
2005: 108).
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На думку А. Пясецької, якість освіти у вищій 
школі визначається як ступінь відповідності нада-
них освітніх послуг вимогам клієнтів (одержува-
чів освітніх послуг)  (Piasecka, 2012: 410). 

Принагідно зазначимо, що, окрім якості освіт-
ніх послуг, важливими вимогами щодо забезпе-
чення якості вищої освіти є: 1) створення орга-
нізаційної структури вищої школи, розробка 
обов’язків, уповноважень, відповідальності 
адміністративних, технічних та інших працівни-
ків; 2) соціальні умови для науково-педагогічних 
працівників; 3) адміністративна підтримка, адмі-
ністративне обслуговування, що функціонує у 
додаткових підрозділах ЗВО; 4) праця деканатів 
із дотриманням обов’язкових процедур; 5) зла-
годжена та узгоджена праця установ, деканатів, 
кафедр, що входять в організаційну структуру 
закладу вищої освіти; 6) певна документація та 
матеріали для визнання статусу ЗВО, а також 
забезпечення відповідного трансферу зовнішньої 
взаємодії; 7) розробка навчальних програм та їхня 
поточна верифікація; 8) підготовка допоміжних 
навчальних матеріалів для реалізації навчаль-
них програм; 9) кваліфікований викладацький 
персонал з різних дисциплін; 10) використання 
сучасних технологій, методів, засобів навчання; 
11) високий рівень виконання дослідницьких 
робіт; 12) ефективність зворотного зв’язку;  
13) внутрішня і зовнішня комунікація, що діє в 
університеті; 14) вдосконалення методів, що спри-
яють покращенню процесів, допомагають ефек-
тивному функціонуванню закладу вищої освіти; 
15) науково-дослідницька діяльність викладачів і 
студентів; 16) низка інших факторів, що вплива-
ють на молоду людину, яка завершує навчання за 
обраним фахом зі ступенем бакалавра чи магістра 
(Berdowski, 2005: 279–280).

Окрім того, науковцями визначено головні 
складники, які взаємодіють між собою та вплива-

ють на якість вищої освіти, а саме: а) якість мате-
ріального потенціалу (матеріально-технічна база, 
навчально-методичне забезпечення тощо) закладу 
вищої освіти; б) нематеріальний потенціал (нау-
ково-педагогічний персонал, керівники підрозді-
лів тощо); в) якість освітнього процесу; г) якість 
результату (Wiśniewska, 2007: 16).

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
визначення «якості освіти» польськими науков-
цями умовно можна представити такими трак-
туваннями: по-перше, якість освіти відповідає 
рівню задоволення суб’єктів від одержаних за 
обраним фахом знань, що відповідають потребам 
суспільства та ринку праці; по-друге, це сукуп-
ність властивостей освітнього процесу та вимог 
щодо особливостей процесу навчання і його 
результату з урахуванням зовнішніх та внутріш-
ніх умов; по-третє, визначається як відповідність 
одержаного результату поставленим цілям та 
рівню розвитку особистості; по-четверте, окрес-
люється як спроможність закладів освіти надати 
адекватні вимогам сьогодення освітні послуги та 
їх відповідність стандартам акредитації.

Отже, проаналізувавши підходи польських 
науковців щодо окресленої категорії, можемо 
констатувати, що проблема якості привертає 
увагу чималої когорти дослідників галузі освіти. 
Водночас науковці вказують на складність та 
неоднозначність інтерпретації категорії якості. 
Зокрема, стосовно освіти  це поняття комплексне, 
яке визначає всі сторони діяльності закладу вищої 
освіти (якщо розглядаємо якість вищої освіти), 
якщо ж розглядати широко стосовно освіти зага-
лом, то це, передусім, зміни, які позитивно впли-
вають на зміст освіти, що проходять відповідно 
до процесу знаннєвої еволюції, новіих вимог 
щодо організації освітньої системи у добу інфор-
маційно-комунікаційної революції та подальшого 
розвитку мережевого суспільства. 
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ДО рОбОти З ДІтьМи З ОСОблиВиМи ПОтребАМи 

В УМОВАх ІНКлюЗиВНОГО НАВчАННя

У статті охарактеризовано визначення «підвищення кваліфікації педагогів», «особиста готовність до про-
фесійної діяльності», «інклюзивна освіта», «формування готовності», «професійна підготовка», «готовність 
педагогів», «діти з особливими освітніми потребами». Інклюзивна освіта як педагогічне явище має на увазі таку 
організацію освітнього процесу, за якої всі діти, незалежно від їх фізичних, психічних та інших особливостей, 
навчаються разом зі здоровими однолітками. Значущою умовою при цьому стає облік особливих освітніх потреб 
дітей з ОМЗ і надання специфічної педагогічної підтримки.
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FeATUReS OF FORMATION OF PeDAgOgICAl wORkeRS’ ReAlITY 
TO wORk wITH CHIlDReN wITH SPeCIAl NeeDS 
IN THe CONDITIONS OF INClUSIVe eDUCATION

The article describes the definition of “teachers’ professional development”, “personal readiness for professional 
activity”, “inclusive education”, “formation of readiness”, “vocational training”, “readiness of teachers”, “children 
with special educational needs”. Inclusive education as a pedagogical phenomenon means the organization of an educa-
tional process in which all children, regardless of their physical, mental and other characteristics, study along with their 
healthy peers. A significant condition in this case is the inclusion of special educational needs of children with LHO and 
the provision of specific pedagogical support. Inclusion is considered as a process (not as a result) of the approach to 
the different needs of all students, increasing participation in the training their processes and the reduction of exceptions 
beyond and within education. A change in the view of the process of education as an inclusive process is associated with 
a new definition of the problem. Following the definition of the education of children with special needs, UNESCO seeks 
to address the issue of special equipment, the environment and teachers and their skills, as well as the development of 
methods and curricula. Thus, the term “inclusive” personifies its direct affiliation and concerns not only the person with 
a disability, but in general all the people with whom we are dealing. In the process of inclusion, a huge role is played by 
respect for oneself, for others, the adoption of the environment with their differences.

The main principles of an inclusive school are:
– Inclusive schools − the most effective means of guaranteeing solidarity, complicity, mutual respect, understanding 

between children with special needs and their peers.
– children with special educational needs must receive any additional assistance they may need in the educational process;
– all children must study together in all cases where this is possible, despite certain difficulties or differences existing 

between them; schools must recognize and take into account the diverse needs of their students by agreeing on the differ-
ent types and rates of learning;

It should be emphasized that the inclusive process can not develop without resources, assistance from others, thorough 
training of teachers and society, respect and confidence, awareness, and mutual responsibility.

Key words: professional development of teachers, personal readiness for professional work, inclusive education, for-
mation of the willingness, professional preparation, children with peculiar educational needs аnd LHO.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Статтю присвячено 
проблемі формування професійної готовності  
педагогів до здійснення інклюзивної освіти дітей 
з особливими потребами. Представлено й обґрун-
товано важливість і необхідність підготовки педа-
гогів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної 
освіти. 

Аналіз досліджень. Інклюзивна освіта є соці-
альним феноменом, і багато вчених говорять про 
необхідність формування в суспільстві особли-
вої культури ставлення до інвалідності, до осіб з 
ОМЗ, створення умов для соціалізації та макси-
мально можливої самореалізації таких людей.

Об’єкт статті – інклюзивна освіта як соці-
ально-педагогічний феномен.

Предмет дослідження − зміст і технологія під-
готовки педагогів до роботи в умовах інклюзивної 
освіти.

Мета статті – обґрунтувати та перевірити 
дослідно-експериментальним шляхом утримання 
і технологію підготовки педагогів до роботи в 
умовах інклюзивної освіти.

Виклад основного матеріалу. Включення 
таких гуманітарних технологій у процес підго-
товки педагогів до роботи в умовах інклюзивної 
освіти, як технологія фокус-групової роботи, тех-
нологія контекстного навчання, технологія роз-
витку критичного мислення, технологія проек-
тування індивідуального корекційно-освітнього 
маршруту, технологія групової роботи, техноло-
гія навчання методом кейсів, дало змогу персо-
ніфікувати підготовку педагогів і сформувати у 
них гуманістичні уявлення про роботу з дітьми, 
що мають ОМЗ, в умовах інклюзії, впливаючи на 
інтегральні характеристики особистості (потреби, 
мотиви, ціннісні орієнтації. Гуманітарні техноло-
гії орієнтували педагогів на професійно-особис-
тісний розвиток і давали змогу замислюватися 
про цінності спільного навчання дітей із нормаль-
ним і порушеним розвитком.

Завданнями статті є:
1. на основі теоретичного аналізу вітчизняної 

та зарубіжної психолого-педагогічної, науково-
методичної літератури розкрити сутність інклю-
зивної освіти, позначити тенденції його розвитку;

2. виявити проблеми підготовки педагогів до 
роботи в умовах інклюзивної освіти та обґрунту-
вати модель підготовки;

3. розробити модульну програму і апробувати 
в дослідно-експериментальних умовах утримання 
і технологію підготовки педагогів до роботи в 
умовах інклюзивної освіти;

4. перевірити результативність змісту і тех-
нології підготовки педагогів до роботи в умовах 

інклюзивної освіти на основі розроблених крите-
ріїв відповідно до запропонованої моделі (Липа, 
2011: 73−83).

Методологічна основа:
– особистісно-діяльнісний підхід, що роз-

криває діяльність суб’єктів як фактор розвитку 
їх особистості (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, 
І. А. Зимова, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінтштейн 
та ін.);

– аксіологічний підхід, який би розглядав 
систему ціннісних орієнтацій, що становлять 
змістовну сторону підготовки педагогів і вира-
жають внутрішню основу їх відносин до інклю-
зивної освіти загалом і дітей з ОМЗ (С. Ф. Ані-
сімов, Є. А. Артамонова, В. Брожик, І. Ф. Ісаєв, 
Е. А. Климов, А. І. Міщенко, В. А. Сластьонін, 
Є. М. Шиянов, А. С. Шамов та ін.).

У сучасному освітньому просторі цілі підго-
товки фахівців для основних сфер людської діяль-
ності набули особливої актуальності. Професій-
ний фахівець сам визначає мету своєї діяльності, 
знаходить шляхи і засоби їх досягнення, несе 
відповідальність за наслідки її реалізації, воло-
діє діяльністю загалом, утримує її предметність у 
багатогранних практичних ситуаціях, здатний до 
побудови діяльності, її зміни і розвитку. 

У сучасних нормативно-правових документах 
зафіксовано, що варто організувати системну під-
готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
працівників органів управління освітою, педагогіч-
них працівників, що займаються реалізацією інно-
ваційних підходів до освіти дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я. Ця умова закономірно 
передбачає, що педагоги мають бути готовими 
вирішувати проблеми дітей з особливими освіт-
німи потребами як у спеціальних, так і в загально-
освітніх установах (Дегтяренко, 2011: 403). 

Необхідність і доцільність підготовки педа-
гогів до професійної діяльності щодо забезпе-
чення інклюзивної освіти дітей із відхиленнями 
в психофізичному розвитку зумовлена цілою низ-
кою причин. По-перше, великий поширеністю 
психофізичних відхилень у розвитку. По-друге, 
збільшенням числа дітей з особливими освіт-
німи потребами, які відвідують загальноосвітні 
дошкільні установи. По-третє, відсутністю нау-
кового рішення практичних завдань, пов’язаних 
із формуванням готовності педагогів до здій-
снення спільного навчання дітей із різним рівнем 
розвитку в рамках одного освітнього простору. 
Педагоги відчувають труднощі Е. Г. Самарцева в 
наданні спеціальної психолого-педагогічної допо-
моги, що робить проблему підготовки актуальною 
в умовах великої затребуваності педагогів зі спе-
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ціальними знаннями і вміннями в галузі інклюзії 
(Колупаєва, 2009: 272).

Дослідження в області інклюзивної освіти 
(А. Н. Гамаюнова, Т. Г. Зубарева, О. С. Кузьміна, 
С. І. Сабельникова, І. Н. Хафізулліна) показали, 
що для повноцінної організації професійної під-
готовки, крім специфічного змісту, необхідно 
підібрати відповідні технології, орієнтовані на 
творчий розвиток професійної готовності педаго-
гів, включених у процес інклюзивної освіти. Це 
забезпечить формування професійної готовності 
у педагогів системи загальної освіти і дасть змогу 
правильно й ефективно вирішувати завдання, 
пов’язані з навчанням дітей, що мають обмежені 
можливості здоров’я, в умовах установ загального 
типу. Рішення проблеми підготовки  педагогів до 
роботи з дітьми з особливими освітніми потре-
бами дасть змогу інтенсивно вводити інклюзивну 
освіту в країні, підвищить рівень професійної під-
готовки випускників, задовольнить запити всіх 
споживачів освітніх послуг − особистості, сус-
пільства, держави (Нижник, 2004: 120).

Г. А. Баранова звертає увагу на значимість 
розвитку рефлексивних здібностей педагогів і 
формування професійно-педагогічних умінь, що 
забезпечують успішність фахівців в інклюзив-
ної практиці (йдеться про аналітичні, інтерпре-
таційні, комунікативні, конструктивно-проекту-
вальні, прогностичні та інші уміння) (Нижник, 
2004). Н. В. Шкляр і О. В. Каринбаєва звертають 
увагу на значимість для успішності педагога в 
інклюзивній практиці його самостійності в при-
йнятті рішень і ініціативності.

Схожі ідеї можна виявити в проектуванні 
модульної програми підготовки педагогів до 
інклюзивної освіти, яка реалізується Доне-
цьким державним педагогічним університетом. 
Автори цієї програми, як вказують О. С. Кузь-
міна і Н. В. Чекалева, спиралися в її розробці на 
особистісно-діяльнісний, аксіологічний і компе-
тентнісний підходи: навчання будується як «зану-
рення в діяльність» з опорою на минулий досвід 
педагогів, забезпечується формування необхідних 
гуманістичних ціннісно-смислових установок 
інклюзивної освіти та переорієнтація з пасивного 
ознайомлення з інформацією на активне вирі-
шення педагогами професійних завдань (Обухів-
ська, 2012: 128).

Отже, під час проектування модульних про-
грам підвищення кваліфікації педагогів необхідно 
враховувати «функціонал» педагогічного пра-
цівника і диференціювати зміст вимог до сфор-
мованих умінь (аналітичним, інтерпретаційних, 
комунікативним, конструктивно-проектувальних, 

прогностичним і т.д.) відповідно до професійної 
компетенції педагога (Миронова. 2013: 16−23).

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище та 
перспективи подальшого дослідження, можна кон-
статувати, що у сучасній психолого-педагогічній 
літературі проблема підготовки педагогів до роботи 
з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я 
розкривається як багатопланова, що розвивається 
в часі і, отже, вимагає постійної уваги теоретиків і 
практиків. Аспекти підвищення кваліфікації педа-
гогів переважно розглядаються в контексті без-
перервної випереджаючої освіти, яка може бути 
ефективною у разі дотримання низки умов:

– підтримка освіти дітей з ОМЗ на регіональ-
ному та муніципальному рівнях, підкріплена нор-
мативною базою і відповідними управлінськими 
рішеннями;

– цілеспрямована підготовка кадрів для функ-
ціонування в системі міжвідомчої взаємодії 
закладів охорони здоров’я, соціального захисту 
та освіти на міському та районному рівнях, що 
передбачає розмежування трудових дій фахівців, 
що працюють із дітьми з ОМЗ;

– забезпечення персоніфікованого безперерв-
ного підвищення педагогів освітніх організацій, 
орієнтованого на формування теоретичної та 
практичної готовності до роботи з тією чи іншою 
категорією дітей з ОМЗ (Зубаева, 2009: 297−311).

Безумовно, як і кожна освітня інновація, впро-
вадження інклюзивної освіти супроводжується 
низкою труднощів об’єктивного та суб’єктивного 
характеру. Що стосується соціально-психологіч-
ної складової частини цього питання, то серед 
основних перешкод зазначимо такі: 

– недосконалість базової підготовки педагогів, 
психологів (відсутні дисципліни дефектологіч-
ного спрямування), практичних психологів готу-
ють до роботи з «нормальними» дітьми;

– неузгодженість завдань із супроводу інклю-
зивної освіти з основною діяльністю практичного 
психолога закладу (практичний психолог у закладі 
реалізує 7 основних, досить об’ємних завдань);

– неефективна взаємодія з ПМПК у питанні 
інформації про спеціальну літературу, види 
навчальних програм для дітей із порушеннями 
розвитку тощо;

– недостатня методична база для здійснення 
соціально-психологічного супроводу (відсутня 
література про специфіку роботи з дітьми з осо-
бливими потребами, матеріали для укладання 
корекційних програм для роботи з дітьми з різ-
ними вадами порушень; відсутні єдині вимоги 
щодо спрямованості та особливостей соціально-
психологічного блоку таких програм).

Братишко Т. Особливостi формування готовностi педагогiчних працiвникiв...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 20, том 1, 2018100

Педагогiка

Із метою запобігання негативним психоемо-
ційним переживанням дітей, які можуть при-
звести до патологічних змін характеру, дореч-
ним є досягнення ними позитивної свободи, яка 
можлива лише за умови спонтанної активності. 
У вирішенні цього питання найефективнішими 
є активні соціально-психологічні методи. Заува-

жимо, що програмою базової підготовки пси-
хологів і соціальних педагогів не передбачено 
озброєння їх навичками проведення занять із 
використанням методів арттерапії, пісочної тера-
пії тощо. Ці вміння можна отримати завдяки 
участі у науково-методичних заходах неперервної 
педагогічної освіти. 
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них і гуманістичних засадах. Без модернізації національної системи освіти України, як зазначає автор статті, 
неможливе запровадження у сучасну практику національної освіти конструктивних ідей та ефективних техно-
логій професійного навчання й виховання нового покоління науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
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PeDAgOgICAl INNOVATION 
IN THe HIgH QUAlIFICATION STAFF’S TRAININg

The article is devoted to the consideration of significant contradictions in the modern education. There are contradic-
tions between the innovative character in the learning process and the teaching staff’s readiness to innovate in vocational 
and pedagogical activities. At the same time, the resolution of these controversies is considered as a necessary condition 
for the success of the reform and further modernization of the national system of the higher education on a democratic 
and humanistic basis., according to the author of this article. It is impossible to introduce into the modern practice 
of national education the constructive ideas and effective technologies of vocational training and education of a new 
generation of scientific and pedagogical personnel of high qualification. It is impossible without modernization of the 
national education system of Ukraine. The experience has shown that teachers of educational institutions need to update 
their professional skills, seeking new approaches to one of the main tools of pedagogy – the educational process. At the 
same time, analyzing the quality of the results of the innovative transformations that took place in the system of general 
secondary and higher education at the turn of the XX and XXI centuries, it should be emphasized that pedagogical work-
ers of all educational units, firstly, are not always able to identify themselves in the quality of the subjects of innovation 
activity, that is, specialists capable of self-learning new pedagogical realities; and secondly, they can not purposefully act 
and constructively transform the educational process; thirdly, they are not sufficiently prepared for positive perception, 
understanding of the essence and, accordingly, the high professional implementation of declarative and authoritative 
pedagogical innovations.
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Постановка проблеми. Як наголошено у 
Національній доктрині розвитку освіти України 
у XXI столітті, нові пріоритети й соціокультурні 
цінності, що зумовлюють необхідність іннова-
ційного змісту, засобів, форм і методів підго-
товки науково-педагогічних кадрів вищої школи, 
сприяли значній активізації наукових досліджень 
у різних напрямах. Однак питання, пов’язані з 
посиленням саме науково-методичного аспекту 
підготовки кадрів вищої кваліфікації загалом і 
підготовки їх до інноваційної діяльності у вищому 
навчальному закладі зокрема дали змогу виявити 
відсутність чіткої характеристики рівнів сформо-
ваності інноваційної компетентності майбутніх 
фахівців, що потрібує їх подальшого визначення 
та розробки інструментарію для їх виміру.

Аналіз досліджень. Зазначимо, що проблема 
підготовки кадрів вищої кваліфікації знайшла своє 
певне висвітлення в працях учених і дослідників, 
пов’язаних з активізацією творчого потенціалу 
майбутньою суб’єкта науково-педагогічної діяль-
ності (Л. Кондрашова, О. Цокур та ін.) з моде-
люванням та опануванням викладачами нових 
освітніх технологій для набуття професіоналізму 
особистості (Н. Гузій, А. Деркач, В. Сластьонін; 
А. Алексюк, І. Богданова ), з новими пріорите-
тами розвитку сфери освітніх послуг вищої школи 
(В. Бакіров, В. Кремень), їх підходів (В. Андреєв, 
А. Бочкарев, Л. Сурчалов ) і парадигм (Є. Бонда-
ревська, І. Зязюн та ін.) (Бондаревская, 1999: 37).

Водночас, незважаючи на доробки вчених 
щодо теоретичних основ педагогічної іннова-
тики (К. Ангеловські, В. Загвязинський, М. Кла-
рин, М. Поташник, В. Сластьонін (Сластенин, 
2000: 38)) та науково-методичного забезпечення 
процесу підготовки різних категорій освітян-
ських кадрів до інноваційної діяльності (О. Біля-
ковська, В. Бочелюк, І. Гавриш, О. Гончарова, 
Л. Даниленко, В. Докучаєва), є необхідність у 
нових науково-теоретичних розробках з означе-
ної проблематики. Без них, як зазначають фун-
датори ідей модернізації національної системи 
освіти України (В. Андрющенко, С. Гончаренко, 
М. Євтух, І. Зязюн. В. Кремень, Н. Ничкало та 
ін.), неможливе запровадження у сучасну прак-
тику національної освіти конструктивних ідей та 
ефективних технологій професійного навчання й 
виховання нового покоління науково-педагогіч-
них кадрів вищої кваліфікації.

Аналізуючи праці відомих учених (Є. Бонда-
ревська, В. Загвязинский, В. Сластьонін), які на 
широкій міжпредметній основі досліджували 
різні аспекти теорії педагогічних інноваційних 
технологій, а також практики освоєння й впрова-

дження цих інновацій у різних типах навчальних 
закладів, ми, вслід за ними, дійшли висновку, що 
«масовий характер освітніх ініціатив спричинив 
стихійність, випадковість, безсистемність інно-
вацій, які мають недостатню соціальну та нау-
кову обґрунтованість» (Бондаревская, 1999: 16). 
З цього приводу Є. Бондаревська, узагальнюючи 
результати власних спостережень і досліджень, 
констатує: педагогічні колективи, відчуваючи 
гостру потребу в змінах, відчувають і настільки 
ж гостру нестачу концептуальних ідей, знань, 
досвіду впровадження педагогічних інновацій, а 
також знань із наукових основ педагогічного екс-
перименту, інформації про освітні процеси, що 
відбуваються в світі, країні, регіоні. На її думку, 
все це свідчить про необхідність спеціальної під-
готовки сучасного покоління педагогічних кадрів 
до інноваційної діяльності у навчальних закла-
дах шляхом надання відповідної світоглядно-
методологічної та науково-методичної допомоги, 
зокрема, в ракурсі  засвоєння ними теорії педа-
гогічних технологій та практики впровадження 
педагогічних інновацій.

Обґрунтовуючи актуальність проблеми педаго-
гічних інновацій у напрямі спеціальної підготовки 
педагогічних кадрів до інноваційної діяльності в 
умовах сьогодення, В. Сластьонін звертав увагу 
на те, що «викладачі навчальних закладів відчу-
вають потребу в оновленні свого професійного 
багажу, пошуку нових підходів до одного з осно-
вних інструментів педагогіки – навчального про-
цесу» (Сластенин, 2000: 44). Поряд із цим, аналі-
зуючи якість отриманих результатів інноваційних 
перетворень, що мали місце в системі загальної 
середньої та вищої освіти на зламі XX і XXI ст., 
провідний учений неодноразово наголошував 
на тому, що педагогічні працівники всіх ланок 
освіти, по-перше, не завжди спроможні виявляти 
себе як суб’єкти інноваційної діяльності, тобто 
фахівці, здатні самостійно пізнавати нові педаго-
гічні реалії, по-друге, не можуть цілеспрямовано 
діяти та конструктивно перетворювати освітній 
процес, по-третє, вони недостатньо готові до 
позитивного сприйняття, розуміння сутності та, 
відповідно, високого професійного впровадження 
декларативних й авторських педагогічних іннова-
цій (Сластенин, 2000: 39).

Як бачимо, практика інноваційних перетво-
рень у системі освіти України зустрічається з 
серйозними перешкодами, що виникають через 
низький рівень готовності освітян до інноваційної 
професійної діяльності. 

Мета статті полягає у розгляді найсуттєві-
ших суперечностей сучасної освітньої ситуації, 
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до яких належать протиріччя між інноваційним 
характером процесів, що відбуваються майже в 
кожному навчально-виховному закладі, та готов-
ністю педагогічних працівників до інновацій-
ної професійно-педагогічної праці. При цьому 
розв’язання цієї суперечності розглядається 
всіма науковцями як необхідна умова успішності 
реформування і подальшої модернізації націо-
нальної системи вищої освіти на демократичних 
і гуманістичних засадах.

Отже, в статті маємо розглянути найсуттєвіші 
суперечності в сучасній освіті, до яких належать 
протиріччя між інноваційним характером проце-
сів, що відбуваються майже в кожному навчально-
виховному закладі, та готовністю педагогічних 
працівників до інноваційної професійно-педаго-
гічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичний 
аналіз та узагальнення опрацьованих наукових 
джерел дав змогу встановити, що подолання 
визначеної вище суперечності здебільшого 
пов’язано з конструктивним вирішенням про-
блеми підготовки педагогічних кадрів як суб’єктів 
інноваційної професійно-педагогічної діяльності 
у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. 
При цьому було з’ясовано таке: якщо проблема 
становлення педагогів як суб’єктів інноваційної 
діяльності ставала предметом спеціального дослі-
дження на етапі їхнього вузівського навчання 
(Н. Докучаєва, О. Козлова) і в умовах післяди-
пломної педагогічної освіти (І. Гавриш, С. Поля-
ков), то нині відсутні будь-які дослідження, які 
б стосувалися цієї проблеми на рівні підготовки 
магістрантів, аспірантів чи науково-педагогічних 
працівників вищої школи, які працюють у вищих 
навчальних закладах. Натомість, із метою подо-
лання наявної прогалини, на що спрямовано наше 
дослідження, доцільно було б звернути увагу, 
виявивши внесок науковців у цю проблему, бо ми 
«спускаємося нижче».

Надбання сучасної світової й вітчизняної 
педагогіки доводять, що, безумовно, інноваційна 
діяльність – це один із видів продуктивної діяль-
ності, пов’язаної з виробленням нових цілей, від-
повідних обраній діяльності, або досягненням 
відомих цілей за допомогою нових засобів, необ-
хідних компонентів, яким є творчість. Через це 
результативність інноваційної діяльності у сфері 
освіти значною мірою визначається особистіс-
ними якостями її суб’єктів, тобто їх підготовле-
ність до впровадження педагогічних нововведень, 
їх активність у процесі роботи.  Недаремно це 
відображено в наукових працях І. Гавриш, Л. Мак-
сименко, де розкриваються дослідження психоло-

гічної готовності педагогів до прийняття й впро-
вадження нововведень, до творчого зростання і 
підвищення фахового рівня (В. Бондар, І. Зязюн, 
Н. Тарасевич) на основі проектування спеціальної 
системи підвищення кваліфікації освітянських 
кадрів (І. Авдєєва, Є. Макагон).

Так, ґрунтовно аналізуючи концептуально-
методологічні та дидактичні підходи до науко-
вого осмислення педагогічної освітньо-виховної 
проблематики останніх часів, І. Зязюн констатує: 
«Незважаючи на існування численних прийомів і 
методів, використання яких започатковує нові ідеї 
чи нові рішення навіть у початковій школі, педа-
гоги часто використовують малоефективні тради-
ційні методи, випадкові здогадки, оскільки ефек-
тивні креативні методи їм практично не відомі. 
Вони неактуальні в навчальних планах педаго-
гічних вищих навчальних закладах і в підготовці 
магістрів, майбутніх педагогів вищих навчальних 
закладів» (Зязюн, 1996: 8). Виявляючи причини 
такого стану, відомий український учений звертає 
увагу на те, що мотивація учасників інноваційних 
змін набуває важливого значення, оскільки приму-
сове й декларативне без пояснення кінцевих цілей 
нав’язування педагогічних інновацій, як правило, 
призводить до неприйняття й подальшого пере-
кручування результатів їх впровадження. Вихід 
із такої ситуації, на його думку, можливий лише 
через особливу форму внутрішньої діяльності 
педагога. 

Досліджуючи чинники сприйняття, впрова-
дження й поширення педагогічних інновацій у 
сучасних навчальних закладах, К. Ангеловські 
«людському фактору» надає вирішального зна-
чення. Зокрема, вивчаючи особливості ставлення 
вчителів шкіл до педагогічних інновацій, серед 
чинників, які суттєво впливають на цей стан, вона 
виокремлює: 

 − об’єктивні (вік, стать, рівень освіти і педа-
гогічної підготовки, поінформованість, задово-
леність педагогічною професією, розвиненість 
регіону, місце роботи, тип школи, її технічна й 
інформаційна оснащеність);

 − суб’єктивні (мотиваційна спрямованість на 
нововведення, міра новаторства, здатність учи-
теля бути ініціатором нововведення й створення 
сприятливих умов для впровадження педагогіч-
них інновацій, уміння долати перешкоди й труд-
нощі в їх впровадженні, професійна підготовле-
ність до вибору інновацій та оцінки результатів 
їх застосування у навчально-виховному процесі) 
(Ангеловски, 1991: 103).

Суттєво й те, що, здійснивши класифікацію 
вчителів залежно від їх ставлення до нововведень, 

Бухнієва О, Банкул Л. Педагогiчна iнноватика у пiдготовцi кадрiв вищої квалiфiкацiї
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К. Ангеловські виділяє з їхнього складу п’ять 
типових категорій, назвавши їх умовно так: 

– новатори як педагоги з вираженим новатор-
ським духом, які завжди сприймають, активно 
впроваджують і поширюють нове в сфері освіти; 

– передовики, які позитивно ставляться до 
інновацій й сприяють їх упровадженню, дотриму-
ються професійної позиції бути серед перших у 
процесі інноваційних перетворень;

– середні, які є прихильниками оновлення 
педагогічного процесу, позитивно сприймають 
новизну; їх гаслом є золота середина, бо вони не 
прагнуть інноваційних змін, не хочуть бути серед 
перших, як і серед останніх; 

– передостанні, які досить критично став-
ляться до нового й, швидше, сумніваються в його 
доцільності. Вони віддають перевагу перевіреним 
на власному досвіді традиційним формам і мето-
дам вирішення навчально-виховних проблем. До 
реалізації нового вони приступають після того, як 
воно стало реальним фактором педагогічної дій-
сності; 

– останні, по-суті, є супротивниками іннова-
ційних змін, оскільки дотримуються традицій 
через консерватизм власних педагогічних погля-
дів і настанов (Ангеловски, 1991: 75).

Вищеозначеної думки дотримується і В. А. Тру-
нова, бо приблизно такий розклад було отримано 
під час експериментальної роботи з позакласного 
літературного читання в загальноосвітніх закла-
дах освіти (Трунова, 2016: 8).

Розглядаючи нововведення як шлях і перспек-
тивний спосіб розвитку організацій, А. Приго-
жин, передусім, визначив роль суб’єкта іннова-
цій, протиставивши йому характеристику фахівця 
як залежного виконавця рішень щодо іннова-
ційних змін, який реалізує свою компетентність 
через інших осіб і в заданому обсязі й режимі. 
Невипадково він визначив провідною характе-
ристикою ініціатора нововведень свідомість і 
самосвідомість. Завдяки тому, що вченому при-
таманне розуміння своєї особистісної ініціативи 
як суб’єктивно можливої, яка згодом суспільно 
приймається за основу власного існування, видат-
ний учений зафіксував низку чинників-проблем, 
що перешкоджають впровадженню нововведень. 
Серед них було виокремлено такі: 

– соціальні відносини з приводу нововведень, 
які стосуються координації учасників, згрупова-
них за трьома статусними позиціями – новатори 
(автори нових ідей), організатори (особи, які пла-
нують, фінансують інноваційні розробки й забез-
печують впровадження нововведень) та користу-
вачі (ті фахівці, що працюють із нововведеннями); 

– матеріально-фінансовий і професійний ста-
тус ініціатора нововведення, оскільки ідеальним 
варіантом для впровадження інновацій є поєд-
нання ініціаторів і користувачів в одній особі.  
У протилежному разі ця справа суттєво усклад-
нюється через відсутність належного економіч-
ного, організаційного й соціального забезпечення; 

– соціальна ціна впровадження інновацій, 
наслідки яких при масовому поширенні не завжди 
є передбачуваними: можливі помилки і «при-
ховані несподіванки»; психологічні бар’єри, які 
виявляються через «інертність, упередження, сте-
реотипи масової, групової чи індивідуальної сві-
домості, що викликають негативну установку на 
нове» (Ангеловски,1991: 127).

Формування готовності майбутніх учителів 
до інноваційної професійної діяльності має роз-
глядатись як процес їхньої цілеспрямованої підго-
товки до створення, впровадження та поширення 
освітніх нововведень. Останні мають коритися:

− діям певних зовнішніх і внутрішніх зако-
номірностей і залежати від повноти реалізації 
(основних положень інноваційної парадигми, 
завдань щодо становлення майбутніх учителів 
як суб’єктів модернізаційних процесів у системі 
загальної середньої освіти); 

− змістовим, функціональним і структурним 
зв’язкам інноваційного навчання з іншими склад-
никами професійно-педагогічної підготовки май-
бутніх учителів; 

− основним положенням міждисциплінарного 
підходу; 

− структурно-функціональним зв’язкам між 
його окремими компонентами; 

− зворотному зв’язку на всіх етапах організації 
інноваційного навчання; 

− принципу оптимальності в процесі визна-
чення співвідношення аудиторної та самостійної 
роботи як учнів, так і студентів.

О. С. Цокур підкреслює, що зростаючий рівень 
соціальних очікувань від освіти і накопичені 
невирішені проблеми настійно вимагають актив-
ної взаємодії освіти з громадськими та професій-
ними колами. Модернізуючи зміст освіти, форми 
і методи навчання, створюючи принципово нові 
технології в освітньому процесі, освіта може 
стати дійсним ресурсом розвитку нашого сус-
пільства. Модернізація має задовольняти вимогам 
фундаменталізму і універсальності, гуманізму і 
демократизму (Цокур, 2008: 56).

Модернізація освіти виступає як процес удо-
сконалення системи підготовки фахівців із метою 
узгодження її із сучасними суспільними і науко-
вими вимогами на основі врахування передового 
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вітчизняного та зарубіжного досвіду. Модерніза-
ція змісту освіти зумовлена необхідністю розши-
рення і конкретизації його соціального, культур-
ного і практичного контекстів у сучасних умовах 
(Цокур, 2008: 57).

Висновки. Отже, ми вважаємо, що вчитель 
інноваційної орієнтації – це особистість, здатна 
брати на себе відповідальність, вчасно врахову-
вати ситуацію соціальних змін і є найбільш пер-
спективним соціальним типом педагога.

 Як учитель-дослідник, він спрямований на 
науково-обґрунтовану організацію навчально-
виховного процесу з прогнозуючим спрямуван-

ням, має адекватні орієнтації, гнучке професійне 
мислення, розвинуту професійну самосвідомість, 
готовність до сприйняття нової інформації, воло-
діє мистецтвом рефлексії. 

При цьому необхідною структурою інновацій-
ної діяльності педагога має бути його готовність 
до інновацій. Під останньою розуміється складне 
інтегративне новоутворення, суть якого становлять 
взаємодія мотиваційного, орієнтовного, змістовно-
операційного компонентів, функції яких забезпе-
чують творчу спрямованість педагога; його інно-
ваційну обізнаність та технологічну озброєність у 
сфері проблем педагогічної інноватики. 
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МУЗичНе МиСтецтВО яК ЗАСІб реАлІЗАцІї МІжКУльтУрНОГО ПІДхОДУ 
У ПрОцеСІ ВиВчеННя ІНОЗеМНОї МОВи

У статті дається характеристика міжкультурного підходу до навчання іноземних мов, розглядаються його 
особливості та переваги. Висвітлюється специфіка музичного мистецтва як відображення системи ціннісних 
орієнтацій різних культур, його роль в оволодінні студентами міжкультурними знаннями. Показано, що вико-
ристання музичного матеріалу  у вигляді слухання музичних творів своєї і країни, мова якої вивчається, спів 
пісень цією мовою сприяє набуттю досвіду міжкультурного спілкування, усвідомленню самобутності власної 
культури, формуванню готовості до взаємодії у різноманітті культур.

Ключові слова: культура, міжкультурний підхід, музичне мистецтво, міжкультурне навчання, народна 
музика. 
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MUSICAl ART AS MeANS OF ReAlIZATION OF THe INTeRCUlTURAl 
APPROACH IN THe PROCeSS OF FOReIgN lANgUAge leARNINg

The article deals with the intercultural approach to foreign languages learning focused on understanding the cultural 
achievements of another country, tolerance forming towards them, and the readiness to interact in the diversity of cultures. The 
intercultural approach is an important prerequisite for solving the problem of understanding: understanding of oneself and 
others, the relationship between man and society, understanding of universal values, and differences between peoples and their 
cultures. It has much in common with the sociocultural approach. They are based on studying of the culture of the country which 
language is learned. However, only an intercultural approach points to the interaction between cultures, the exchange between 
them. The characteristic of this approach is the concept on the interaction of structurally related or similar cultures. 

Realization of the intercultural approach to foreign languages learning requires an appropriate organization of the 
learning process. This is the process of intercultural learning. It means not only understanding the system of value orien-
tations of another’s culture, but also reflects the orientation system of its own culture; the process of development, origin, 
understanding and acceptance of cultural differences.

Among the means that promote the realization of the intercultural approach in the process of foreign language learn-
ing, art is emphasized, in particular, music. It reflects the cultural heritage of society, transmits the atmosphere and color 
of the country which language is studied. Various intonations are closely associated with poetic ideas, specific visual 
representations, and different emotional states characteristic of each epoch, which leads to the formation of stable associ-
ations. These associations, the listener will assign in the process of communicating with the musical composition. There-
fore, the appeal to the musical material in the course of its study is an important factor in the formation of intercultural 
knowledge, the ability to intercultural communication, promotes the development of motivation for students’ learning.
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Using of music in the process of studying a foreign language for the formation of intercultural knowledge and 
ideas of students stipulates their involvement in various forms of interaction: listening to musical works of the 
country’s composers, the language of which is studied, folk music, singing and learning folk and modern songs in 
this language. This contributes to the formation of ideas about the values of another country, showing the attitude 
of composers to different phenomena of reality through the prism of their culture; trains for the role of cultural 
intermediary between native and foreign culture, who is able to successfully overcoming of intercultural misunder-
standings and conflict situations.

Key words: intercultural approach, culture, musical art, intercultural learning, folk music.

Постановка проблеми. Важливою ознакою 
реформування системи вищої педагогічної освіти  
є орієнтація на підготовку фахівців, здатних діяти 
в умовах, що постійно змінюються, конкуренто-
спроможних на ринку праці не тільки в Україні, а 
й на міжнародному рівні, які усвідомлюють куль-
турні особливості різних країн та готових до взає-
модії у полікультурному просторі. У зв’язку з цим 
актуальності набуває використання у навчально-
педагогічному процесі нових підходів, спрямо-
ваних не тільки на формування умінь студентів 
раціонально використовувати власний набутий 
досвід й адаптуватися до потреб суспільства, але 
й на їх підготовку до виконання ролі культур-
ного посередника між рідною культурою та іно-
земною, що уміє успішно долати  міжкультурні 
непорозуміння та конфліктні ситуації. Одним із 
таких є міжкультурний підхід, реалізація якого в 
умовах вивчення іноземних мов забезпечує роз-
криття національної самобутності інших культур, 
ілюструє їхню належність до культури світу на 
основі усвідомлення загальнолюдських ціннос-
тей. Його застосування зумовлюється викорис-
танням різних засобів, зокрема музичного мисте-
цтва, в якому відображаються культурні надбання 
суспільства, передається атмосфера та колорит 
країни, мова якої вивчається. Отже, звернення 
до музичного матеріалу у процесі її вивчення є 
важливим чинником формування міжкультурних 
знань, здатності до міжкультурної комунікації, 
сприяє розвитку мотивації навчання студентів. 

Аналіз досліджень. Проблема підготовки май-
бутніх фахівців на основі міжкультурного підходу 
знайшла своє відображення у працях М. Бахтіна, 
Л. Вітковського, Ю. Габермаса, К. Кляне, А. Кра-
узе, Т. Левовицького, Є. Нікіторовича, Т. Тодорова. 
Частково вона розглядалася у працях, присвяче-
них полікультурній освіті (Р. Агадуллін, Л. Гон-
чаренко, Я. Гулецька, В. Кузьменко, Н. Мельник, 
В. Осадчий, Л. Пуховська, І. Родигіна, С. Сисо-
єва, Н. Шульга та ін.). Питання міжкультур-
ної комунікації як важливої складової частини 
міжкультурної освіти досліджували З. Бакум, 
А. Василюк, І. Дидра, Н. Іконников, Г. Крючков, 
Р. Льюїс, С. Мартиненко, Н. Мойсеюк, С. Нікола-
єва, О. Романовський та інші. Певні аспекти про-

блеми аналізуються у роботах зарубіжних дослід-
ників К. Біер, Д. Гріффі, Т. Мерфі та Дж. Хармера. 
Учені В. Сафонова, А. Крупко, Т. Грушевіцька 
розглядали питання освіти на основі розширення 
взаємозв’язків різних народів та їхніх культур. 
Істотним внеском у розв’язання означеної про-
блеми є педагогічні дослідження, в яких акценту-
ється на залученні особистості у навчально-вихов-
ний процес до сфери культури (Є. Бондаревська, 
З. Донець, В. Краєвський, О. Рудницька, Г. Тара-
сенко, О. Щолокова та ін.). Важливими є праці 
вчених, присвячені ролі мистецтва у засвоєнні 
культурних цінностей свого та інших народів 
(І. Бех, І. Зязюн, О. Отич, Г. Тарасенко, Г. Филип-
чук та ін.), специфіці музики як системи культур-
них цінностей та її значущості у становленні осо-
бистості (Е. Абдулін, М. Каган,Є. Назайкінський, 
Г. Падалка, О. Ростовський та ін.), використанню 
музичного матеріалу у вивченні іноземних мов 
(Н. Білоножко, О. Карпенко, П. Кирпичникової, 
Г. Синькевич та ін.). Однак питання, пов’язані 
із застосуванням музики як важливого чинника 
формування міжкультурних знань та готовності 
до міжкультурної комунікації  у процесі вивчення 
іноземних мов, не мають поки що повного висвіт-
лення. 

Мета статті − розкрити особливості застосу-
вання міжкультурного підходу у процесі вивчення 
іноземної мови та ролі музичного мистецтва у 
його реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Науковці під-
креслюють, що міжкультурний підхід є важливою 
передумовою розв’язання проблеми розуміння: 
розуміння себе та інших осіб, стосунків між люди-
ною та суспільством, розуміння загальнолюдських 
цінностей, а також відмінностей між народами та 
їхніми культурами. Проте специфіка цього під-
ходу зумовлює уточнення основних дефініцій. 
Так, наприкінці минулого століття у зарубіжній 
педагогічній літературі з’явилися нові підходи 
до навчання іноземних мов: «соціокультурний», 
«крос-культурний», «транс культурний», «муль-
тикультурний», «полікультурний», «міжкультур-
ний». Незважаючи на те, що в основі цих підходів 
лежить поняття «культура», вони мають свої від-
мінності, зумовлені особливостями тієї чи іншої 
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мови. У Загальноєвропейських рекомендаціях із 
мовної освіти зазначено: «У рамках міжкультур-
ного підходу головною метою навчання мови є: 
сприяння розвитку цілісної особистості того, хто 
вивчає мови, та його самоусвідомлення шляхом 
збагачення досвіду, розуміння відмінностей між 
іншими мовами та культурами» (Загальноєвро-
пейські рекомендації, 2003: 54). Згідно з позицією 
сучасних дослідників (М. Болдирєва, Ю. Лотман, 
В. Малахов, Е. Рацеєва), термін «міжкультурний» 
передбачає взаємодію та акультурацію, в той час 
такі поняття, як «мультикультурний» та «полі-
культурний», тільки констатують різноманіття 
культур. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що між-
культурний підхід має багато спільного із соціо-
культурним. Основою обох підходів є вивчення 
культури країни, мова якої вивчається. Відповідно 
до соціокультурного підходу, передбачається 
також і знання власної культури (хоча це не відо-
бражено у самому понятті), знання конкретних 
соціальних умов спілкування, прийнятих в іншій 
країні. Міжкультурний підхід вказує на взаємо-
дію між культурами. Окрім того, як підкреслює 
М. Байрам, префікс inter означає не тільки вза-
ємодію, а й характеризує відносини та обмін між 
культурами (Байрам, Зейрат, 1996: 67). Особли-
вістю цього підходу є положення щодо взаємодії 
структурно споріднених або схожих культур. При 
цьому на першочергову увагу заслуговує культура 
народу, мова якого вивчається, але значна увага 
приділяється й вивченню особливостей іншої для 
студента культури, вмінню розповісти про них за 
допомогою іноземної мови, а також зв’язкам, які 
є між двома народами та їхніми культурами. Це 
стимулює студентську аудиторію до аналізу явищ, 
характерних як для культури рідного народу, так і 
культури народу, мова якого вивчається, визнача-
ється культурним релятивізмом, відсутністю рис 
етноцентризму. Отже, навчання іноземної мови у 
контексті такого підходу спрямовується на форму-
вання міжкультурної компетентності, підготовку 
студента як посередника між двома культурам, що 
уміє використовувати при цьому іноземну мову як 
засіб контакту з носіями цієї мови.

Реалізація міжкультурного підходу до навчання 
іноземних мов потребує відповідної організації 
навчального процесу. Таким є процес міжкуль-
турного навчання. Це, як зазначається в Європей-
ській Федерації Інтеркультурного, таке навчання, 
що характеризує «нову навчальну ситуацію, під 
час якої учневі допомагають побачити відмінності 
та усвідомити їх не просто як перешкоди та відхи-
лення від усталених норм; ситуація, в якій кожна 

культура пояснюється в контексті іншої у процесі 
самопізнання та розуміння під час їх взаємодії. 
Такий процес має втягувати учнів і розумово, і 
емоційно» (EFIL, 1981). 

На думку А. Томас, міжкультурне навчання 
означає не тільки розуміння системи ціннісних 
орієнтацій чужої культури, а й відображає цін-
нісні уявлення власного народу; це процес роз-
витку, виникнення, розуміння й прийняття їх від-
мінностей. Учений стверджував, що тільки тоді, 
коли відбувається взаємодія з іншою культурою, у 
процесі чого реалізуються культурні відмінності, 
можна усвідомити власну культуру. Наступним 
кроком у цьому процесі є не ігнорування цієї куль-
тури, яка усвідомлюється як загрозлива, оскільки 
вона досліджує нові можливості, які не були від-
криті у власній культурі (Томас, 1988: 83). Отже, 
міжкультурне навчання – це не просто взаємодія з 
іншою культурою, але й культурний розвиток осо-
бистості. 

Серед засобів, що сприяють реалізації між-
культурного підходу у процесі вивчення іноземної 
мови, виокремлюють мистецтво, зокрема музику. 
Розглянемо її специфіку.

Відомо, що мистецтво характеризує складну 
систему культурних цінностей. Його особливістю 
є те, що при взаємодії з ним можна прожити тисячі 
життів людей різних епох і завдяки цьому спро-
ектувати власний особистісний досвід. Це зумов-
лено тим, що матеріал, зафіксований у художніх 
творах, дає людині змогу дійти висновків уза-
гальнюючого характеру, які за істиною, глибиною 
і силою не поступаються висновкам, отриманим 
у результаті пізнання (Органова, 1975: 152). Залу-
чення до мистецтва у процесі вивчення іноземної 
мови не тільки дає змогу доторкнутись до цінніс-
них уявлень відповідного народу, перейнятися 
досвідом ціннісного ставлення до світу їх авторів, 
але й спонукає до ціннісного переживання навко-
лишніх явищ (О. Рудницька), наповнює особистіс-
ним смислом ставлення до майбутньої професій-
ної діяльності (Г. Тарасенко), сприяє становленню 
духовності особистості в усьому спектрі мораль-
них, етичних, естетичних цінностей, її ставлення 
до явищ культури та соціуму (О. Хижна), розви-
тку інтуїції, співпереживання, тих якостей, що 
необхідні у міжкультурній комунікації.

Специфіка музичного мистецтва полягає в 
тому, що воно відображає не сам світ, а пережи-
вання світу. Завдяки своїй значній емоційній силі 
музика наділяє особистість духовною силою, яка 
підносить внутрішнє «Я» до масштабів усього 
світу, створюючи благотворний вплив на духо-
вний світ. Її матеріалом є звуки, які впливають 



109ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

на всю психіку й організм людини, об’єднуючи 
в собі минуле і теперішнє в усьому багатстві від-
чуття життя. Різноманітні музичні інтонації тісно 
пов’язуються з характерними для кожної епохи 
поетичними ідеями, конкретними зоровими уяв-
леннями, різними емоційними станами, що при-
зводить до утворення стійких асоціацій, які слу-
хач засвоює у процесі спілкування з музичним 
твором (Восприятие музыки, 1980: 141).

Важливе значення мають положення А. Сохора 
щодо соціальної зумовленості музичного мис-
тецтва. Зокрема, він зазначав, що осмислене 
сприймання музики, її розуміння та переживання 
можливі лише на основі певного кола слухацьких 
вражень, асоціацій, умінь і навичок, які склались 
у людини під впливом того соціально-культур-
ного середовища, в якому вона живе (Сохор, 1981: 
102). Таким чином, знання особливостей цього 
середовища сприяє кращому розумінню змісту 
музичних творів.

На думку М. Каган, процес пізнання музич-
ного мистецтва здійснюється на основі спілку-
вання з ним, що сприяє усвідомленню цінніс-
них орієнтирів, закладених у музичних творах, 
встановленню з ними тісного зв’язку, забезпечує 
«досягнення духовної спільності між людьми», 
оскільки «ані передачею повідомлення, ані пря-
мим матеріальним впливом не можна сформувати 
особистісні смисли, систему цінностей індивіда»  
(Каган, 1988: 300). 

Використання музики у процесі вивчення 
іноземної мови для формування міжкультурних 
знань та уявлень студентів передбачає їх залу-
чення до різних форм взаємодії з нею: слухання 
музичних творів композиторів країни, мова якої 
вивчається, творів народної музики, розучу-
вання народних та сучасних пісень цією мовою. 
Це сприяє збагаченню власної духовної культури 
особистості майбутніх фахівців, зацікавленості, 
підвищує мотивацію навчання, допомагає зламати 
мовні бар’єри і дозволяє їм краще ставитися до 
свого викладача та однокурсників.  

Варто наголосити, що викладачам необхідно 
ретельно готуватися до проведення практичних 
занять із використанням музичного матеріалу, від-
бираючи твори та неодноразово прослуховуючи 
їх із метою підбору. Так, під час вивчення німець-
кої мови можна застосовувати твори німецьких 
та австрійських композиторів-класиків: І. Баха, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Мендель-
сона, І. Брамса, Р. Штрауса, Р. Вагнера, К. Орфа та 
інших. Слухання цих творів розвиває фантазію, 
самостійне творче мислення студентів, дає уяв-
лення щодо ціннісних орієнтирів іншої країни, 

показує ставлення композиторів до різних явищ 
дійсності крізь призму їх культури. Такий під-
хід дає змогу зануритись у конкретну історичну 
епоху, краще зрозуміти ідею твору з урахуванням 
культурного середовища різних часів, прослідку-
вати їх ціннісні орієнтири. Водночас це сприяє 
збагаченню досвіду музичного сприймання, що 
становить основу розвитку духовної культури сту-
дентів. 

Важливе значення мають твори україн-
ських композиторів (М. Лисенка, Л. Ревуцького, 
М. Леонтовича, М. Скорика, Є. Станковича та 
ін.), залучення до яких дає змогу відчути специ-
фіку української культури і на цій основі порів-
няти особливості власних ціннісних орієнтирів та 
орієнтири країни, мова якої вивчається. Слухання 
творів означених композиторів значно покра-
щить усвідомлення відмінностей та подібності 
між «своєю» та «чужою» культурами, сприятиме 
подоланню стереотипів, формуванню толерант-
ності. 

Іншою формою залучення до культурних здо-
бутків є розучування й спів пісень різних жан-
рів країн, мова яких вивчається. При цьому у 
студентів значно розвиваються суто мовні зді-
бності, вимова, лексика, краще засвоюються й 
активізуються граматичні конструкції, що сприяє 
формуванню комунікативних навичок. У про-
цесі вивчення німецької мови можна звертатись 
до пісень, що виконуються на свята, зокрема: 
«Stille Nacht, heilige Nacht» Text: J. Mohr, F. Weise, 
«Schlittenfahrt, Schlittenfahrt» (німецька версія 
пісні Jingle bells); «O du fröhliche, o du selige» 
J. Falk, H. Holzschuher «Weise aus Sizilien»; «Oh, 
Tannenbaum», «Kling, Glöckchen, Klingelingeling», 
«Alle Jahre wieder...», «Weihnachtslied»; пісень у 
виконанні сучасних груп: «Unheillig», «Geboren 
um zu leben», «Zehn kleine Jägermeister» (гурт 
«Die Toten Hosen»), «Mein «Nachbar ist Zombie», 
«Nur für dich» (Wise Guys),  «Ich will» (Rammstein) 
тощо. 

На окрему увагу у реалізації міжкультурного 
підходу заслуговує звернення до народної музики. 
О. Отич вважає, що завдяки здатності творів 
народного мистецтва містити в собі архетипи, 
генетичні коди, які визначають сутність і зміст 
національного світогляду, національного харак-
теру й ментальності народу воно може висту-
пати детермінантою етнічної та соціокультурної 
ідентифікації майбутнього педагога (Отич, 2007: 
492). Саме народна музика формує уявлення про 
культурні традиції та звичаї, визначає ціннісне 
ставлення до різних явищ дійсності крізь при-
зму ціннісних орієнтирів народу. Це спонукає 
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до порівняння культури різних країн та усвідом-
лення самобутності власної культури. При цьому 
варто використовувати не тільки народну музику 
країни, мова якої вивчається, а й інших країн, а 
також твори композиторів, в яких використовують 
народні ознаки. Така модель використання музич-
ного мистецтва сприяє розвитку творчої уяви сту-
дентів, пробуджує цікавість, мотивує подальше 
знайомство з особливостями культури іншої  
країни. 

Необхідно зазначити, що у процесі вивчення 
іноземних мов реалізація міжкультурного підходу 
зумовлюється не тільки використанням музич-
них творів, а передбачає їх поєднання з іншими 
видами мистецтв: літературою, образотворчим 
мистецтвом, архітектурою, театром тощо. За 
такого підходу забезпечується формування ціліс-
ного бачення різних культурних процесів та явищ, 
більш глибоке розуміння  міжкультурної взаємо-
дії, розвиток здатності студентів до міжкультурної 
комунікації. 

Висновки. Отже, міжкультурний підхід перед-
бачає оволодіння знаннями щодо ціннісних здо-
бутків різних народів, усвідомлення самобутності 
власної культури. Його впровадження зумовлює 
організацію міжкультурного навчання, у процесі 
якого здійснюються переживання, оцінка й осмис-
лення відмінності та подібності різних культур. 
Важливим засобом реалізації означеного підходу є 
музичне мистецтво, взаємодія з яким сприяє між-
культурному спілкуванню, поглибленню міжкуль-
турних знань. У процесі вивчення іноземної мови 
це забезпечується шляхом залучення студентів до 
слухання народної музики, творів композиторів 
різних країн, співу та вивчення пісень мовою кра-
їни, що вивчається. Подальшого вивчення потре-
бують розробка конкретних завдань для вивчення 
іноземної мови з використанням музичного мате-
ріалу, методичні рекомендацій для практичних 
занять, дослідження закономірностей впливу різ-
них видів мистецтв на формування міжкультурної 
компетентності майбутніх учителів. 
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ОцІНюВАННя ІНшОМОВНОї КОМПетеНтНОСтІ МОлОДших шКОлярІВ 
ІЗ ЗАСтОСУВАННяМ теСтОВих техНОлОГІй

Пошук ефективних шляхів вимірювання рівня навчальних досягнень учнів початкової школи набуває нині над-
звичайної актуальності. Стаття присвячена оцінюванню іншомовної компетентності молодших школярів.  
У статті проаналізовано поняття «контроль», «оцінювання», «тестовий контроль». Визначено, що головною 
метою системи тестового контролю є управління навчальним процесом в оволодінні учнями іншомовною кому-
нікативною компетентністю. У статті висвітлено дидактичні можливості тестових технологій, запропо-
новано методичні рекомендації щодо їх застосування під час оцінювання учнів початкової школи на уроках іно-
земної мови. Розглянуто види та підвиди тестового контролю з іноземних мов у початковій школі.
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eVAlUATION OF exTeRNAl COMPeTeNCY OF THe eTeRNAl SCHOOlS 
wITH APPlICATION OF TeST TeCHNOlOgIeS

The article defines the essence and components of the concept of evaluation of foreign language competences of junior 
pupils. The question of application of test technologies for assessing foreign language competence of elementary school 
students is revealed. The ability to determine the level of formation of communicative competence of junior high school 
students in the process of studying English with the use of test technologies is shown. The state of professional training of 
future teachers of primary school is analyzed and the conditions of optimization of their preparation for the assessment of 
foreign language communicative competence by means of test technologies in English lessons are determined. The work 
is aimed at improving the quality of training of employees general educational institutions and educational management 
institutions in areas of pedagogical assessment, testing and monitoring of education quality. Can be used in the process 
of organizing pedagogical measurements in general education educational institutions.

The organization of the process of studying foreign languages has a long history, like the language itself, since 
throughout the time communication and contacts with peoples who spoke in other languages were maintained. In the 
context of European integration, the study of foreign languages is an important component of the educational policy of 
our state. One of the key competencies for students, according to the State Standard of General Education, is the ability 
to communicate in native and foreign languages. That is why a lot of attention is paid to studying a foreign language from 
the elementary school. For the teacher, the question is how can quickly and effectively teach the foreign languages of their 
students, how to properly plan and organize the educational process itself.

The search for perfect methods for measuring the level of student achievement at the present stage of the development 
of information technology is extremely urgent, since objectivization of the measurement process, providing feedback, 
enables to coordinate this development. Consequently, objective and accurate methods of measuring and evaluating 
knowledge become one of the driving forces of scientific progress.

Key words: foreign language competence, junior pupils, test technologies, foreign languages, foreign language  
competence assessment.

Постановка проблеми. Пошук досконалих 
методів вимірювання рівня навчальних досяг-
нень учнів на сучасному етапі розвитку інфор-
маційних технологій набуває надзвичайної 
актуальності, оскільки об’єктивізація процесу 

вимірювання, забезпечуючи зворотний зв’язок, 
дає змогу координувати цей розвиток. Отже, 
об’єктивні та точні методи вимірювання й оці-
нювання знань стають однією з рушійних сил 
наукового прогресу.
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Організація процесу вивчення іноземних мов 
має довгу історію, як і сама мова, оскільки протя-
гом усього часу утримувалися зв’язок та контакти 
з народами, які розмовляли іншими мовами. В умо-
вах євроінтеграції вивчення іноземних мов є важли-
вою складовою частиною освітньої політики нашої 
держави. Однією з ключових компетентностей для 
учнів, згідно із Державним стандартом загальної 
освіти, є здатність спілкуватися рідною та інозем-
ними мовами. Саме тому вивченню іноземної мови 
приділяється багато уваги починаючи з початкової 
школи. Для вчителя досить актуальними є питання, 
в який спосіб можна швидко та ефективно навчити 
іноземних мов своїх учнів, як правильно сплану-
вати і організувати сам освітній процес. Одним із 
важливих елементів процесу вивчення іноземної 
мови в початковій школі є перевірка та оцінювання 
засвоєних учнями знань, умінь, навичок. Існу-
ють різні види контролю: тематичний, рубіжний, 
поточний, семестровий.

Оцінка знань учнів – це виявлення того обсягу 
засвоєних учнями знань, рівня і якості засвоєння 
навчального матеріалу та внесення необхідних 
корективів у процес навчання з метою вдоскона-
лення змісту, методів і форм організації навчання. 
Інформаційні технології пропонують велику кіль-
кість різних ресурсів, за допомогою яких пере-
вірку в початковій школі можна зробити більш 
цікавою, зручною та ефективною. Оцінка – кіль-
кісний показник якості результатів навчально-піз-
навальної діяльності учнів. Вона опосередковано 
характеризує розвиток учня, його здібності, став-
лення до навчання і може бути виражена у формі 
якісної словесної характеристики.

Контроль як дидактичне поняття становить 
собою сукупність усвідомлених дій, спрямованих 
на отримання відомостей про рівень опанування 
окремими учнями програмового матеріалу, ово-
лодіння теоретичними та практичними знаннями, 
навичками і вміннями, що необхідні у процесі 
виконання завдань.

Оцінювання рівня засвоєння знань і форму-
вання умінь грає виключно важливу роль в орга-
нізації навчального процесу, адже вона надає 
вчителю необхідну інформацію для управління 
навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Контроль, перевірка результатів навчання 
трактується дидактикою як педагогічна діагнос-
тика, з якою пов’язана проблема вимірювань у 
педагогіці.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз остан-
ніх джерел та публікацій встановив, що питанню 
оцінювання навчальних досягнень учнів почат-
кової школи присвятили свої праці Т. Байбара, 

Н. Бібік, О. Савченко, М. Вашуленко, І. Лутченко, 
Н. Пасічник та інші. Аспекти навчання інозем-
них мов молодших школярів розкрито в доробках 
О. Котенко, А. Соломаха, О. Ціліщева, Н. Шелест 
та інших науковців.

Проте після опрацювання джерел науково-
педагогічної літератури ми звернули уваги, що 
немає робіт, які б описували використання тесто-
вих технологій на уроках іноземної мови в почат-
ковій школі для оцінювання засвоєних учнями 
знань, умінь і навичок.

Мета статті − висвітлити дидактичні можли-
вості тестових технологій та продемонструвати їх 
застосування під час оцінювання учнів початкової 
школи на уроках іноземних мов.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж роз-
глянути застосування тестових технологій для 
оцінювання рівня сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності, варто розглянути 
саме поняття «компетентність».

Н. Бідюк розглядає іншомовну комунікативну 
компетентність як «знання, уміння та навички, 
необхідні для розуміння чужих і власних програм 
мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сфе-
рам, ситуаціям спілкування, зміст якої охоплює 
знання основних понять лінгвістики мови (стилі, 
типи, способи зв’язку речень у тексті), навички 
та уміння аналізу тексту та власне комунікативні 
надбання» (Бідюк).

Натомість О. Тинкалюк визначає її як «знання 
мови, високий рівень практичного володіння як 
вербальними, так і невербальними її засобами, 
а також досвід володіння мовою на варіативно-
адаптивному рівні залежно від конкретної мов-
леннєвої ситуації» (Тинкалюк, 2008: 53–63).

У різних моделях іншомовної комунікативної 
компетентності розглядаються різні її складники. 
М. Кенел та М. Свейн поділяють іншомовну кому-
нікативну компетентність на граматичну, соціо-
лінгвістичну, дискурсивну і стратегічну. Д. Хаймс 
виділяє лінгвістичну, соціально-лінгвістичну, 
дискурсивну і стратегічну. Також досліджу-
ються тематичний, організаційний, прагматич-
ний, соціокультурний, соціальний та інші компо-
ненти іншомовної комунікативної компетентності 
(Клочко, Прадівлянний, 2009).

Контроль та оцінювання рівня сформо-
ваності компетентностей молодших школя-
рів – невід’ємний структурний елемент навчаль-
ного процесу. Він є і завершальним компонентом 
змістовного блоку, і компонентом, який пов’язує 
навчальну діяльність учня (Петрик, 2015: 148).

Більшість вітчизняних та зарубіжних учених 
розглядають поняття оцінювання по-різному.  
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Оцінювання, у трактуванні української вче-
ної О. Савченко, – це процес визначення рівня 
навчальних досягнень учня в оволодінні зміс-
том предмета порівняно з вимогами Державного 
стандарту та програм (Савченко, 2012: 193). Оці-
нювання є особливою (діагностувальною) скла-
довою частиною контролю, а оцінка – це його 
результат. Ґрунтуючись на ідеях особистісно зорі-
єнтованої, дитиноцентрованої дидактики, вчена 
пропонує розглядати такі функції контролю й оці-
нювання навчальних досягнень молодших школя-
рів, як діагностувальна, корегувальна, прогнос-
тична, навчально-перевірювальна, розвивальна й 
виховна (Савченко, 2012: 185).

При правильній організації навчальної діяль-
ності учнів початкових класів оцінювання сприяє 
розвитку пам’яті, мислення та мови, своєчасно 
викриває невдачі у засвоєнні того чи іншого 
навчального матеріалу та служить їх запобіганню 
(Івко, 2011: 53).

Оцінювання сприяє підвищенню відповідаль-
ності за виконану роботу не тільки учня, але й 
учителя, привчанню школярів до системної праці 
й акуратності у виконанні навчальних завдань.

Засобами оцінювання у початковій школі можуть 
бути роздатковий матеріал у вигляді карток, що міс-
тять завдання, план висловлювання тощо, фоно-
грами, відеограми та тести (Котенко, Соломаха, 
2013: 265). Зазвичай кожен вчитель сам розробляє 
тестові завдання відповідно до вивченого навчаль-
ного матеріалу. Традиційно тестові завдання містять 
інструкцію щодо їх виконання, мовний і мовленнє-
вий матеріал, засвоєння якого перевіряється па пев-
ному етапі навчання (Петрик, 2015: 148).

Перевірка компетентностей учнів потребує 
особливої уваги у процесі навчання іноземних 
мов. У сучасному інформаційному суспільстві 
інформаційно-комунікаційні технології надають 
змогу вчителю перевірити рівень знань молодших 
школярів шляхом застосування різноманітних 
онлайн-тестів, або тестів власного виготовлення. 
Також великого значення набуває процес навчання 
молодших школярів самостійного контролю або 
взаємоконтролю, адже учні навчаються бути 
уважними і брати відповідальність за результат 
власної діяльності (Петрик, 2015: 148).

Є такі методи оцінювання компетентностей 
учнів: усна перевірка (суть полягає в тому, що 
вчитель ставить учням певні запитання, а школярі 
мають дати відповіді на них, використовуючи 
слово. Такий моніторинг сприяє розвитку мис-
лення та вмінню грамотно висловлювати власну 
думку в логічній послідовності); письмова пере-
вірка (більш ефективна, на нашу думку, порів-

няно з першою, тому що всі учні класу отримують 
завдання для підготовки письмових відповідей 
на них. Такий моніторинг сприяє розвитку вмінь 
учнів працювати самостійно, ефективно розпо-
діляти час на кожне завдання), тестова перевірка 
(суть полягає в тому, що є підготовлені вчителем 
запитання до обраної теми, на які подані альтер-
нативні відповіді. Учень має обрати правильний 
варіант відповіді або ж написати власний, якщо 
тести відкритого типу. Тестова перевірка може 
здійснюватися як за допомогою комп’ютера, так і 
без нього) (Петрик, 2015: 148).

Використання тестів у навчальному процесі 
надійно увійшло у світову педагогічну практику. 
В Україні цей процес також набуває сил: розви-
ваються наші уявлення про призначення та педа-
гогічні можливості тестів, форми тестів, формати 
запитань, методи обробки результатів тестування 
та їх інтерпретації.

Слово «тест» англійського походження. Кла-
сичним у педагогіці є визначення К. Інгекампа: 
«Тестування – це метод педагогічної діагностики, 
за допомогою якого вибір поведінки, що презен-
тує передумови чи результати навчального про-
цесу, має максимально відповідати принципам 
співставлення, об’єктивності, надійності та валід-
ності вимірів, має пройти обробку й інтерпрета-
цію та бути прийнятним для застосування в педа-
гогічній практиці».

Дещо інше визначення поняття «тест» дають 
автори Л. Бурлачук і С. Морозов. Вони вважають, 
що тест – фіксоване в часі випробування, призна-
чене для встановлення кількісних (та якісних) 
індивідуально-психологічних якостей.

Тестування – науково обґрунтований процес 
вимірювання (за допомогою тестів) якості власти-
востей особистості.

Тест – інструмент, що складається із квалі-
метрично вивіреної системи тестових завдань, 
стандартизованої процедури проведення, заздале-
гідь спроектованої технології обробки та аналізу 
результатів.

Як видно вже з поданих вище визначень, важ-
ливими критеріями діагностичних тестів навче-
ності є дієвість (валідність), ефективність і надій-
ність їх результатів.

Відмінність тестових завдань від традиційних 
контрольних полягає в тому, що вони передба-
чають оцінювання шляхом порівняння відпові-
дей учнів із ключем і використанням спеціальної 
шкали оцінок, що гарантує більшу об’єктивність 
і незалежність від можливого суб’єктивізму вчи-
теля. Тестування є ефективним засобом організа-
ції контролю у навчанні іноземної мови, оскільки 

Волошина О. Оцiнювання iншомовної компетентностi молодших школярiв...
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стандартна форма завдань забезпечує оператив-
ність у роботі й легкість підрахунку результатів 
(Котенко, Соломаха, 2013: 266).

Тестовий контроль використовують здебіль-
шого для перевірки якості знань усного мовлення. 
Говоріння як продуктивний вид мовленнєвої 
діяльності погано піддається об’єктивному тесто-
вому контролю.

Використання тестових завдань є стандартизо-
ваним засобом перевірки, який цілеспрямовано й 
економно в часі може кількісно виявити, що учень 
знає та вміє, зробити порівняльний аналіз резуль-
татів виконання науково обґрунтованих тестових 
завдань учнями.

Отже, тест являє «собою сукупність завдань 
з певної галузі знань або навчального предмета, 
що дає змогу кількісно оцінити знання, вміння, 
навчальні досягнення і компетентність учнів» 
(Кухар, Сергієнко, 2010: 902). Тест складається із 
тестових завдань. Тестове завдання – це «основна 
складова частина тесту», яка містить інструкцію 
для учнів, текст завдання (запитання), має одно-
значно правильну відповідь і характеризується 
набором показників» (Биков, 2008: 13).

У роботі з учнями початкових класах на уроках 
англійської мови учитель може використовувати 
вибіркові (альтернативного, множинного, пере-
хресного вибору) тести або тести з вільно кон-
струйованою відповіддю. Це можуть бути тести:

– альтернативного вибору – з двох запропоно-
ваних реплік обрати ту, в якій висловлюється про-
хання, згода (незгода), відповідь на запитання тощо;

– множинного вибору – з кількох запропоно-
ваних реплік-реакцій вибрати ту, яка підходить до 
репліки-стимулу тощо;

– перехресного вибору – підібрати, кому 
можуть належати певні висловлювання тощо;

– із вільно конструйованою відповіддю (учні 
самостійно формулюють думку й висловлюють її 
вголос) – вибрати з переліку різноманітних пред-
метів 6 речей, які необхідно взяти в певній ситуа-
ції (на борт літака, для роботи на городі, на літній 
відпочинок тощо) (Квасова, 2009).

Учень має аргументувати свій вибір. Обсяг 
реакції учня може бути різним, але репліка 
має свідчити про те, що він правильно розуміє 
завдання й адекватно реагує на нього.

До кожного із запропонованих тестів пропону-
ється до 6 (у 1–3-му класах) або 12 (у 4-му класі) 
завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 
2 бали, якщо завдань 6, та в 1 бал при кількості 
завдань – 12. За кожне неправильно виконане 
завдання знімається по 2 бали, якщо завдань 6, та 
по 1 балу, якщо завдань 12 (Квасова, 2009).

У тестології, науці про тести, рекоменду-
ють результат тесту обчислювати за формулою:  
Xci = Xi - Wi / (k-1) (Xci – скоректований на здо-
гадку тестовий бал тестованого. Символ і означає 
номер тестованого, k – кількість варіантів відпо-
віді. Xi – тестовий бал тестованого і без корекції. 
Wi – число помилкових відповідей тестованого і ). 

У системі тестового контролю з іноземних 
мов в початковій школі реалізуються чотири 
види тестування: поточне, тематичне, рубіжне і 
підсумкове. За підвидами тестування розрізня-
ється: залежно від статусу результатів виконання 
тесту – неофіційне тестування (поточне й тема-
тичне) з низьким статусом результатів та офіційне 
(рубіжне і підсумкове) тестування з високим 
статусом результатів; за ступенем стандарти-
зованості – нестандартизоване, локально стан-
дартизоване, стандартизоване тестування. Для 
оцінювання відповідей тестованих використову-
ються об’єктивний (за ключем) та суб’єктивний 
(за критеріальною рейтинговою шкалою) методи 
оцінювання. 

Об’єктом тестового контролю виступає іншо-
мовна комунікативна компетенція учнів в різних 
видах мовленнєвої діяльності.

Необхідно пам’ятати, що тестування – це не 
самоціль, а ефективна форма повторення, узагаль-
нення і впорядкування вивченого. Контрольно-
оцінювальна функція навчання – це елемент 
добре організованого і технологічно продуманого 
навчально-виховного процесу. Якщо учні мати-
муть міцні знання, то їх оцінювання не станови-
тиме особливих труднощів, в якій би формі воно 
не проводилось.

Для ефективності тестування бажано, вико-
ристовуючи тестові завдання з вибором, подавати 
кілька правильних відповідей і збільшувати кіль-
кість дистракторів, тобто відповідей неправиль-
них чи правдоподібних. Це дасть змогу зменшити 
похибку. Важливим для збільшення ефективності 
тестування є такий дидактичний принцип, як варі-
ативність змісту. У разі збільшення бази тестових 
завдань зменшується похибка результату тесту-
вання, бо зменшується імовірність того, що різ-
ним тестованим випаде те саме тестове завдання 
(Довгий, 2009: 36).

Висновки. У статті ми розглянули дидак-
тичні можливості тестових технологій та проде-
монструвати їх застосування під час оцінювання 
учнів початкової школи на уроках іноземних мов.

Ми визначили, що тестовий контроль у про-
цесі навчання іноземної мови в молодшій школі 
виступає цілісною функціональною багаторів-
невою системою, яка за всіма характеристиками 
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співвідноситься із загальною системою навчаль-
ного процесу з іноземної мови. 

Головною метою системи тестового контр-
олю є управління навчальним процесом в оволо-
дінні учнями іншомовною комунікативною ком-
петентністю шляхом оперативного отримання 
об’єктивних і надійних даних про успішність чи 
неуспішність перебігу навчального процесу та 
ступінь ефективності досягнення головної мети 

навчання – практичного оволодіння учнями іно-
земною мовою як засобом спілкування в різних 
видах мовленнєвої діяльності на рівні вимог дер-
жавної програми та проекту державного освітнього 
стандарту з предмета «Іноземна мова». Основними 
цілями тестового контролю є визначення рівня 
навчальних досягнень учнів в оволодінні інозем-
ною мовою по завершенні конкретного періоду 
навчання.
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У наш час надзвичайно актуальним постає питання збереження кожним представником української нації 
своєї етнокультурної ідентичності та усвідомлення більшої значущості власних етнонаціональних цінностей 
серед світових. У культурологічній компетентності вчителя-філолога ми виокремлюємо таку складову частину, 
як етнокультурна компетентність, що буде вказувати на його здатність усвідомлювати себе як носія певної 
етнокультури. Заклад вищої освіти має спрямовувати свою навчально-виховну роботу на формування такої 
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THeOReTICAl PRINCIPleS FOR THe FORMATION OF eTHNOCUlTURAl 
COMPeTeNCe OF THe FUTURe TeACHeR-PHIlOlOgIST

Currently, the issue of the ethno-cultural identity preservation and awareness of the greater significance of his own 
ethno-national values among the world ones is extremely important for every Ukrainian. A young man needs to learn 
the ability to analyze and evaluate the national culture achievements, to know the ethno-cultural space of the nation. 
Such a young generation of Ukrainians will be able to prepare a philologist who will have a high level of ethnocultural 
competence. In the new educational documents, the cultural competence is among the key competences of the teach-
er-philologist. This competence implies teacher’s knowledge of the vocabulary with the national-cultural component, 
the names of objects and phenomena of traditional Ukrainian life, customs, traditions, folk art. Among the key compe-
tences of a secondary school graduate we take into account the general cultural competence, the structure of which is 
dominated by ethno-cultural one. The ethnocultural competence of the person includes knowledge of a considerable 
number of elements of ethnic culture, ranging from elementary non-verbal communication (gestures, rhythms, poses, 
facial expressions, glances) to generalizing moral and legal norms, customs. In the above-mentioned cultural competence 
of a teacher-philologist, we also single out such component such the ethnocultural competence, which will indicate its 
ability to perceive itself as a carrier of a particular ethnoculture. Ethnoculture concentrates a diverse spectrum of ethnic 
attributes manifestation, integrates, preserves, reproduces and, in a certain way, transforms the gains of various spheres 
of activity of particular nation. An ethno-cultural person consciously interacts with culturally significant objects and 
creates a complex socio-cultural space. The process of ethnocultural competence formation does not end with the school 
graduation, but happens throughout the life of a person. However, a certain degree of its formation during school years 
plays an important role in the personality formation. Therefore, higher education institution should direct its educational 
work on the formation of the ethnocultural competence of the future teacher-philologist, which will depend on the level of 
formation of such competence of the students, and later of the next generations of Ukrainians. This work provides for the 
future philologists obtaining the objective knowledge of Ukrainian ethnic culture, spiritual and moral values and mental 
features of the Ukrainian nation.

Key words: cultural competence, general cultural competence, ethnocultural competence, еthnoculture, process of 
ethnocultural competence formation, future teacher-philologist.
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Гончарук В. Теоретичнi основи формування етнокультурної компетентностi...

Постановка проблеми. Глобалізація щороку 
дедалі глибше проникає в усі галузі нашого 
життя, в тому числі і в освітню. Орієнтація націо-
нальної системи освіти на кращі, прогресивніші, 
якісніші освітні моделі, звичайно, є позитивним 
явищем. Водночас глобалізаційні процеси в освіті 
посилюють проблему етноідентичності окремої 
особистості, цілої нації та її культурних традицій. 
Тому надзвичайно актуальним завданням освіти 
нашого часу постає збереження кожним представ-
ником нації своєї етнокультурної ідентичності та 
усвідомлення більшої значущості власних етно-
національних цінностей серед світових і можли-
востей їхнього впливу на останні. Особливістю 
етнокультурного виховання є багатоаспектність 
його змісту, що дає змогу досліджувати проблеми 
етнокультурного характеру в комплексі навчаль-
них гуманітарних дисциплін (Концепція нац. 
вих.). Йдеться про оволодіння молодою люди-
ною здатністю аналізувати й оцінювати досяг-
нення національної культури, орієнтуватися в 
етнокультурному просторі нації, усвідомлювати 
національні духовно-моральні основи людського 
життя. Таке молоде покоління українців зможе 
підготувати вчитель-філолог, в якого будуть сфор-
мовані необхідні для цього професійні компетент-
ності і, насамперед, етнокультурна компетент-
ність.

Аналіз досліджень. Вивченням окремих 
аспектів означеної проблеми займалася ціла 
когорта вчених. Проблему етнокультурної підго-
товки майбутніх учителів порушували О. Батух-
тіна, Г. Воробей, Р. Дружененко, Т. Дяченко, 
Я. Журецький, Т. Зякун, В. Коміссаров, О. Кузик, 
І. Лебідь, В. Мусієнко, Г. Філіпчук та ін. Тради-
ції української етнокультури, зокрема, україн-
ської етнопедагогіки як її складника, а також про-
блеми формування національної ідентичності, 
самосвідомості досліджували Р. Абдираімова, 
С. Борисова, Р. Береза, О. Гевко, О. Красовська, 
Л. Куненко, Н. Мещерякова, В. Ніколаєв, Р. Оси-
пець, Л. Паламарчук, Ю. Руденко, Л. Северинова, 
М. Чепіль та ін.

Культурологічна підготовка майбутніх педа-
гогів була предметом досліджень З. Донець, 
Н. Ємельянової, Л. Кондрацької, С. Крамської, 
Л. Настенко, Н. Сивачук та ін., етнокультурна 
освіта й етнокультурна компетентність – Т. Носа-
ченко і О. Цюняк, врахування регіональних осо-
бливостей етнокультури у виховному просторі 
досліджували В. Косиченко, Н. Кузан, Ю. Ледняк, 
В. Лисак та ін.

Мета статті – визначити й обґрунтувати тео-
ретичні основи формування етнокультурної ком-

петентності вчителя-філолога у закладах вищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу. Заклад вищої 
освіти в усі часи готував і готує нині знавця 
своє справи, професіонала, інтелігента, але з 
обов’язковою належністю до культури. Інтелі-
гентність учителя визначає рівень його загальної 
культури, який базується, передусім, на засво-
єнні надбань власної національної культури. На 
глибоке переконання Є. Сявавко, інтелігентність 
людини виявляється у духовності, яка зафіксована 
в рідній вірі, традиціях, звичаях, народному мис-
тецтві, у системі взаємодії з природним довкіл-
лям. Є. Сявавко стверджує: «Українського інтелі-
гента завжди характеризувала нерозривна єдність 
з культурою свого народу. В ній він знаходив 
натхнення для творчості, в її примноженні бачив 
своє покликання» (Сявавко, 2009: 213). 

Відповідно до нових документів у галузі вищої 
освіти до ключових компетентностей учителя-
філолога належить культурологічна компетент-
ність, необхідність формування якої зумовлена 
тим, що вчитель є постійно активним учасником 
процесу спілкування, носієм і репрезентантом 
власної культури, вираженої, насамперед, у мові. 
Ця компетентність передбачає знання вчителем 
лексики з національно-культурним компонентом, 
найменування предметів і явищ традиційного 
українського побуту, обрядів, народної творчості 
тощо.

Культурологічну компетентність майбутнього 
вчителя-філолога вважаємо підґрунтям для здій-
снення його якісної професійної діяльності. Ком-
понентом професійної підготовки вчителя має 
стати українознавчий культурологічний напрям, 
який, на думку В. Зарицької, дає змогу «через 
етнокультуру, етнопедагогіку, етнопсихологію, 
етнолінгвопедагогіку, етнолінгводидактику від-
творювати світогляд українського народу, осо-
бливості його історії, культури, характеру, мовної 
картини світу, глибше усвідомити україномовну 
картину світу в зіставленні з національно-мовною 
картиною світу інших народів» (Зарицька, 2010: 
92). О. Семеног у монографії «Професійна підго-
товка майбутніх учителів української мови і літе-
ратури» акцентує на культурознавчій компетен-
ції вчителя-філолога, що реалізується у знаннях 
матеріальної і духовної культури, історичного 
розвитку української нації, фольклору, традицій, 
звичаїв і обрядів рідного народу, вміннях вико-
ристовувати культурознавчі знання у професійній 
діяльності (Семеног, 2005: 34).

У результаті аналізу зазначених вище харак-
теристик професійних компетентностей стає  
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зрозуміло, що в культурологічній компетентності 
вчителя-філолога треба виокремити етнокуль-
турну, що буде вказувати на його здатність усві-
домлювати себе як носія певної етнокультури. 
Етнокультура концентрує різноманітний спектр 
прояву етнічних ознак, інтегрує, зберігає, відтво-
рює і певним чином трансформує набутки різних 
сфер діяльності (духовної, господарської тощо) 
конкретного народу, які накопичуються упродовж 
історичного часу певною спільнотою. В. Лісовий 
так тлумачить це поняття: «Це культура, першо-
джерелом якої є колективна творчість цієї спіль-
ноти, що включає спосіб життя, світогляд, мову, 
народне мистецтво. У сучасних суспільствах Е. не 
існує відокремлено від професійної («високої») 
культури і є її складником; цей складник у вигляді 
«етнічного осердя» значною мірою визначає 
самобутність національної культури в сучасних 
державах. У найширшому значенні Е. – це «жит-
тєвий світ», який обіймає все, що ця спільнота 
колективно створює (на додаток до природного 
оточення): спосіб поведінки, суспільні установи, 
спосіб виробництва, мову, етносимволіку, міфи, 
ритуали, художню творчість тощо» (Філософ-
ський енцикл. словн.).

Вдамося до аналогічних міркувань і під час 
аналізу ключових освітніх компетентностей 
випускника загальноосвітньої школи. З-поміж 
них виділимо загальнокультурну компетент-
ність, важливим складником якої є етнокультурна. 
Загальнокультурна компетентність – це знання 
особливостей національної та загальнолюд-
ської культури, духовно-моральних основ життя 
людини й людства, окремих народів, культуро-
логічних основ сімейних, соціальних, суспіль-
них явищ і традицій, ролі науки та релігії в житті 
людини, їх впливу на світ. 

Компетентність етнокультурна, за М. Шуль-
гою, – це особистісна якість, що формується 
в результаті цілеспрямованого і спонтанного, 
організованого і стихійного засвоєння людиною  
(у процесі соціалізації) культури свого народу в 
усіх її виявах: традиційно-побутових, фольклор-
них, професійних, наукових і емпіричних зна-
ннях, на емоційному і раціональному рівнях. 
Етнокультурна компетентність особи охоплює, 
передусім, знання величезного прошарку елемен-
тів етнічної культури, починаючи з елементарних 
невербальних комунікацій (жести, ритми, пози, 
міміка, вираз очей) до узагальнюючих моральних 
і правових норм, звичаїв, що організовують життя 
колективів і спільність загалом. Етнічні знання 
складаються із прямої інформації про людей, 
природу, суспільство та їхні відносини, а також з 

уявлень про смисли і значення, що закодовані у 
«шифрах», знаках, символах, точках соціального 
простору. Етнокультурно компетентною є особа, 
яка вільно орієнтується у світі значень культури 
певного народу, яка вільно розуміє мову цієї куль-
тури і вільно творить цією мовою. Вона свідомо 
взаємодіє з культурно багатозначущими предме-
тами, створює складний, насичений різноманіт-
ними за змістом зв’язками, соціально-культурний 
простір. Чим компетентніша особа, тим більш 
об’ємним постає цей простір, тим більший «про-
шарок» часу (сучасного та минулого) актуалізова-
ний у ньому (Етнічний довідник).

Етнокультурна компетентність особистості 
має складну й розгорнуту структуру, тому про-
цес її формування є поетапним і довготрива-
лим. Він не завершується із закінченням школи, 
а відбувається упродовж усього життя людини. 
Та зрозуміло, що певний ступінь сформованості 
етнокультурної компетентності у шкільні роки 
стане визначальним на шляху становлення осо-
бистості, визначення нею пріоритетів у наступні 
етапи життя. Досягти цього можна за умови впро-
вадження у закладах вищої освіти добре продума-
ної, теоретично обґрунтованої, чітко налагодженої 
і практично перевіреної структурно-функціональ-
ної моделі формування етнокультурної компе-
тентності майбутніх учителів-філологів. 

Учитель-філолог у наш час має бути не просто 
ретранслятором знань із навчальних предметів, а 
має сприяти творчій самореалізації кожного учня 
в навчально-дослідницькій діяльності, вміти підго-
тувати його до життя в сучасних соціально-еконо-
мічних умовах. Професійну підготовку майбутніх 
учителів-філологів необхідно спрямувати на їхній 
особистісний і професійний саморозвиток, форму-
вання нестандартного мислення, творчого підходу 
до роботи, вироблення власного методичного стилю. 
Заклад вищої освіти має стати головним осередком 
формування етнокультурної компетентності май-
бутнього вчителя-філолога, забезпечити успішне 
проходження ним власної траєкторії професійного 
становлення й етнокультурного самовизначення. 

Процес формування етнокультурної компе-
тентності передбачає отримання майбутніми вчи-
телями-філологами об’єктивних знань і уявлень 
про українську етнічну культуру, історію рідного 
краю, духовно-моральні цінності й ментальні 
особливості української нації. Таких учителів 
варто виховати національно свідомими громадя-
нами, які здатні адекватно оцінити себе в Україні 
і Україну в собі, стати дослідниками української 
культури, пропагандистами та популяризаторами 
етнокультурних здобутків українців у світі. 
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Високий рівень сформованості етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів-філологів у 
закладах вищої освіти засвідчить їхню готовність 
до навчання і виховання учнів на основі націо-
нальної толерантності, з обов’язковим збережен-
ням цінностей української етнічної культури.

Етнокультурна компетентність особи є наслід-
ком і умовою розречевлення етнокультурного 
середовища, невід’ємним елементом реального 
існування, побутування культури етносу. Вона 
полягає не тільки у вмінні спілкування у світі 
предметів, правильній їхній розшифровці і деко-
дуванні. Вона включає і комунікативну компетент-
ність, що полягає в умінні оперувати предметами, 
а також в актах вибору та віддання преференцій у 
світі цінностей культури.

У системі комунікативних зв’язків людина 
сама може бути розглянута як знак. Вміння, нави-
чки, здатність автоматично «читати» інших людей 
як представників конкретного народу – один з 
інтегративних показників етнокультурної компе-
тентності особи.

Отже, етнокультурна компетентність особи 
дає їй змогу вільно орієнтуватися у суспільстві, 
свідомо будувати поведінку всередині відповід-
ної культури й одночасно відчувати її межі, край, 
закінчення і початок світу іншої культури (Етніч-
ний довідник).

До етнокультурної компетентності, на думку 
О. Березюк, входять такі складники, які інтегру-
ються між собою: перша група чинників утворює 
матеріальну сферу культури (народна архітектура, 
вбрання, види творчої діяльності); друга група 
чинників пов’язана зі сферою духовної діяльності 
народу (мова, усна народна творчість, народне 
мистецтво, тощо); третя група чинників пов’язана 
з феноменом найскладнішим і остаточно невизна-
ченим (менталітет народу або етнопсихологічні 
риси етносу) (Березюк, 2015: 14).

Про сформованість у представників певного 
етносу етнокультурної компетентності може 
свідчити оволодіння етнокультурою, що постає 

у вигляді успадкованого від попередніх поколінь 
синтезу традицій соціального життя і способів 
спілкування, особливостей ведення господарства 
й облаштування побуту, специфіки світоглядних 
уявлень і вірувань, матеріальних і духовних цін-
ностей, обрядів і звичаїв. За Б. Савчуком, вище 
окреслений синтез визначає стиль життя етносу, 
виконуючи такі важливі функції: ідентифікаційну, 
комунікативно-інтегруючу (передача етнокуль-
турної інформації в діахронній (між поколіннями) 
та синхронній площинах, що сприяє консолідації 
спільності та збереженню її самобутності), репро-
дуктивну (кількісне та якісне – матеральне і духо-
вне – відтворення етноспільноти), нормативну, 
пізнавально-інструментальну (зміна та вдоскона-
лення етнічної картини світу через її створення та 
розуміння) (Савчук, 2004: 236). 

Висновки. Отже, у процесі проведеного дослі-
дження нами встановлено, що етнокультурна компе-
тентність вчителя-філолога – це інтегративна якість, 
яку визначають: володіння національно-культур-
ними знаннями (про традиції, реалії, звичаї, духовні 
цінності свого народу); усвідомлення себе справ-
жнім носієм української етнокультури; знання мови 
своєї нації, володіння багатством її виражальних 
засобів; навички не тільки самому ними оперувати, 
а й передавати їх учням; здатність до продукування 
мовлення у різних життєвих ситуаціях; усвідом-
лення феномена України та її культури у світі; 
вміння знаходити зафіксовані у мові, етнотекстах і 
текстах світової літератури компоненти духовної та 
матеріальної культури українців; вміння виховувати 
учнів на основі етнокультурних цінностей. Учитель-
філолог вирізняється з-поміж інших учителів інтелі-
гентністю, вмінням розуміти істинну сутність слова, 
знає тонкощі його вживання; він шанує, любить 
рідну мову і культуру, розшифровує їхні національні 
«коди», дбає про їхнє збереження, пропаганду і роз-
виток. Від якості професійної діяльності такого вчи-
теля залежить рівень сформованості етнокультурної 
компетентності його учнів, а через них − і наступ-
них поколінь українців.
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ЗАрУбІжНий ДОСВІД ФОрМУВАННя еКОлОГІчНОї КУльтУри 
МАйбУтНІх УчителІВ ПрирОДНичих СПецІАльНОСтей 

У ПрОцеСІ ПрОФеСІйНОї ПІДГОтОВКи

Сучасний стан екології як науки характеризується значним розширенням її предмета в результаті інтеграції 
науково-екологічного знання, зв’язку екології з іншими природничими та гуманітарними науками. У зарубіжних 
країнах створюються передумови для перетворення гуманістичної моделі освіти на еко-гуманістичну, роблячи її 
масовим педагогічним досягненням. Екологічна освіта – це сукупність таких взаємопов’язаних компонентів: еко-
логічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура. Кожному 
компоненту відповідає певний рівень екологічної зрілості: інформативно-підготовчий, базово-світоглядний, 
вищий, профільно-фаховий (світоглядно-зрілий). У Росії, Білорусі, Казахстані, Узбекистані, Азербайджані впро-
ваджують цікаві курси за вибором природничого спрямування, а також використовують інноваційні технології 
навчання майбутніх фахівців. У Молдові реалізовано компетентнісний підхід у навчальному процесі, визначено 
основні та спеціальні компетенції майбутніх педагогів. 

Ключові слова: екологізм, вища освіта, вчителі біології, зарубіжний досвід, еко-педагогічно зорієнтовані дис-
ципліни, екологічна освіта, екологічна діяльність.
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INTeRNATIONAl exPeRIeNCe OF eNVIRONMeNTAl CUlTURe FORMATION 
OF FUTURe NATURAl SCIeNCeS TeACHeRS IN THe PROCeSS 

OF PROFeSSIONAl TRAININg

In the ecological education as a social system of the state the main thing is the formation of the ecological culture 
of the individual. In the second half of the twentieth century in the majority of foreign higher educational institutions 
the problem of environmental protection was studied fragmentarily. The situation has improved after the introduction of 
postgraduate education, where a multidisciplinary approach to the study of the environment is being widely introduced. 
The main objective of environmental education is the formation of an ecological culture of individuals and society as a 
whole, the formation of skills, fundamental ecological knowledge, environmental thinking and consciousness, based on 
the attitude towards nature as a universal value. Classical ecology is a natural science that arises at the border of biology 
and bio-ecology; its subject can be widely defined as the study of the diversity of relationships between the organism and 
the environment. The current state of ecology as a science is characterized by a significant expansion of its subject as a 
result of the integration of scientific and environmental knowledge, the connection of ecology with other natural sciences 
and humanities. In foreign countries, the background for the transformation of the humanistic model of education into 
eco-humanistic was created, making it a massive pedagogical achievement. Ecological education is a set of such inter-
connected components as: environmental knowledge – environmental thinking – environmental outlook – environmental 
ethics – environmental culture. Each component corresponds to a certain level of environmental maturity: informa-
tive-preparatory, basic-ideological, higher, profile-professional (ideological-mature) ones. The most important tasks of 
ecological education, the implementation of which will result in the preservation and rational use of natural complexes, 
relate to the formation of awareness and cognitive methods of young people, analysis of the relationship between man 
and nature and emotional positive attitude to its protection and motivational principles of active environmental impact.

The article attempts to analyze the peculiarities of the methodological training of future biology teachers in different 
countries. In Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Azerbaijan, they introduce interesting courses of methodical 
orientation, and also use innovative training technologies for future specialists. In Moldova, the competence approach 
in the educational process is implemented; the basic and special competences of future teachers are defined. The expe-
rience of foreign countries requires careful analysis, systematization and synthesis, as well as the introduction of its best 
achievements in national education.

Key words: environmentalism, higher education, biology teachers, international experience, eco pedagogical  
oriented disciplines, ecological education, ecological activities.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Екологічна освіта 
молодого покоління України стала одним із прі-
оритетних напрямів розвитку суспільства. В еко-
логічній освіті як соціальній системі держави 
головним є формування екологічної культури осо-
бистості, що проголошується Національною док-
триною розвитку освіти України в ХХІ столітті.

У другій половині ХХ ст. здебільшого у 
закладах вищої освіти країн Європи проблеми 
збереження довкілля вивчалися фрагментарно. 
Незважаючи на те, що студентам викладали 
курс «Охорона довкілля», як правило, у ньому в 
основному розглядали охорону праці. Ситуація 
поліпшилася після запровадження післядиплом-
ної освіти, де широко впроваджується міждисци-
плінарний підхід до вивчення довкілля (Бондар, 
2006: 20). На теперішній час, як стверджують 
автори (Гаджієв, 2007; Клімуть, 2002), у країнах 
Західної Європи створюються передумови для 
перетворення гуманістичної моделі освіти на еко-
гуманістичну, роблячи її масовим педагогічним 
досягненням.

Аналіз досліджень. За кордоном проблема 
методичної підготовки педагогів-біологів висвіт-
лена в дослідженнях таких науковців, як І. Азі-
зова, О. Арбузова, Л. Булавинцева, М. Мирнова, 
Л. Орлова, Д. Трайтак (Росія), В. Гричик, В. Нару-
шевич (Білорусь), Л. Денчікова, П. Тархон (Мол-
дова), К. Жумагулова, А. Кисимова, З. Унербаєва 
(Казахстан), Алі Гусейнов, М. Пасаєва, Г. Акба-
рова (Азербайджан), Ж. Толипова та А. Ґафуров 
(Узбекистан) та ін.

Доречно звернутися і до зарубіжного досвіду 
взаємодії школи і сім’ї у питанні екологічної освіти 
й виховання, наприклад, який накопичено у Вели-
кій Британії. Відомо, що британці мають само-
бутню та оригінальну систему виховання, вдоско-
налену і перевірену багатовіковим досвідом. 

В умовах реформування вищої освіти в Укра-
їні необхідний ретельний перегляд змісту профе-
сійної підготовки педагогічних кадрів, адже саме 
учитель формує особистість майбутніх фахівців, 
готує їх до дорослого життя. За твердженнями 
М. Барбера та М. Муршеда, «реформа освіти вхо-
дить до переліку основних завдань майже всіх 
країн», а якість шкільної освіти ґрунтується на 
якості роботи вчителів, тобто «якість освіти не 
може бути вищою за якість роботи педагогів» 
(Барбер, 2008: 17). За дослідженнями Є. Клімуть, 
у Німеччині серед учених існують різні погляди 
на досягнення мети екологічної освіти. Прихиль-
ники традиційної педагогіки (Umwelterziehung) 
доводять, що екологічна освіта має здійснюва-
тись у межах однієї навчальної дисципліни або 

включатися до змісту всіх навчальних предметів. 
Існує й альтернативний підхід, або еко-педагогіка 
(Oekopaedagogik), прибічники якої виступають 
проти інструментального мислення, вони − за 
усвідомлене сприйняття довкілля. Вони надають 
перевагу соціально-екологічній підготовці педа-
гога, сутність якої вбачають у формуванні еко-
логічної культури, тобто культури ставлення до 
довкілля (Клімуть, 2002).

Найважливіші завдання екологічної освіти, 
виконання яких зумовлюватиме збереження і 
раціональне використання природних комплек-
сів України, стосуються формування у молоді 
інформованості та когнітивних способів аналізу 
взаємовідносин людини і природи, емоційного 
позитивного ставлення до її охорони та мотива-
ційних засад активного впливу на навколишнє 
середовище. Ці завдання пов’язані зі значною 
кількістю об’єктивних чинників, насамперед, із 
необхідністю усвідомлення громадянами Укра-
їни того, що, розбудовуючи власну державу, необ-
хідно долучитися до вирішення екологічних про-
блем на основі з’ясування залежності рівня життя 
від ступеня розвитку й упровадження екологічно 
чистих і ресурсозберігаючих технологій.

Мета статті – проаналізувати зарубіжний 
досвід формування екологічної культури сту-
дентів природничих спеціальностей у процесі 
вивчення ними предметів природничо-наукового 
циклу.

Виклад основного матеріалу. Державна полі-
тика в галузі екологічної освіти має базуватися на 
таких принципах: поширення системи екологіч-
ної освіти і виховання на всі верстви населення 
з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів 
та особливостей соціальних, територіальних груп 
та професійних категорій; комплексність еколо-
гічної освіти і виховання; неперервність процесу 
екологічного навчання в системі освіти, в тому 
числі підвищення кваліфікації та перепідготовки. 
Основною метою екологічної освіти є формування 
екологічної культури окремих осіб і суспільства 
загалом, формування навичок, фундаментальних 
екологічних знань, екологічного мислення і свідо-
мості, що ґрунтуються на ставленні до природи як 
універсальної, унікальної цінності. 

Найголовнішими завданнями екологічної 
освіти є:

1. формування екологічної культури всіх 
верств населення, що передбачає виховання розу-
міння сучасних екологічних проблем держави й 
світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і 
універсальності (зв’язку локальних із регіональ-
ними і глобальними), відродження кращих тра-
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дицій українського народу у взаємовідносинах 
із довкіллям, виховання любові до рідної при-
роди, формування усвідомлення безперспектив-
ності технократичної ідеї розвитку й необхідності 
заміни її на екологічну, яка базується на розумінні 
єдності всього живого й неживого у складно-орга-
нізованій глобальній системі гармонійного співіс-
нування й розвитку;

2. підготовка фахівців-екологів для різних 
галузей народного господарства, у тому числі 
для освітньої галузі – вчителів, викладачів, для 
державних органів управління в галузі охорони 
навколишнього середовища та раціонального 
природокористування, а також громадських еко-
логічних організацій;

3. вдосконалення, узгодження і стандартиза-
ція термінології в галузі еко-знань. В основу еко-
логічної освіти покладені принципи гуманізму, 
науковості, неперервності, наскрізності та систе-
матичності. Екологічна освіта спрямовується на 
поєднання раціонального й емоційного у взаємо-
відносинах людини із природою на базі принципів 
добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й 
універсалізму, наукових знань і дотримання еко-
логічного права.

Сучасний стан екології як науки характе-
ризується значним розширенням її предмета в 
результаті диференціації й інтеграції науково-
екологічного знання, зв’язку екології з іншими 
природничими та гуманітарними науками. Щодо 
нових методологічних ознак екології, то варто 
визнати такі: включення взаємин людини і при-
роди в предмет екології, єдність гуманітарного і 
природничо-наукового знання і підходів, її існу-
вання як загальнонаукового підходу, переростання 
екології в різновид сучасної ідеології та сучасного 
світогляду – екологізм.

Екологічна освіта – це сукупність таких 
взаємопов’язаних компонентів: екологічні зна-
ння – екологічне мислення – екологічний світо-
гляд – екологічна етика – екологічна культура. 
Кожному компоненту відповідає певний рівень 
(ступінь) екологічної зрілості: від елементарних 
екологічних знань, уявлень дошкільного рівня до 
їх глибокого усвідомлення і практичної реаліза-
ції на вищих рівнях. Умовно можна виділити такі 
узагальнені рівні екологічної зрілості: початковий 
(інформативно-підготовчий), основний (базово-
світоглядний), вищий, профільно-фаховий (світо-
глядно-зрілий).

Основними стратегічними напрямами роз-
витку екологічної освіти є: розробка наукових 
основ неперервної екологічної освіти на основі 
Національної доктрини розвитку освіти у XXI 

столітті, здобутків української та зарубіжної педа-
гогічної практики за участю Академії педагогіч-
них наук України, провідних учених і практиків 
освітньої галузі, Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, громадських екологічних 
організацій; поступове поетапне реформування 
екологічної освіти та виховання особистості на 
наукових і духовних принципах з урахуванням 
національних традицій, надбань та світового 
досвіду; формування поколінь із новою екологіч-
ною культурою, новим екологічним світоглядом 
на принципах гуманізму, екологізації мислення, 
міждисциплінарної інтеграції, історизму та сис-
темності з метою збереження і відновлення при-
роди України та її біологічного різноманіття; 
розвиток міжнародних зв’язків і співробітни-
цтва у галузі екологічної освіти і науки, охорони 
довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів, збереження біосфери і цивілізації.

Екологічна культура – складова частина сві-
тової культури, якій властиве глибоке і загальне 
усвідомлення важливості сучасних екологічних 
проблем у житті і майбутньому розвитку людства. 

Метою екологічної культури є формування 
системи наукових знань, поглядів, переконань, які 
закладають основи відповідального ставлення до 
навколишнього природного середовища. Свідоме 
засвоєння й оволодіння екологічною культурою 
має розпочинатися ще зі школи, одночасно із 
засвоєння положень загальної культури. У дітей 
ще не сформовані стійкі погляди, переконання, 
інтереси. Тому перед батьками і учителями стоїть 
завдання – навчити молоде покоління розумінню 
законів природи, домогтися, щоб почуття особис-
тої відповідальності за все живе на Землі, турбота 
про збереження природи стали рисами характеру 
кожної людини. Свідоме і бережливе ставлення 
кожної людини до природи визначає екологічна 
культура, сформованість у неї міцних екологічних 
знань. Знання екологічних норм, закономірнос-
тей розвитку природи, вивчення загадкового світу 
тварин, рослин, особливостей їх поведінки, про-
блем, які виникають у їх житті, дуже часто з вини 
людини, дадуть змогу кожному відчути особисту 
відповідальність за майбутнє природи.

М. Гаджієв зазначає, що міжнародне співробіт-
ництво з екологічної освіти в європейських уні-
верситетах здійснюється в таких напрямах: обмін 
інформацією про результати досліджень екологіч-
ного стану довкілля; спільні науково-методичні 
розробки в галузі освітніх технологій, що сприя-
ють формуванню екологічної культури молоді, іні-
ціювання та виконання спільних еколого-освітніх 
і дослідницьких проектів і програм; організація  
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Педагогiка

міжнародного екологічного туризму і польових 
досліджень; спільне проведення міжнародних 
форумів, конференцій, семінарів, участь у діяль-
ності міжнародних фондів; наукові стажування 
спеціалістів у галузі екологічної освіти (Гаджієв, 
2007: 65–66).

Як свідчать дослідження науковців (І. Божьє-
воліна, С. Гільміярова, Н. Карташова, Є. Клімуть, 
Т. Кучай, І. Січко та ін.), у закладах вищої освіти 
різних країн (США, Великої Британії, Німеччини, 
Росії, Білорусі та ін.) накопичений значний пози-
тивний досвід з екологічної освіти й виховання 
майбутніх учителів біології. У Великій Брита-
нії у процесі підготовки вчителів приділяють 
увагу екологізації навчального процесу. Крім 
того, навчальними планами передбачені окремі 
навчальні дисципліни екологічного спрямування. 
Так, студенти – майбутні учителі біології в Роемп-
тонському університеті (Roehampton University) 
вивчають такі дисципліни: екологія, лісова еколо-
гія, фізіологія навколишнього середовища, екосис-
теми, захист людини (на їх вивчення відводиться 
19% від загальної кількості годин, передбачених 
навчальним планом); у Лідському університеті 
(Leeds University) – екологію, розвиток екології, 
науку про екологію, захист навколишнього серед-
овища (21% від загальної кількості годин); в уні-
верситеті Глазго (Glasgow University) – екологію, 
лісову екологію, науку про екологію, молекулярну 
екологію, екологію та охорону навколишнього 
середовища, аналіз навколишнього середовища, 
менеджмент навколишнього середовища (35% 
годин) (Кучай, 2009: 170–172).

Від того, наскільки методично правильно вчи-
тель організує педагогічний процес, залежить не 
тільки рівень навчальних досягнень учнів, а й розви-
ток їхніх пізнавальних інтересів, вибір майбутньої 
професії. Тому нині актуалізовано проблему підви-
щення ефективності методичної підготовки майбут-
ніх педагогів у вищому навчальному закладі. 

В Азербайжанському державному педаго-
гічному університеті бакалаври опановують 
навчальну дисципліну «Biologiyanın tədrisi 
metodikası» («Методику викладання біології»), 
у програмі якої передбачено розгляд таких акту-
альних тем, як використання комп’ютерних тех-

нологій у навчанні біології, інтерактивні методи 
навчання, організація освітнього середовища, 
формування навичок фасилітації тощо. З-поміж 
навчальної літератури виокремимо посібники 
з методики навчання біології відомого вче-
ного-методиста Алі Магеррама огли Гусейнова 
(Hüseynov, 2011), М. Бабаєва, М. Меджидова, 
Г. Акбарової (Акбарова, 2011).

У Молдові методична підготовка майбутніх 
учителів наближена до якісних стандартів ЄС.  
У навчальному процесі активно реалізовують 
компетентнісно орієнтований підхід, визначено 
загальні і спеціальні компетенції, якими мають 
володіти майбутні педагоги, розроблено стандарти 
ефективності навчання. В країні запроваджено 
курикулум – систему документів, що регламенту-
ють викладання, оцінювання та управління освіт-
нім процесом. Мета курикулуму – планування, 
організація і моніторинг навчального процесу, орі-
єнтованого на компетентнісний підхід (Curriculum, 
2011).

У Державному університеті Молдови, 
крім базової дисципліни «Дидактика біології» 
(«Didactica biologiei»), передбачено вивчення 
курсів за вибором методичного спрямування 
(«Освітні технології», «Методика проведення біо-
логічного експерименту» та ін.). Основний зміст 
дидактики біології розкрито в посібнику за редак-
цією П. Тархона (Didactica, 2004).

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що в кожній із згадуваних 
країн модернізують зміст методичної підготовки 
відповідно до сучасних освітніх тенденцій, впро-
ваджують спецкурси методичного спрямування, 
застосовують інноваційні технології навчання, 
розробляють новітні навчально-методичні комп-
лекси дисциплін, зокрема для дистанційного 
навчання. Українським ученим необхідно ґрун-
товно вивчити досвід зарубіжних країн із про-
блеми методичної підготовки вчителів-біологів 
і впроваджувати кращі здобутки у вітчизняних 
закладах вищої освіти. З огляду на це доцільним 
є вивчення зарубіжного досвіду методичної підго-
товки майбутніх учителів природничих спеціаль-
ностей і впроваджувати кращі здобутки у закла-
дах вищої освіти України.
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ОСОблиВОСтІ ПрОФеСІйНОї ПІДГОтОВКи бІОлОГІВ 
В УНІВерСитетАх реСПУблІКи ПОльщА

У статті розкрито особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща. Про-
аналізовано навчальні плани підготовки студентів за напрямом «Біологія» (Університет імені Адама Міцкевича 
в Познані, Лодзький університет) та зроблено їх порівняння. З’ясовано відмінності у підготовці майбутніх учи-
телів біології, вказано дисципліни психолого-педагогічного спрямування. Визначено особливості викладання біо-
логічних дисциплін в університетах Польщі. Окреслено перспективи впровадження досвіду польських учених в 
українських закладах вищої освіти.
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FeATUReS OF THe PROFeSSIONAl TRAININg OF BIOlOgISTS 
IN THe UNIVeRSITIeS OF POlAND

In the conditions of reforming the system of higher education in Ukraine, its integration into the European educational 
space, it is important to study the experience of foreign countries to introduce the best educational achievements into the 
practice of Ukrainian Universities. Ukrainian entrants are more likely to choose Polish universities than institutions of 
higher education in other European countries. 

The article has been analyzed the main characteristics of professional training of biologists in the Universities of Poland.
It was found out the content of professional training the future teachers of biology in the Universities of Poland. The 

article was intended to study the websites of the natural faculties of different Universities in Poland. The article compares 
the curriculum of student training directly to the biology of various specialties at various universities. The curricula 
of training future bachelors and masters of biology in the Adam Mickiewicz University in Poznań, University of Lodz, 
Pomeranian Academy in Slupsk has been analyzed. Polish universities introduce special disciplines of psychological and 
pedagogical training for future high school biology teachers. The author has been determined the subjects of teaching 
areas that are not in the curriculum of Ukrainian Universities. Future teachers of biology in Ukraine may be interested in 
the following disciplines: “Legal and ethical aspects of the teacher’s work”, “Psychological and pedagogical training”, 
“Health-saving education”, “Professional ethics”, “Geography for nature teachers”, “The practice of teaching nature”.

The author shows the peculiarities of teaching biology disciplines in Polish universities on the example of Jan Dlugosz 
University in Czestochowa. The author described the methodology of conducting lectures and practical classes, the use 
of didactic cards during the study of biological disciplines.

The advantages of the Poland system of education degree in comparison with Ukrainian high school is found. The sug-
gestions for improving the training of future teachers of biology in higher educational institutions of Ukraine are made.

Key words: professional training, disciplines, training of biologists, future teachers of biology, Universities of Poland.

Постановка проблеми. У контексті євроінте-
граційних прагнень України потребує детального 
вивчення та аналізу досвід європейських країн у 
різних сферах економіки, науки, освіти та куль-
тури. Особливої важливості набуває підготовка 
майбутніх фахівців, конкурентоспроможних на 
світовій арені. 

Серед усіх закордонних закладів освіти най-
більша кількість українських абітурієнтів обирає 
університети Польщі. Так, у 2016–2017 навчаль-
ному році в польських вишах навчалось 33 370 укра-
їнських громадян (Стадний, 2017).

З огляду на це вища освіта України має врахову-
вати провідні європейські тенденції, реалізовувати  
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найсучасніші підходи, впроваджувати інноваційні 
технології, що забезпечить підвищення якості під-
готовки випускників, запобігатиме відтоку абіту-
рієнтів у закордонні університети. 

Аналіз досліджень. Різні аспекти педагогічної 
освіти в Республіці Польща висвітлено в дослі-
дженнях багатьох українських учених: А. Васи-
люк (професійно-педагогічна підготовка вчителів 
у 1989–1997 рр.), І. Ковчини (педагогічна освіта 
у 80–90-х рр. ХХ століття), О. Кучая (форму-
вання професійної компетенції вчителів інформа-
тики), В. Майбороди (розвиток університетської 
освіти і науки наприкінці ХХ – на початку ХХІ 
ст.), І. Гринченка, Т. Дереки, Р. Мушкета (підго-
товка вчителів фізичного виховання), Е. Нероби 
(професійна підготовка інженерів-педагогів), 
Г. Ніколаї (музично-педагогічна, мистецька 
освіта), Й. Шемпрух (педагогічна освіта вчителів 
у 1918–1999 рр.) та ін. У попередніх публікаціях 
автора описано особливості методичної підго-
товки майбутніх учителів біології в Польщі (Гри-
цай, 2017). Проте проблема професійної підго-
товки біологів у польських закладах вищої освіти 
не була предметом спеціальних наукових пошуків 
вітчизняних дослідників. 

Мета статті – розглянути особливості профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців-біологів та 
вчителів біології в університетах Польщі.

Виклад основного матеріалу. У Республіці 
Польща майбутніх біологів готують у багатьох 
закладах вищої освіти. Нині більшу популярність 
мають спеціальності не педагогічного, а біологіч-
ного спрямування: «Біотехнологія», «Біоінфор-
матика», «Нейробіологія», «Медична біологія», 
«Біологія і здоров’я людини» та ін.

Підготовка майбутніх фахівців-біологів у різ-
них університетах і на різних спеціальностях 
може суттєво відрізнятися. Для з’ясування цих 
відмінностей, насамперед, необхідно проаналі-
зувати навчальні плани природничих факультетів 
польських закладів вищої освіти.

Так, у табл. 1 порівняємо навчальні плани для 
студентів спеціальностей «Біологія» профілів 
загальноакадемічного і практичного (навчання 
біології) в Університеті імені Адама Міцкевича 
в Познані (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu) (Plany studiów, 2018). 

Порівняльний аналіз дисциплін дає підстави 
стверджувати, що вони суттєво відрізняються: 
підготовка майбутніх учителів біології передбачає 
вивчення меншої кількості біологічних дисциплін 
і в меншому обсязі, а більше психолого-педагогіч-
них дисциплін (педагогіка, психологія, загальна 
дидактика, дидактика біології та природознав-

ства) та практики. Оскільки готують вчителя біо-
логії і природознавства, окрім біології, заплано-
вано вивчення таких дисциплін, як хімія, фізика, 
географія.  

Актуальними є дисципліни «Правові та етичні 
аспекти роботи вчителя», «Біомедичні засади роз-
витку і виховання», «Інформаційні технології в 
школі».

У магістратурі передбачено вивчення фахових 
дисциплін (табл. 2).

Таким чином, можна стверджувати, що під-
готовка майбутніх учителів біології вирізняється 
насиченістю навчального плану дисциплінами 
психолого-педагогічного циклу та педагогічними 
і виробничими практиками в школі.

У Лодзькому університеті (Uniwersytet Łódzki) 
на факультеті біології та охорони довкілля прово-
диться підготовка фахівців із напрямів «Біологія» 
(зокрема вчительська спеціальність), «Біотехно-
логія», «Біомоніторинг та екологічна біотехно-
логія», «Мікробіологія» та ін. (Programy studiów, 
2018). 

Порівняємо навчальні плани в цьому універ-
ситеті (табл. 3). Результати аналізу свідчать, що 
в Лодзькому університеті дисципліни різних спе-
ціальностей напряму «Біологія» відрізняються 
лише вибірковими модулями.

Зокрема, для майбутніх учителів біології 
впроваджено курси «Психолого-педагогічна 
підготовка», «Основи дидактики», «Дидактика 
предмета», «Здоров’язбережувальна освіта», 
«Риторика», а також «Географія для вчителя при-
родознавства» та практики в школі. Варто зазна-
чити, що дисципліни навчального плану Лодзь-
кого університету дуже подібні до дисциплін 
біологічних спеціальностей в українських універ-
ситетах.

У Поморській академії в Слупську (Akademia 
Pomorska w Słupsku) напрям «Біологія» передба-
чає підготовку бакалаврів спеціальності «Приро-
дознавства» та магістратуру «Біологія» (вчитель-
ські спеціальності).

Після закінчення бакалаврату студенти змо-
жуть працювати вчителем природознавства в 
початковій школі, а також у різних дослідниць-
ких та діагностичних лабораторіях. У магістра-
турі студенти поглиблюють свої знання, опанову-
ють практичні навички, необхідні для організації 
самостійних та спільних досліджень, викладання 
біології у середній школі. Магістранти вивчають 
такі дисципліни: «Методика спостережень та біо-
логічних експериментів, «Дидактика біології», 
«Біомедичні основи розвитку», «Психологія» та 
«Педагогіка». Крім педагогічних спеціальностей, 
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Таблиця 1
Навчальні дисципліни підготовки бакалаврів-біологів біологічного факультету  

ніверситету імені Адама Міцкевича в Познані
Профіль «біологія»  

(загальноакадемічний)
Профіль «біологія» (практичний)  

«Навчання біології і природознавства»

Дисципліни
Кількість 
кредитів 

eCTS
Дисципліни

Кількість 
кредитів 

eCTS
Основи природничих наук 4 Основи природничих наук 4
Основи теоретичної біології 3 Основи теоретичної біології 3
Фізико-хімічні основи життя 8 Хімія 5

Фізика 3
Математика зі статистикою 3 Математика зі статистикою 3
Анатомія рослин і тварин 4 Будова рослин і тварин 5
Систематика і філогенія тварин 8 Різноманіття тварин 6

Психологія 4
Правові та етичні аспекти роботи вчителя 2
Біомедичні засади розвитку і виховання 2

Біохімія 4 Біохімія і молекулярна біологія 3
Екологія 6 Екологія 8
Біологія клітини (цитологія) 6 Біологія клітини (цитологія) 3
Охорона природних ресурсів 2 Географія 5
Систематика і філогенія рослин 
та грибів 6 Різноманіття рослин і грибів 6

Вступ до фаху 2 Педагогіка 4
Будова і фізіологія людини 4 Загальна дидактика 2
Біологія розвитку 4 Риторика 1
Рослинний світ Польщі 2 Рослинний світ Польщі 2
Іноземна мова 8 Іноземна мова 8
Біологічна і культурна еволюція 
людини 2 Дидактика біології в середній школі 4

Імунологія 4 Дидактика природознавства 6
Інформаційні технології в школі 1

Будова і фізіологія тварин 8 Фізіологія рослин 5
Мікробіологія 4 Мікробіологія і вірусологія 4
Вірусологія 3
Генетика 8 Генетика 8
WF 0 WF 0
Фауна Польщі 2 Фауна Польщі 2
Еволюційна біологія 4 Еволюційна біологія 4
Вибірковий модуль 33 Вибірковий модуль 37

Педагогічна практика 3
Виробнича практика 6 Виробнича практика 6

Виробнича практика в школі 8
Бакалаврська робота 6 Бакалаврська робота 6
Бакалаврський семінар 1 Бакалаврський семінар 1

на математично-природничому факультеті про-
понують навчатися за спеціальностями «Біологія 
медична», «Біологія з поглибленим вивченням 
іноземної мови» та «Фітотерапія» (Poznaj nasze 
kierunki, 2018).

У межах дослідження автор відвідала 
навчальні заняття (лекції та практичні заняття) з 
біологічних дисциплін Інституту хімії, охорони 

довкілля та біотехнології математично-природ-
ничого факультету Університету гуманітарних і 
природничих наук імені Яна Длугоша в Ченсто-
хові (UJD, 2018). 

Лекції (wykłady) з біологічних дисциплін 
обов’язково супроводжуються мультимедійними 
презентаціями, які можна потім скачати на сайті 
університету. Отже, польські студенти менше 
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пишуть, ніж українські, а більше слухають викла-
дача. Під час лекції викладачі ставлять різні про-
блемні запитання, які активізують пізнавальну 
діяльність студентів, демонструють досліди, віде-
офрагменти. Основне завдання лекції вбачають 
не в тому, щоб дати студентам максимум інфор-
мації, а в тому, щоб за допомогою різних джерел 
забезпечити найкраще розуміння й усвідомлення 
навчального матеріалу.

Цікавими є практичні заняття (ćwiczenia) для 
студентів. Вони повністю відповідають своїй 
назві, оскільки орієнтовані на практичне засто-
сування знань, отриманих на лекції та під час 
самостійної позааудиторної роботи, формування 
практичних умінь та навичок (робота з мікро-
скопом, встановлення виду рослини за гербарієм, 
вивчення внутрішньої будови комах на прикладі 
таргана).

Ефективному засвоєнню навчального мате-
ріалу сприяє самостійна робота студентів із 
робочими картками (karta pracy). У таких карт-
ках вказано тему заняття, матеріали, визначення 
основних понять, зображення рослин і тварин, 

завдання для студентів, додатковий матеріал для 
кращого розуміння, схеми і таблиці тощо. Робочі 
картки студенти скачують на сайті факультету і 
приносять у роздрукованому вигляді на заняття, 
що сприяє раціональному використанню часу та 
полегшує підготовку.

Висновки. Таким чином, встановлено, що в 
Польщі студентів-біологів готують за двома про-
філями: загальноакадемічним та практичним 
(учитель біології). Для майбутніх учителів біо-
логії впроваджено спеціальні психолого-педаго-
гічні дисципліни. Підготовка майбутніх фахівців 
у польських закладах вищої освіти має практико-
орієнтований характер, що забезпечує форму-
вання високого рівня готовності до майбутньої 
професійної діяльності. Українським університе-
там варто перейняти такий досвід із метою підви-
щення якості вищої освіти. 

Перспективи подальших наукових пошуків 
убачаємо у вивченні досвіду професійної під-
готовки студентів біологічних спеціальностей 
сусідніх європейських держав (Чехії, Словаччини, 
Угорщини) та ін. 

Таблиця 2
Навчальні дисципліни підготовки магістрів-біологів біологічного факультету 

Університету імені Адама Міцкевича в Познані
Профіль «біологія» (загальноакадемічний) Профіль «біологія» (практичний) «Навчання біології»

Дисципліни eCTS Дисципліни eCTS
Методологія і методика природничих 
досліджень 2 Методологія і методика  

природничих досліджень 2

Підготовка до написання та представ-
лення науково-дослідницьких робіт 2 Підготовка до написання та представлення 

науково-дослідницьких робіт 2

Методи статистики в біології 4 Методи статистики в біології та освіті 2
Філогенетичний аналіз 4 Філогенетичний аналіз 4
Іноземна мова 2 Іноземна мова 4
Креативність і підприємливість 4 Психологія 2

Педагогіка 2
Внутрішньоклітинна і міжклітинна 
інтеграція 4 Внутрішньоклітинна і міжклітинна інтеграція 3

Дидактика біології у восьмирічній школі 6
Дидактика біології у старшій школі 5

Біологія взаємодії 4 Біологія взаємодії 4
Правові та етичні аспекти роботи вчителя 1

Вибірковий модуль 46 Вибірковий модуль 24
Педагогічна практика 2
Виробнича практика 6
Виробнича практика в школі 6

Магістерська робота 37 Магістерська робота 33
Семінари 3 Семінари 3
Магістерські семінари 8 Магістерські семінари 8
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Таблиця 3
Навчальні дисципліни підготовки бакалаврів-біологів факультету біології та охорони довкілля 

лодзького університету 
Напрям «біологія» (загальноакаде-

мічний) Спеціальність «Навчання біології»

Дисципліни eCTS Дисципліни eCTS
Зоологія безхребетних 7 Зоологія безхребетних 7
Загальна ботаніка 6 Загальна ботаніка 6
Екологія 6 Екологія 6
Анатомія людини з елементами 
антропології

4 Анатомія людини з елементами антропології 4

Інформаційні технології 3 Інформаційні технології 3
Основи мікології 2 Основи мікології 2
Охорона інтелектуальної  
власності 

2 Охорона інтелектуальної власності 2

Зоологія хребетних 6 Зоологія хребетних 6
Ботаніка систематична 6 Ботаніка систематична 6
Біологія клітини 6 Біологія клітини 6
Фізика з елементами біофізики 6 Фізика з елементами біофізики 6
Математика 5 Математика 5
Фізична хімія 3 Фізична хімія 3
Хімія неорганічна 4 Хімія неорганічна 4
Хімія органічна 6 Хімія органічна 6
Біохімія 7 Біохімія 7
Молекулярна біологія 3 Молекулярна біологія 3
Мікробіологія 6 Мікробіологія 6
Фізіологія рослин 7 Фізіологія рослин 7
Фізіологія тварин 7 Фізіологія тварин 7
Генетика 6 Генетика 6
Охорона природи і довкілля 2 Охорона природи і довкілля 2
Біологія людини з ергономікою 2 Біологія людини з ергономікою 2
Професійна етика 2 Професійна етика 2
Еволюційна біологія 2 Еволюційна біологія 2
Загальноуніверситетські заняття 2 Загальноуніверситетські заняття 2
WF 0 WF 0
Основи імунології 2 Основи імунології 2
Основи біотехнології 2 Основи біотехнології 2
Економіка в природничих науках 2 Економіка в природничих науках 2
Польові роботи з біології 2 Польові роботи з біології 2
Вибірковий модуль 35 Риторика 3

Психолого-педагогічна підготовка 14
Основи дидактики 2
Дидактика предмета 10
Географія для вчителя природознавства 2
Здоров’язбережувальна освіта 2
Лекторат, семінари 7/2
Практика психолого-педагогічна 2
Практика навчання природознавства 13

Виробнича практика 4 Виробнича практика 6
Бакалаврський семінар і захист 
бакалаврської роботи

14
Бакалаврський семінар і захист  
бакалаврської роботи

12
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AUTORYTeT RODZICA we wSPółCZeSNeJ RODZINIe

Artykuł podejmuje niełatwy temat autorytetu rodzica, który od niespełna ćwierć wieku uległ przeobrażeniu – od auto-
rytetu narzuconego dzieciom i akceptowanego oraz szanowanego bezdyskusyjnie przez nie, do autorytetu rodzica będą-
cego przykładem, wzorem, mistrzem, przewodnikiem w wychowaniu osobowym, za którym dzieci podążają, bo chcą z 
uwagi na posiadane przez niego atrybuty. Problem artykułu wiąże się z odpowiedzią na pytanie o warunki i umiejętności 
utrzymania przez rodzica autorytetu w niełatwych czasach, kiedy musi on konkurować z innymi, łatwo dostępnymi wzo-
rami. Celem artykułu jest wskazanie na to, że wartości i normy, które są niezbędne w wychowaniu osobowym wymagają 
od rodzica szczerości i uczciwości, by można było oczekiwać od dzieci szacunku. Rozważania prowadzą do wniosku, że 
rodzic musi wykazać się znajomością siebie, pewnością siebie oraz tendencjami rozwojowymi, by dziecko mogło w nim 
dostrzec wartościowy model do naśladowania.
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PAReNTS AS ROle MODelS IN CONTeMPORARY FAMIlY

The article deals with the challenging issue of authority of parent, which during nearly a quarter of century has 
undergone a remarkable transformation – from the authority that was imposed on children and which they accepted and 
respected indisputably to the authority of parent being an example, a role model, a master and a personal coach whose 
traits make children want to follow them. The article raises a question about the conditions and skills that are necessary 
to keep authority of parent in difficult times, in which parent has to compete against many other easily accessible role 
models. The purpose of the article is to point out that value and standards which are essential for personalised education 
require honesty and sincerity from parents in order for them to expect respect from their children. The considerations lead 
to the conclusion that parents must demonstrate knowledge of themselves, confidence and familiarity with development 
trends in order for children to perceive them as valuable role models.
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АВтОритет бАтьКІВ У СУчАСНІй рОДиНІ

У статті порушується складна проблематика авторитету батьків, модель якого впродовж майже чверті 
століття видозмінилася: від авторитету, що вимагав бездикусійного присвоювання і шанування з боку дітей – 
до авторитету, що тотожний взірцю наслідування, провідника у вихованні особистості, що заохочує дітей 
брати приклад з огляду на риси (атрибути), якими володіє. Порушена тематика пов’язується із відповіддю на 
питання про умови та вміння утримувати батьками авторитету в нелегких часах, коли він конкурує з іншими, 
легко доступними прикладами для наслідування. Метою статті є доказати, що цінності і норми, які є необхід-
ними у особистісному вихованні, вимагають від батьків щирості та пошани, аби можна було б такого ж від-
ношення очікувати і від дитини. Запропонований аналіз приводить до висновку, що для досягнення позитивного 
контакту з дітьми батьки повинні керуватися як самопізнанням, так і користати з новітніх тенденцій розви-
тку особистості, аби дитина могла уособлювати в їх особі взірці для наслідування. 

Ключові слова: авторитет, батьки, oсобистість, виховання, особистісне виховання.
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Dyskusja wokół autorytetów – potrzeby ich istnie-
nia i racji bytu – trwa. Dotyczy ona zarówno autoryte-
tów w społeczeństwie (a konkretnie: świeckich, religij-
nych), jak i autorytetów w rodzinie (por. Burszta, 2017: 
58). Czy można mówić o końcu świata autorytetów?  
Czy autorytet rzeczywiście wyszedł z mody?  
(Bacus, 2008: 12). Choć niektórzy uczeni twierdzą, że 
tak, stawiając w miejsce niegdysiejszych autorytetów 
współczesnych ekspertów (patrz: Burszta, 2017; por. 
Olbrycht, 2007: 34−35), to wewnętrzna tęsknota wyni-
kająca z naturalnej ludzkiej potrzeby kierowania się w 
swoim działaniu wartościowym przykładem zdaje się 
być nieprzemijająca. 

Za koniecznością utrzymania ważności autorytetu 
przemawiają pojawiające się i utrzymujące problemy 
wychowawcze (w rodzinie, placówkach opiekuńczo
-wychowawczych, placówkach oświatowych), z któ-
rymi wcześniejsze pokolenia rodziców nie miały do 
czynienia, a które swą różnorodnością i intensywnością 
stawiają pod znakiem zapytania skuteczne dotychczas 
metody i środki wychowania. Przyczyn upatruje się 
w przemianach polityczno-ustrojowych, a co za tym 
idzie – przejmowaniu wzorców kultury zachodniej – 
nastawionej na perfekcjonizm, totalnie wolnej, stech-
nologizowanej kultury obrazu. «Dawniej wychowanie 
wydawało się prostsze, bo świat był mniej skompliko-
wany. Rodzice wychowywali dzieci w taki sam sposób, 
w jaki sami byli wychowywani. Wpływy zewnętrzne 
(telewizja, szkoła, rówieśnicy, życie społeczne) były 
mniej istotne. Panowała ˂…˃ jednomyślność w poglą-
dach na temat wychowania ˂…˃» (Bacus, 2008: 5). 
Rodzice nie zastanawiali się nad wieloma sprawami. 
Miłość i szacunek do rodziców były obowiązkiem 
dzieci. Rodzice bez skrupułów sprzeciwiali się dzie-
ciom i okazywali im swoje niezadowolenie. Ale od 
ponad dwudziestu lat wszyscy rodzice stali się domo-
rosłymi psychologami. Nabrali w związku z tym prze-
konania, że nie wolno postępować tak, jak postępowali 
ich rodzice, a ich obowiązkiem jest stać się ekspertami 
w dziedzinie wychowania, gdyż w przeciwnym razie 
dzieci doznają trwałych urazów psychicznych. 

Do wymagania, aby i w tej dziedzinie być perfek-
cjonistą, doszły silne poczucie winy oraz strach. Obawa 
przed porażką stała się wręcz namacalna. Stąd wielu 
rodziców czuje się dziś zupełnie zagubionych. Zwłasz-
cza wprowadzanie zakazów stało się dla nich zadaniem 
obfitującym w szereg dylematów, wręcz niewykonal-
nym. Czy mają rację, zabraniając dzieciom lub stawia-
jąc im wymagania? Zapominając przy tym, że rozsądna 
dawka frustracji sprzyja właściwemu kształtowaniu 
się dziecięcego charakteru, a ograniczenia pomagają 
nauczyć się panowania nad swoimi impulsywnymi 
odruchami i emocjami (Bacus, 2008: 6−7). Wierząc w 
prawdziwość i aktualność tej myśli prześledźmy kolejne 

zagadnienia związane z pozycją autorytetu rodzica, 
będącego autorem wychowania i samowychowania 
osoby (Olbrycht, 2007: 11).

Co oznacza pojęcie „autorytet”?
Słowo „autorytet” pochodzi od łacińskiego auctori-

tas, tłumaczonego jako powaga moralna. Oznacza ono 
ogólnie uznaną czyjąś powagę, wpływ, znaczenie, mir. 
Autorytetem może być człowiek, instytucja, doktryna, 
pismo, cieszące się w jakiejś dziedzinie albo w ocenie 
pewnej grupy ludzi szczególną powagą (Słownik wyra-
zów obcych, 1980: 60). Powaga autorytetu «jest społecz-
nie uznawana i wywołuje społeczne zaufanie, liczenie 
się z jego zdaniem» (Olbrycht, 2007: 31). Do powyż-
szych określeń należało by dodać inne znaczenie słow-
nikowe mówiące, że «Autorytet to osoba lub instytucja, 
którą ludzie szanują i która ma na nich wpływ» (Słow-
nik języka polskiego, 2007: 68). Anne Bacus dodaje, że 
wyraz „autorytet” wywodzi się od łacińskiego pojęcia 
auctor, «które tłumaczymy jako «autor«, ale także jako 
»ten, który jest gwarantem» (Bacus, 2008: 22).

Autorytet uznajemy wówczas, gdy ktoś (człowiek) 
lub coś (instytucja) stanowi przykład, wzór, wzorzec 
oraz staje się mistrzem.

Autorytet musi być przykładem obiektywnych, 
ponadprzeciętnych cech, jakie osiągnęły w nim tak 
wybitny poziom, iż może on być wzorcem, «którego 
naśladowanie gwarantuje osiągnięcie określonych war-
tości» (Olbrycht, 2007: 31; patrz: Stróżewski, 1992: 
28) – niepodważalnych, wzorcotwórczych (Burszta, 
2017: 58). Niniejsze wartości odzwierciedlają się w pew-
nych normach zachowania, dzięki czemu społeczeństwo 
jako całość funkcjonuje. Te normy są pewną umową. 
Nie musimy sobie na co dzień tych norm uświadamiać, 
jednakże wiemy, jak należy, a jak nie należy postępo-
wać. Uczą nas tego rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze 
itd. (Burszta, 2017: 60), a autorytety – siłą swego auto-
rytetu – zaświadczają, że tak trzeba (Burszta, 2017: 60). 

Autorytet nie musi być wzorcem dla każdego 
(Olbrycht, 2007: 31−32), ponieważ «˂…˃ jest odczy-
tywany zawsze w kategoriach kultury narodowej» 
(Burszta, 2017: 58).

Autorytet jest też wzorem – wzorem rozumnego 
postępowania, wzorem społecznej postawy, strażnikiem 
wartości, których przynajmniej jakaś grupa ludzi chce 
bronić (Skarga, 2007: 98−99, za: Olbrycht, 2007: 33).

Autorytet to również mistrz – mistrz życia (Olbrycht, 
2007: 31). «Mistrz niejako dodaje do bycia autorytetem 
szczególne «promieniowanie mistrzostwa», które jest 
efektem tego, iż zaświadcza on sobą, własną osobą, 
zgodność znawstwa z osobowością, uznawanymi i 
realizowanymi wartościami (Olbrycht, 2007: 32; Stró-
żewski, 2007). Funkcja mistrza (Olbrycht, 2007: 20) 
nieodłącznie wiąże się z władzą, jaką ten posiada wzglę-
dem swego ucznia. Jednakże władza ta zostaje przyjęta 
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przez ucznia, który z własnej nieprzymuszonej woli, 
zafascynowany wielkością (osobowości, dokonań) 
mistrza (Olbrycht, 2007: 32), decyduje się na dobro-
wolne posłuszeństwo (Olbrycht, 2007: 30). Uznanie roli 
mistrzów w życiu jednostek i społeczeństw wymaga na 
wstępie akceptacji widzenia świata i innych ludzi przez 
pryzmat pozytywnego znaczenia drugiego człowieka 
we własnym życiu, zgody na to, że drugi człowiek 
może być i jest kimś znaczącym, kimś, kto niesie w 
sobie pozytywne wartości w stopniu niepowtarzalnym, 
w wymiarze ponadprzeciętnym (Olbrycht, 2007: 24). 

Autorytet w wychowaniu osobowym
Tak rozumiany autorytet z jednej strony wzbudza 

(powinien wzbudzać) szacunek – z uwagi na swą wiel-
kość, a z drugiej – zaufanie, w wyniku poczucia bli-
skości z nim, możliwości bezpośredniego obcowania 
(Olbrycht, 2007: 25). Rodzic – z racji wieku, doświad-
czenia i pełnionych względem dziecka funkcji – takim 
autorytetem dla dziecka być powinien. Jako, że zapew-
nia byt swemu potomstwu i zabezpiecza jego potrzeby 
nosi znamiona autorytetu formalnego. Stwarzając 
warunki do rozwoju osobowego dziecka, musi czuć 
się pewny w swojej roli, musi dbać o ustalone normy, 
wspierać i dawać przykład pożądanych zachowań.

Zmiana warunków życia, a przede wszystkim: 
zmniejszenie ilości dzieci w rodzinie (Bacus, 2008: 
11), zanik tradycyjnych wartości (Bacus, 2008: 10; 
Śniegulska, 2013: 96), tradycyjnych form życia rodzin-
nego (Śniegulska, 2013: 96-98; patrz: Grzybek, 2014: 
28, 62), spadek trwałości rodziny (Bacus, 2008: 10) i 
spowodowana tym walka o poprawne relacje z potom-
stwem, «wdarcie się telewizji w życie dziecka» (Bacus, 
2008: 10−11) i wynikająca stąd większa jego świado-
mość, konieczność rywalizowania przez rodziców z 
wpływami zewnętrznymi, doprowadziły do większej 
swobody w wychowaniu, liberalizacji, wolności, wyro-
zumiałości względem dziecka oraz niepewności rodzi-
ców co do swoich racji (Bacus, 2008: 12). Jeszcze do 
niedawna (do końca lat 70. XX wieku) dzieci znały 
jedynie swoje obowiązki, z których głównym było 
darzenie szacunkiem osób starszych (rodziców, dziad-
ków). Dziś szacunek należy się też dziecku (Bacus, 
2008: 11). Nie jest już ono biernym odbiorcą informacji 
i zakazów oraz bezrefleksyjnym wykonawcą nakazów. 
«Dzieci zaczęły się wypowiadać, wymagać, narze-
kać ˂…˃» (Bacus, 2008: 11−12), sygnalizować swoje 
zdanie, bacznie obserwować, dlatego rodzice zostali 
zmuszeni do zmiany swojego przedmiotowego podej-
ścia do dzieci na podejście podmiotowe. Wiąże się z 
tym potrzeba większej refleksji nad samym sobą, swoją 
postawą i stosowanymi stylami, metodami, modelami 
wychowywania najmłodszych.

Rodzic ma szansę utrzymać swój autorytet jeśli tylko 
wykaże się znajomością siebie, pewnością siebie – swo-

jej wiedzy, doświadczenia, wartości, stabilnością emo-
cjonalną, ciekawością świata i drugiego człowieka 
oraz zaangażowaniem we własny rozwój. W samym 
centrum wychowania osobowego jako wychowania do 
wartości powinny się znaleźć konkretne osobowe przy-
kłady, modele, wzory, autorytety i mistrzowie. Osoby 
w tych rolach mogą być świadomie oraz celowo przy-
woływane przez wychowawców, albo wywierać wpływ 
samą swoją obecnością i zachowaniem (Olbrycht, 2007: 
12). Obecność jest podstawą – rodzic nie może być 
kimś ważnym dla swojego dziecka, jeśli ma z nim spo-
radyczny kontakt. Poświęcając się pracy, która – para-
doksalnie – ma zapewnić odpowiednie warunki funk-
cjonowania dziecka, oddala się od niego, a tym samym 
traci szansę na bliskość, intymną więź i obdarzenie 
zaufaniem. Bez bliskości nie jest możliwe otwarcie 
się dziecka na rodzica. Spotkanie rodzica z dzieckiem 
«˂…˃ stawia ich «naprzeciw siebie» w znaczeniu psy-
chofizycznym oraz duchowym (por. Olbrycht, 2007: 
38). Dialog, obopólne zaangażowanie, choć nie zawsze 
symetryczne, koncentracja na partnerze, «wzajemne 
otwarcie się na siebie, w całej swej osobowej niepowta-
rzalności» (Olbrycht, 2007: 38) wpływają «na rozwój 
obu uczestników tej relacji» (Olbrycht, 2007: 39). Efek-
tem prawdziwego spotkania jest «przewyższenie siebie 
w horyzoncie aksjologicznym» (Olbrycht, 2007: 39).

Odpowiedzialność za inicjatywę i przebieg spotka-
nia w pełni ponosi rodzic. Jest on dodatkowo odpo-
wiedzialny za siebie i swoje dziecko (Olbrycht, 2007:  
40). Jego rolą jest – nie zapominając o sobie – bycie 
drogowskazem w życiu dziecka, towarzyszenie mu i 
inspirowanie do samorozwoju. Sednem wychowania 
jest wprowadzenie podopiecznych do bycia osobami 
(Grzybek, 2010: 86; patrz: Gadacz, 2005: 215), praca 
osoby nad sobą, która staje się, dorasta do dorosło-
ści (Grzybek, 2010: 73). «Między wychowankiem a 
wychowawcą musi nawiązać się istotna więź, pozwa-
lająca na dorastanie. W tej więzi podstawową war-
tością jest nadzieja» (Grzybek, 2010: 73). Nadzieja, 
utożsamiana z pozytywnym ogólnym nastawieniem, 
wiarą w słuszność działania, umożliwia rozwój osoby 
(por. Grzybek, 2010: 73). Nadzieja, taj jak ją rozumie 
Erik Erikson, odnosi się do pozytywnego postrzegania 
świata przez osobę oraz jej przekonania, że jest w nim 
sens. Nadzieja to też wyraz pierwszych doświadczeń 
społecznych małego człowieka. Dopiero później, w 
oparciu o nią, kształtują się przekonania dziecka na 
swój temat: o tym, że coś potrafi, że jest takie, a nie 
inne na tle innych ludzi. Istnieją dwa kluczowe aspekty 
przeżywania świata przez dziecko w drodze jego kon-
taktów z rodzicami: 

1. Stopień uporządkowania otoczenia i relacji z 
rodzicami; przewidywalność reakcji rodziców na dzie-
cięce zachowania i potrzeby;
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2. Stopień znajomości (trafności, adekwatności) i 
zaspokajania dziecięcych potrzeb przez rodziców (Trze-
biński, 2013: 122).

W czasach upadających autorytetów moralnych, 
konfliktu wartości, zwłaszcza tym powszechnie nieapro-
bowanych, nadzieja ta może być zachwiana (Trzebiń-
ski, 2013: 123). Rodzice, budując w dzieciach nadzieję, 
formułują swego rodzaju obietnicę dotyczącą siebie i 
otaczającego świata. Tym samym tworzą między sobą 
a dzieckiem relację powiernictwa nadziei, sami stając 
się w niej powiernikami. Dzieci mając tę nadzieję prze-
żywają okresy próby: lęki, rozpacz, niepokoje. Żeby tę 
nadzieję podtrzymać, wracają do powierników nadziei – 
do rodziców. Bo liczy się to, jacy oni są. Na tym polega 
prosta ludzka pedagogika i na tym rośnie więź między 
ludźmi (Tischner, Żakowski, 2010: 109−112).

W podjętym trudzie wychowania rodzic 
pełni rolę przewodnika po świecie wartości. Jed-
nakże bycie przewodnikiem wymaga od rodzica, 
by był ich świadkiem. Postępowanie rodzica, 
przykład życia, słowo, muszą być czytelnymi  
i jednoznacznymi przekazami. Praktyczne przygoto-
wanie do bycia osobą oznacza doświadczenie atrakcyj-
ności wartości, do których przeżywania rodzic wdraża 
dziecko. Pozwala mu skrystalizować własny pogląd na 
świat, w którym obecne są wartości (Matulka, 2005: 
231−234; za: Grzybek, 2010: 86). Ponadto rodzic musi 
być świadomy końca swojej roli w wychowaniu – nie 
może prowadzić podopiecznego za rękę, gdyż ten musi 
poprzez nadzieję doświadczyć przestrzeni własnego 
wyboru, decyzji o rozwoju (Grzybek, 2010: 74). Doro-

sły, pełniąc funkcję wychowawczą, może przekazać 
dziecku propozycje jego rozwoju, ale z uwagi na długi 
okres formacji nie może przewidzieć, jakie będą skutki 
tych działań. Wychowanek, będąc osobą, ma wolny 
wybór w kwestii kształtowania drogi swojego życia 
(Grzybek, 2010: 70; patrz: Pesci, 2006: 50). 

Podsumowanie. W tym wszystkim, co dotyczy 
rodzica oraz jego postawy rodzicielskiej i co wyżej 
zostało powiedziane, niezbędny jest umiar i dystans 
emocjonalny. Przy całym swoim zaangażowaniu, rodzic 
winien zachować równowagę i rozwagę w reagowaniu 
na dziecięcą rozpacz i prowokacje. Dziecko nieświa-
domie tego właśnie oczekuje, aby rodzic okazał swą 
niewzruszoność i opanowanie. Wtedy bowiem może 
czuć się przy nim bezpiecznie i utwierdzać się w prze-
konaniu, że świat ludzi dorosłych służy mu pomocą i 
wsparciem dla działań rozumnych i wolnych w grani-
cach rozsądku. Ponadto ćwiczy go w logicznym argu-
mentowaniu własnego stanowiska, dystansowaniu się 
do niepowodzeń, pokonywaniu przeciwności w obro-
nie swoich przekonań, chronieniu „wolności dla siebie 
zakreślonej” (Grzybek, 2010: 35). 

Rodzic, będąc przykładem autokreacji na miarę 
możliwości i predyspozycji nadanych oraz zadanych 
człowiekowi musi umieć odnaleźć się pomiędzy dawa-
niem dziecku rozumnej swobody – by mogło korzy-
stać z przysługującej mu wolności – a byciem opoką i 
wsparciem oraz byciem nauczycielem – wzorem, przy-
kładem, mistrzem – który, przepełniony nadzieją, pro-
wadzi ścieżką wartości, a jednocześnie wymaga, pocie-
sza i dodaje odwagi.
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THe ROle OF PeRSONAllY-ORIeNTeD TeCHNOlOgY OF eDUCATION 
IN THe ARTISTIC DeVelOPMeNT OF FUTURe TeACHeRS 

OF PReSCHOOl INSTITUTIONS

The article reveals the meaning of the concept of “personality-oriented technology of learning”, defined its charac-
teristic features: individual approach, humanistic orientation of content, uniqueness of personal experience as a source 
of individuality.

It is emphasized that with the use of individually oriented learning, are happens enrichment, transformation of expe-
rience, which contributes to the development of the inner world of personality.

Personally oriented learning involves cooperation, self-development of the individual in the pedagogical process.
Priority in the learning process is a student with his own individual characteristics, experience, personal qualities. 

The teacher needs to reveal the student’s personal experience, his creative and intellectual potential, which is then taken 
into account in the teaching work, for developing and filling with new achievements.

The result of personality − oriented learning is the formation of a unique individuality, creativity, aspiration for active 
cognitive activity.

The article provides an analysis of publications on the topic.
The article describes the author’s definition of the concept of “art-pedagogical technology for the training of students 

of future educators”: a set of goals, methods, means, operations, techniques, conditions and forms of training organiza-
tion, system of actions of the teacher and students aimed at increasing the effectiveness of artistic development of students.

The author defines the basic principles of personality-oriented art– pedagogical technology of teaching: the principle 
of stimulation of artistic and creative activity, the principle of cultural orientation, the principle of the impact of various 
types of art, the principle of participative.

Key words: personality-oriented pedagogical technology of education, future educators, art-pedagogical technology 
of training.

Постановка проблеми. Демократичні пере-
творення у державі наприкінці ХХ ст., зміни у 
соціально-економічному, політичному, культур-
ному житті суспільства спрямовують систему 

вищої освіти до змін гуманістичного харак-
теру. Згідно з «Національною стратегією розви-
тку освіти України» найважливішою складовою 
частиною педагогічного процесу стає суб’єкт-
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суб’єктна взаємодія педагога і учня, де головний 
ціннісній орієнтир − внутрішній світ особистості, 
її ціннісні орієнтири, духовні потреби, самосвідо-
мість, суб’єктний досвід. 

Аналіз провідних тенденцій розвитку сучасної 
освіти дає змогу виділити ряд протиріч:

– між традиційною моделлю професійної 
освіти педагогів, орієнтованої переважно на «зна-
ннєву» парадигму педагогічної діяльності та фор-
мування у майбутнього фахівця готовності до 
професійної діяльності, мобільності, здатності 
гнучко реагувати на зміни в динамічно мінливому 
світі, успішної соціальної і професійної адаптації;

– між тенденцією підвищення «наукоємності» 
педагогічної освіти, насиченням її новими дис-
циплінами та дедалі більш очевидним розумін-
ням того, що педагогічна освіта не зводиться до 
засвоєння лише одних наукових основ діяльності, 
а передбачає також саморозвиток самого педа-
гога, його пізнавальної діяльності (самопізнання, 
саморегуляції, самоаналізу, самооцінки, самокон-
тролю, самореалізації). Як у зв’язку з цим зазна-
чає Л. Матросов, завдання сучасної освіти не 
зводяться до простого інформаційного насичення 
особистості того, хто навчається (Гуманистичес-
кая парадигма и личностно-ориентированные 
технологии профессионального педагогического 
образования, 1999). 

Аналіз досліджень. Шляхи вирішення цих 
протиріч психологами та педагогами вбачаються 
в особистісно-орієнтованому підході, філософські 
та психолого-педагогічні аспекти якого відобра-
жені у наукових працях І. Алексашина, В. Андрє-
єва, І. Беха, М. Віленського, В. Кременя, В. Кру-
тецкого, З. Курлянд, А. Маркової, Л. Темнової, 
О. Савченко, В. Сластьоніна, І. Якиманскої та ін.

Особистісно-орієнтований підхід до навчання 
розкривається вченими у таких положеннях: 
особистість учня, її самобутність, самоцінність, 
суб’єктний досвід, гнучкість навчання, можли-
вість вибору в навчанні, досягнення гарантованих 
результатів для всіх студентів, співробітництво 
викладачів і студентів тощо. 

Так, у своєму дисертаційному дослідженні 
Л. Тємнова запропонувала модель професійно-
особистісного розвитку фахівця у системі вищої 
професійної освіти, де провідною умовою її 
успішності є суб’єктно– діяльнісний підхід (Тєм-
нова, 2001). 

З. Курлянд у своїх роботах вказує на необ-
хідність переходу до нової освітньої парадигми 
завдяки вдосконаленню професійної підготовки 
педагога − «суб’єкта загальної і професійної куль-
тури». Головною метою, на її думку, є формування 

особистості, яка активно, компетентно й ефек-
тивно бере участь у суспільному житті, здійснює 
прогнозування майбутнього професійного та осо-
бистісного зростання, усвідомлює культурні про-
цеси і культурні цінності (Курлянд, 1993).

Зміна парадигми вищої освіти, утвердження 
особистісно-орієнтованого підходу привела також 
до нового ставлення до художньо-естетичних цін-
ностей у духовному розвитку студентської молоді. 
Як відомо, художня освіта більшою мірою орі-
єнтована на індивідуальний підхід до навчання, 
передбачає надання кожному студенту можли-
вості розробки спільно з педагогом траєкторії осо-
бистісного освітнього і культурного зростання. 
У зв’язку з цим важко переоцінити значущість 
гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, 
які активно формують духовно-моральні та куль-
турно-творчі якості особистості.

До вихователів дітей дошкільного віку сус-
пільство висуває досить високі вимоги як до педа-
гогів високої художньо-естетичної освіченості і 
вихованості особистості, що володіють не тільки 
достатнім обсягом предметних знань і методик, а 
й гуманітарною культурою. Як носій такої куль-
тури педагог сприяє розвитку художньої твор-
чості, стимулює особистісне ставлення дитини до 
краси, що формується з перших років життя. 

Сучасними вимогами професійної освіти до 
майбутніх фахівців дошкільної освіти стають: 
розвиток індивідуально-творчих рис особис-
тості, підготовленість до якісного забезпечення 
освітніх потреб особистості, розвитку її інтелек-
туального та культурного потенціалу. Це вимагає 
від майбутніх вихователів усвідомлення особис-
тісно-зорієнтованої парадигми освіти, поглибле-
ного вивчення людини, суспільства, культури, 
загальнолюдських цінностей, творчого підходу до 
організації навчально-виховного процесу, фахової 
грамотності, оволодіння новітніми педагогічними 
технологіями. 

Однак факти вказують на суттєві недоліки у 
підготовці вихователів до організації і керівни-
цтва художньо-творчою діяльністю дошкільни-
ків. Як показало проведене нами обстеження, 
тільки 20% вихователів (студенти заочного відді-
лення) факультету дошкільного виховання (зага-
лом опитано 70 респондентів) вважають себе 
добре підготованими до проведення освітньої 
роботи засобами мистецтва (образотворче мис-
тецтво, художня праця). 50% вихователів відчу-
вають невпевненість при використанні художніх 
засобів у роботі з дошкільниками, пояснюючи 
це відсутністю достатнього рівня знань і досвіду 
в галузі педагогіки мистецтва; 40% вихователів 
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процес образотворчої діяльності для дошкільни-
ків пов’язують із процесом навчання, тренування, 
роботою за зразком для наслідування, «показу» та 
вдосконалення художніх вмінь дітей. Повага до 
особистісного вибору дитини, її розвиток через 
збагачення, перетворення суб’єктного досвіду як 
важливого джерела особистого зростання зали-
шається поза увагою. Адже на будь-якому етапі 
навчання людина вже є особистістю зі своїм 
суб’єктивним досвідом, який треба обов’язково 
враховувати в процесі навчання.

Актуальною у цьому зв’язку є думка К. Роджерса, 
який зазначав, що вчитель не формує дитину, нада-
ючи їй заздалегідь задуману форму, а допомагає 
дитині зробити особистісне відкриття чогось пози-
тивного, що раніше могло бути спотворене, захо-
ване. Спілкуючись із дитиною, педагог поділяє з 
нею відповідальність за її розвиток, за зміни в її його 
внутрішньому світі (у думках, відчуттях, бажаннях, 
переживаннях, діях (Роджерс, 2002).

Мета статті − розкрити досвід використання 
особистісно-орієнтованої художньо-педагогічної 
технології у процесі художнього розвитку студен-
тів майбутніх вихователів. 

Виклад основного матеріалу. Як показало 
дослідження наукової та методичної літератури, 
домінуючою характеристикою сучасного педаго-
гічного процесу стає технологічність. Це означає 
перехід на якісно новий щабель ефективності, 
оптимальності, наукоємності сучасної людини. 
Ідея технологічного підходу до навчання відобра-
жена в працях вчених: Ю. Бабанського, В. Бес-
палько, П. Гальперіна, М. Кларіна, Г. Селевко, 
В. Сластьоніна, Н. Тализіної, Н. Шуркової та ін. 

Так, В. Сластьонін стверджує, що техноло-
гія – це стиль сучасного науково-практичного 
мислення (Сластьонін, 1997).

Більшістю тлумачних словників поняття «тех-
нологія» розглядається як система знань про спо-
соби і засоби обробки та якісне перетворення 
об’єкта. У зазначеному контексті технологічний 
процес завжди передбачає певну послідовність 
операцій із використанням необхідних засобів 
(матеріалів, інструментів) і умов. До суттєвих 
ознак технологій у такому разі належить стандар-
тизація процесу і можливість його відтворення до 
заданих умов. 

Педагогічна технологія розглядається О. Абду-
ліною, В. Беспалько, Е. Бондаревською, Н. Бор-
довською, В. Лаптевою, Е. Любічевою, В. Монахо-
вим, П. Решетниковою, Г. Селевко, В. Серіковим, 
А. Тряпіциною, П. Третьяковим, Н. Яковльовою 
як своєрідна конкретизація методики, проект 
певної педагогічної системи, що реалізується на 

практиці; змістова техніка реалізації навчально-
виховного процесу; закономірна педагогічна 
діяльність, яка реалізує науково обґрунтований 
проект навчально-виховного процесу і має вищий 
рівень ефективності, надійності, гарантованого 
результату, ніж традиційні методики навчання й 
виховання. 

Проаналізувавши вітчизняні і зарубіжні педа-
гогічні дослідження, розуміємо під технологією 
навчання тип технології, який моделює шлях осво-
єння конкретного навчального матеріалу в межах 
відповідного навчального предмета, теми. «Педа-
гогічна технологія» у сучасній літературі розумі-
ється і як проект навчально-виховного процесу, 
і як методи, засоби, операції, способи, прийоми, 
умови, форми організації навчально-виховного 
процесу, і навіть як модель спільної педагогічної 
діяльності. 

В особистісно-орієнтованих педагогічних техно-
логіях особистісна концепція є засадничою. Це тех-
нології із пріоритетом особистісних стосунків, інди-
відуального підходу, гуманістичною спрямованістю 
змісту, де визначається пріоритетною унікальність 
суб’єктного досвіду студента як джерела індивіду-
альної життєдіяльності. У навчанні здійснюється не 
просто інтеріоризація учнем заданих педагогічних 
впливів, а відбувається збагачення, перетворення 
досвіду, спрямованого на розвиток внутрішнього 
світу особистості (Селевко, 1998: 50). 

Зазначимо велику роль особистісно-орієнтова-
ного навчання у розвитку того, хто вчиться. Так, 
А. Алексюк розглядає особистісно-орієнтовану 
технологію як методологічний інструментарій, 
що складається із сукупності концептуальних 
уявлень, цільових установок, психодіагностичних 
засобів, які забезпечують цілісне розуміння, піз-
нання особистості і на цій основі – її гармонійний 
розвиток; при цьому навчання стає сферою само-
ствердження особистості (Алексюк, 1998).

Саме тому нашу роботу було спрямовано на 
впровадження особистісно-орієнтованих освітніх 
технологій, із метою забезпечення формування 
професійних особистісних рис студентів, досвіду 
художньо-творчої діяльності, що у подальшому 
допомагатиме в особистісному та художньому 
розвитку.

Під художньо-педагогічною технологією 
навчання розуміємо сукупність цілей, мето-
дів, засобів, прийомів, умов і форм організації 
навчання, системи дій викладача і студентів, при 
яких здійснюється ефективний художньо-творчий 
розвиток студентів майбутніх вихователів. 

У нашому дослідженні особистісно-орієнто-
вана художньо-педагогічна технологія навчання 
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майбутніх вихователів ґрунтується на таких про-
відних положеннях: 

– створення умов для самореалізації особис-
тості, розвитку творчих можливостей студентів, 
самопізнання за допомогою художньої діяльності, 
де студент є суб’єктом діяльності; 

– «занурення» студентів у цікавий світ твор-
чої діяльності, виявлення творчого потенціалу і 
художньо-творчого досвіду студентів, його діа-
гностика і формування; 

– використання засобів невербального спілку-
вання за допомогою візуальних образів, симво-
лів, використання методів арт-терапії та музейної 
педагогіки; 

– педагогічне спілкування за характером є 
супроводом художньої діяльності, де педагог 
виступає як співучасник творчого процесу, ство-
рює проблемні ситуації вибору, спонукає робити 
свій вибір. 

У курсі «Образотворче мистецтво з методикою 
викладання в дошкільному навчальному закладі», 
«Художня праця та основи дизайну» підготовка 
майбутнього вихователя здійснюється під час 
проведення лекцій, семінарських, лабораторних 
занять, самостійної та індивідуальної роботи, 
педагогічної практики.

З огляду на специфіку формування професій-
ного менталітету вихователів дошкільної освіти, 
були визначені основні принципи побудови осо-
бистісно-орієнтовної художньо-педагогічної 
технології навчання: принцип стимулювання 
художньо-творчої активності; принцип культуро-
логічної спрямованості; поліхудожній принцип; 
принцип партисипаторності.

Принцип стимулювання художньо-творчої 
активності студентів передбачає насиченість 
занять стимулювальними чинниками (ситуації 
вибору, незавершеність образу, проблемність), еле-
ментами, які допомагатимуть досягати позитивної 
налаштованості до світу, відчувати і виражати задо-
волення від творчого процесу та його результату; 

Принцип культурологічної спрямованості 
забезпечує розуміння роли мистецтва як введення 
в художню культуру; естетичне ставлення як 
загальну основу всіх видів художньої творчості, 
використання методів музейної педагогіки;

Поліхудожній принцип забезпечує інтеграцію 
видів мистецтв: образотворче мистецтво, музика, 
література; стилів – романтизм, класицизм, арт-
нуво, модернізм; інтеграція художніх засобів 
виразності різних мистецтв − зображальність, 
асоціативність образу, ритм, метафора; 

Принцип партисипативности – це поли- 
суб’єктна діалогічна взаємодія між викладачем 

і учнем, повага до думки кожного студента при 
вирішенні професійно-педагогічних ситуацій, 
пошук згоди між студентом і викладачем, можли-
вість створення партнерської співпраці, спільне 
ухвалення рішення (Ігошєв, 2008). 

Наведемо приклади художньо-педагогічних 
технологій навчання. Метод арт-терапії є скла-
довою частиною сугестивної та терапевтичної 
технологій, який за допомогою мистецтва дає 
змогу досягти позитивних змін в інтелектуаль-
ному, емоційному та особистісному розвитку 
людини, виходу емоцій через творчість. Його еле-
ментами можуть бути музика, графіка, живопис, 
ліплення, конструювання, розпис тканини та ін.

Центральною фігурою арт-терапевтичного 
процесу є людина як суб’єкт, як особистість, яка 
здатна до вільного, творчого саморозвитку і само-
актуалізації. Позиція педагога орієнтована на 
підтримку, допомогу, супровід у розвитку худож-
ніх потенцій особистості. Виконуючи вправу 
«Наскельна фреска», студенти малюють на вели-
кому аркуші паперу одночасно і по черзі на певну 
тему. Це − спонтанне образотворче мистецтво з 
використанням графічних матеріалів (крейда, пас-
тель, сангіна), а також музики, руху. Певні вправи 
(малюємо свої асоціації від слів «Минуле», «Май-
бутнє», «Морський вітерець») відрізняються 
високим рівнем символізування, оскільки запро-
поновані поняття абстрактні, не мають конкрет-
них художніх аналогів, зразків для наслідування. 
Це спонукало студентів звертатися до власних 
асоціацій, внутрішнього досвіду, незвичних при-
йомів робіт із фарбами: розбризкування, малю-
вання по-вологому, монотипія, коллаж. Так, для 
теми «Моє майбутнє» студенти добирали кольо-
рові вирізки із журналів, газет, рекламних листі-
вок і, використовуючи кольорову гаму та шриф-
тову гарнітуру, утворювали композиції на аркуші 
паперу, втілюючи свої мрії, досвід, емоції. 

Імпровізаційна технологія використовується для 
спонукання студента до творчої діяльності, акти-
візації творчих здібностей. Імпровізація виступає 
як спроба передати мистецькими засобами власні 
відчуття і переживання, знайти форму художнього 
втілення. Імпровізація – творчість без попередньої 
підготовки, непередбачуваний розвиток творчого 
задуму У цьому спонтанному процесі худож-
нього розвитку студента відбувається постійне 
збагачення, перетворення суб’єктного досвіду як 
важливого джерела особистого розвитку, тобто 
результатом учіння стає розвиток особистості. Так, 
у техніці монотипії робота виконується фарбами 
на склі, пластиковий дошці. Витіюваті плями-від-
битки − джерело безкінечних асоціацій. Наступна 
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техніка – пластиліновий живопис, де можливе 
поєднання фактури, об’єму, колориту. Творча імп-
ровізація з утилізованими матеріалами за темою 
«Політ джмеля» змусила студентів по-новому роз-
дивитись прості речі (пластикові пляшки, однора-
зовий посуд, серветки, фольгу) та надати їм нових 
цікавих характеристик. 

Ділова професійно-орієнтована гра спрямо-
вана на проектування та викладання фрагментів 
занять з образотворчого мистецтва, художньої 
праці на основі використання сучасних навчаль-
них технологій. Сучасна тенденція «партисипа-
торного мистецтва», або мистецтва участі, дала 
нам змогу використати у педагогічному процесі 
перформанс. Сучасні педагоги розглядають пер-
форманс як гру, яка за певних умов отримує ста-
тус художньої діяльності (Міріманов, 1998: 27). 

Перформанс («to perform» від англ. «діяти», 
«грати», «творити», «рerformance» − «вистава», 
«дія») − схожа на театральну дія, де яскраво 
виражені асоціативність, образність, метафорич-
ність (Маньковська, 2001). Перформанс – це тип 
вистави, де створюється цілісний синтез-образ на 
основі символів-знаків: міфологічних, графічних, 

пластичних, мімічних, музичних, звукових, які 
дають авторові змогу самореалізуватися у вільній 
творчій діяльності. Сутність перформансу поля-
гає не в об’єкті твору – у перформансі головним 
є сам автор. Акцент у перформансі переноситься 
з візуальної сфери у концепто-візуальну, від кон-
кретно-чуттєвого сприйняття на інтелектуальне 
осмислення (Власів, 2001: 129). 

Так, під час проектування лекцій-перформансів 
студенти розробляли сценарій дійства, використо-
вували пантоміму, добирали відповідні костюми, 
супроводжували свої виступи слайд-презентацією, 
музикою, звуковою імітацією природного серед-
овища, артефактами духовної культури. 

Висновки. За результатами впровадження в 
навчальний процес художньо-педагогічних тех-
нологій навчання констатуємо зростання рівня 
художньо-педагогічних знань, умінь та навичок 
у майбутніх вихователів, що приводить до під-
вищення рівня художнього розвитку студентів, 
формування художньо-педагогічної компетент-
ності, професійної самосвідомості, опанування 
досвіду художньо-творчої діяльності, відкритості 
до художньо-педагогічних інновацій.
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ФеСтиВАльНО-КОНКУрСНий рУх В еВОлюцІї ЗАрУбІжНОГО 
тА УКрАїНСьКОГО МУЗичНОГО МиСтецтВА

У статті досліджується розвиток фестивально-конкурсного руху в еволюції зарубіжного та українського 
музичного мистецтва, вивчається роль фестивально-конкурсної діяльності у процесі виховання музично-есте-
тичної культури учасників, визначається можливість створення ефективної моделі виховання музично-есте-
тичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва шляхом залучення студентів музично-педагогічних 
факультетів до активної фестивально-конкурсної діяльності.

Ключові слова: фестивально-конкурсний рух, музично-естетична культура, вчитель музичного мистецтва.
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FeSTIVAl-COMPeTITIVe MOVeMeNTS 
IN eVOlUTION FOReIgN AND UkRAINIAN MUSIC ART

In the modern world, the number and variety of artistic events is constantly growing. Music festivals are one of the most 
attractive ways to unite large audiences of people of the most diverse professions and tastes. Festival-competition movement 
is not only a way of mass influence on people, not only a source of preservation of traditions and the emergence of new 
trends in musical art, but also the territory of education of new tastes and ideals. The festival-competition movement is being 
studied in the art-study aspect by K. Davydovsky, O. Zuyev, A.Piskach, G. Chroma, M. Shved and many other researchers, 
but considerable educational and educational potential of festival-competition activity is still beyond the scope of scien-
tific attention. Modern studies by L. Arzhanchikova, L. Nadirova, O. Oleksyuk, G. Padalka, O. Rudnitska, G. Shevchenko,  
S. Sbitneva emphasize radically new demands of society concerning music education, which puts the artistic and creative 
development of the personality of the future teacher of musical art as the basis of his professional growth.

The lack of a comprehensive study of the festival-competition movement of Ukraine in parallel with the development 
of foreign art and the projection of the formation of the musical and aesthetic culture of a young teacher of musical art is 
a major impetus in the choice of the topic of research. Given the great interest of the younger generation in such artistic 
events, the problem of upbringing the musical and aesthetic culture of the future teacher of musical art can be solved in 
the process of involving it in festival-competition activities.

The article investigates the development of the festival-competition movement in the evolution of foreign and Ukrain-
ian musical art, examines the role of festival-competitive activities in the process of cultivating the musical and aesthetic 
culture of the participants, determines the possibility of creating an effective model of education of the musical and 
aesthetic culture of the future teacher of musical art by involving students of musical- pedagogical faculties to active 
festival-competition activity.

Key words: festival-competition movement, musical-aesthetic culture, teacher of musical art.

Постановка проблеми. У сучасному світі кіль-
кість і різноманіття мистецьких заходів невпинно 
зростає. Музичні фестивалі стають одним із най-
привабливіших способів об’єднати великі аудито-
рії людей найрізноманітніших професій та смаків. 
Фестивально-конкурсний рух стає не тільки спо-
собом масового впливу на людей, джерелом збере-
ження традицій та зародження нових тенденцій у 
музичному мистецтві, але й територією виховання 
нових смаків та ідеалів. З урахуванням значної заці-

кавленості молодого покоління у таких мистецьких 
подіях може бути вирішена проблема виховання 
музично-естетичної культури майбутнього вчителя 
музичного мистецтва у процесі залучення його до 
фестивально-конкурсної діяльності.

Аналіз досліджень. Фестивально-конкурсний 
рух досліджується в мистецтвознавчому аспекті 
К. Давидовським, О. Зуєвим, А. Пискачем, Г. Хро-
мою, М. Шведом та багатьма іншими дослідни-
ками, але значний навчально-виховний потенціал  
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фестивально-конкурсної діяльності і досі залиша-
ється поза межами наукової уваги.

Сучасні дослідження Л. Аржанчикової, Л. Нади-
рової, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, 
Г. Шевченко, С. Сбітнєвої зазначають принципово 
нові запити суспільства щодо музично-педагогічної 
освіти, що ставить художньо-творчий розвиток осо-
бистості майбутнього вчителя музичного мистецтва 
як основу його професійного зростання.

Відсутність комплексного дослідження фести-
вально-конкурсного руху України паралельно з роз-
витком зарубіжного мистецтва та в проекції фор-
мування музично-естетичної культури молодого 
вчителя музичного мистецтва є основним поштов-
хом у виборі теми дослідження.

Мета статті − дослідити розвиток фестивально-
конкурсного руху в еволюції зарубіжного та україн-
ського музичного мистецтва, визначити можливість 
виховного впливу фестивально-конкурсної діяль-
ності на розвиток музично-естетичної культури 
майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Музичні фести-
валі виникли в Англії у XVIII ст. і мали переважно 
церковну тематику. З поступовим розділенням цер-
ковного та світського життя фестивалі наблизились 
до їх сучасного розуміння і поширилися в країнах 
Центральної Європи, здебільшого в Німеччині. В 
історію увійшли Зальцбурзький фестиваль, Віден-
ські музичні тижні, Едінбурзький музичний фес-
тиваль, Берлінські фестивальні дні, Будапештські 
музичні тижні, Варшавська осінь тощо (Яковлев, 
1966: 27). У ХХ ст. музичні конкурси поширилися і 
стали основною формою виявлення молодих талан-
тів. Але особливого поширення конкурси та фести-
валі набули з 40-х рр. ХХ ст.

Українське мистецтво тривалий час розвивалося 
як складова частина радянської культури і тому мало 
свої особливості. В СРСР перші музичні фестивалі 
влаштовувалися у 30-х рр. Організація фестивалів у 
той час переслідувала кілька завдань, а саме: давала 
змогу контролювати вільний час населення, оскільки 
ця діяльність розгорталась тільки у сфері дозвілля; 
репертуар став важливим чинником ідеологічного 
виховання населення, оскільки через зміст творів 
популяризувалися й певні канони радянської іде-
ології (Прохорова, 2006: 16 17). Пожвавлення фес-
тивального руху допомагало зберегти кращі зразки 
культурної спадщини, стимулювало появу нових 
творів та сприяло підвищенню виконавського рівня 
учасників. Удосконалення естетичного виховання 
трудящих належало до найбільших політичних, 
ідеологічних, культурних та організаційно-госпо-
дарських проблем, які вирішувалися за допомогою 
залучення до мистецтва звичайних трудівників і 

ставало потужним поштовхом розвитку їх музично-
естетичної культури (Заєльська, 2014: 59 63).

У 50 ті роки в Європі фестивально-конкурсний 
рух став більш активним і поширеним, що пов’язано 
не тільки з пошуком нових видів мистецької комуні-
кації, але і з формуванням та затвердженням концеп-
ції єдиного європейського простору, в якому кожна 
країна, зберігаючи свою історико-політичну іден-
тичність, національну та культурну самобутність, 
є частиною загального міждержавного простору. 
В цьому аспекті мережа найбільших міжнародних 
фестивалів стала відігравати важливу інтегруючу 
роль престижного поля для міжнародного артистич-
ного обміну, демонстрації кращих досягнень націо-
нальних культур (Доманська, 2014: 8 33).

У 1957 р. в Женеві було засновано Федерацію між-
народних конкурсів, яка організовує низку відомих 
у світі конкурсів переважно класичного напряму: Le 
Grand Prix de l’Opera (Румунія), International Music 
Competition Cologne (Німеччина), Queen Elisabeth 
Competition (Бельгія), Gian Battista Viotti International 
Music Competition (Італія).

У другій половині ХХ ст. на радянському про-
сторі фестивально-конкурсні заходи набували попу-
лярності, а українські виконавці активно брали 
в них участь: були організовані фестивалі радян-
ської музики Латвії, Литви та Естонії, «Закавказька 
весна», Всесоюзний фестиваль сучасної музики в 
м. Горькому, Всесоюзний конкурс молодіжної пісні, 
Всеросійський конкурс пісні (Яковлев, 1966: 75).

У 1960-тих рр., окрім багатьох популярних 
фестивалів радянської музики, на теренах СРСР 
почався стихійний процес формування майбут-
ніх рок-гуртів, які втілювали свої емоції, почуття, 
енергетику, повторюючи улюблені пісні зарубіжних 
кумирів. До 1966 р. з’явилися і перші рок-фестивалі 
(Нєвская, 2008: 345). Переворот у світі музики у 
1969 р. здійснив Вудстокський фестиваль, що прой-
шов в Америці. Музика у Вудстоку в 1969 р. вті-
лила екстраординарні популярні номери з усього 
світу, здебільшого хіпі. Легендарні виступи таких 
музичних ікон, як Джимі Хендрікс, Джо Кокер, Сан-
тана, Дженіс Джоплін, визначили цілу віху в історії 
музики 

У той час серед захоплень радянської молоді 
певне місце займав і джаз, розквіт якого припав саме 
на 1960-ті рр. Виникали джазові клуби, які владою 
використовувались для впорядкування музичного 
життя. Джаз-клуби змушені були часто орієнтува-
лися на організацію спільних концертів 2−3 груп, які 
грали на одній звуковій апаратурі і на одних інстру-
ментах. Так виникла ідея проводити поп-фестивалі 
(за аналогією до джазових). Ці конкурси сприяли 
розвитку та зближенню різних стилів естрадно- 
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джазової музики, вихованню естетичних смаків 
(Нєвская, 2008: 347).

Серед причин виникнення і швидкого розвитку 
фестивально-конкурсного руху як феномена моло-
діжної культури, на наш погляд, є також зростання 
технічного рівня музикантів і активне взаємопро-
никнення музичних напрямків, що призвело до 
ускладнення музичної мови, появи нових стилів. А 
посилення тенденції до виконання тільки власних 
творів створило необхідність шукати нові способи 
презентації оригінальних композицій. 

Починаючи з 1960-х років, радянські артисти 
беруть активну участь у міжнародних естрадно-
вокальних фестивалях і конкурсах, де отримують 
призові місця. Так, широкої популярності набува-
ють фестивалі в Сопоті (Польща), Варні («Золо-
тий Орфей»), Братиславі («Братиславська ліра»), на 
яких виступали найбільші зірки радянської естради 
(М. Бернес, М. Магомаєв, А. Пугачова і багато інших).

З кінця 1970-х рр. на радянському просторі про-
водиться безліч пісенних конкурсів і фестивалів. 
Популярними стають рок-фестивалі в підмосковній 
Чорноголовці, Тбілісі, Ленінграді, фестивалі автор-
ської (бардівської) пісні в Самарі, фестивалі джазо-
вої музики в Таллінні, Москві, Ризі, Донецьку  та 
багато інших. 

Прототипом нинішніх телевізійних естрадних 
фестивалів-конкурсів для дітей та молоді стала 
музична передача «Ранкова зірка», що вийшла в 
ефір у березні 1991 р. на Першому каналі тоді ще 
радянського телебачення. Ця передача дала путівку 
в життя багатьом відомим нині естрадним виконав-
цям: А. Лорак, Ю. Началовій, С. Лазарєву, С. Чума-
кову, Пелагеї, Зарі, гуртам «Ліцей», «Непосєди» і 
багатьом іншим.

Іншим помітним конкурсом на пострадянському 
просторі стала «Нова хвиля»   щорічний міжна-
родний конкурс молодих виконавців популярної 
музики, що проводився в латвійському місті Юрмалі 
(2002 2014 рр.). Багато популярних нині виконавців 
були учасниками «Нової хвилі»: Джамала, М. Ярем-
чук, А. Стоцька, І. Дубцова, П. Гагаріна, Т. Кароль, 
М. Нітіч та інші. Ідейними натхненниками конкурсу 
є композитори І. Крутий і Р. Паулс. Із 2015 р. конкурс 
проходить у Сочі.

В Україні численні музичні фестивалі та теле-
фестивалі з’являються в 1970−1980-х рр. («Ранок 
Вітчизни», «Вогні магістралі», «Київська весна», 
«Київська осінь», «Мелодії друзів», «Блакитний 
вогник», «Пісня року», «Рок-парад»). Однак най-
більшого резонансу в Україні та світі набув укра-
їнський музичний фестиваль «Червона рута», що з 
1989 р. проводиться в різних містах України (Про-
хорова, 2006: 16).

Характерною особливістю 1990-х рр. стали 
соціально-політичні зміни в суспільстві, які тор-
кнулися усіх сторін людського буття. Науковці 
пов’язують активізацію фестивального руху на 
початку 1990-х рр. із зубожінням концертного 
сезону, з одного боку , та процесами регіоналізації 
й децентралізації, з іншого. Так фестивально-кон-
курсні заходи стали проводитися в усіх регіонах 
колишнього СРСР. При чому вони перейшли від 
локального, місцевого, значення до міжнародного. 
В Україні активізація фестивального руху почи-
нається з 1990-х рр. й охоплює майже всі великі 
міста, які швидко зрозуміли, що фестивальний рух 
є вдалим способом популяризувати своє культурне 
розмаїття. Дослідники називають цей період «фес-
тивальним бумом» (Зуєв, 2007: 2).

Заснування у 1990 р. у Києві музичного фес-
тивалю «Київ Музик Фест» стало поштовхом для 
української музики. Фестиваль показав, що україн-
ська музика може бути вільною і самостійною, не 
обтяженою ідеологічними догмами. Вперше було 
впроваджено новий формат проведення фести-
валю: окрім концертів, відбувалися майстер-класи 
відомих музикантів, композитори української діа-
спори також змогли на рідній землі репрезенту-
вати свою творчість. Різноманітні творчі зустрічі, 
лекції та семінари  стали обов’язковими атрибу-
тами сучасної фестивально-конкурсної практики. 
«Київ Музик Фест» дав поштовх стрімкому роз-
витку українському фестивально-конкурсному 
рухові, інші міста також заснували фестивалі висо-
кого рівня: фестиваль сучасної музики «Контр-
асти» (Львів); фестиваль «Два дні і дві ночі нової 
музики» (Одеса); «Харківські асамблеї» (Харків) 
та ін. (Толубко, 2013: 144 145). 

Зі здобуттям незалежності поширилися міжна-
родні контакти, що сприяло залученню зарубіжного 
досвіду проведення фестивалів на українських куль-
турних просторах. Одночасно розширилася аудито-
рія фестивалів: до фестивалів класичної та джазової 
музики стали приєднуватися і фестивалі-конкурси 
естрадного мистецтва, які стали залучати значно 
ширші кола учасників.

Характерно, що процеси відродження націо-
нальних традицій почали пробиватися «знизу», 
створивши активний фестивальний молодіжний 
рух у регіонах. Виникли такі музичні фестивалі, 
як «Оберіг», «Жива вода», «Володимир», «Тарас 
Бульба», «Мельник», «Шлягер України», «Марія», 
пізніше «Червона рута», «Таврійські ігри», 
«Молода Галичина», «На хвилях Світязя», «Пер-
лини сезону», концептуальним зерном яких стає 
створення української молодіжної музичної куль-
тури (Ігнатова, 2013: 8 14). 
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У 1996 р. було започатковано перший у неза-
лежній Україні джазовий фестиваль «Vinnytsia Jazz 
Fest». За роки існування фестиваль «виріс» до між-
народної широкомасштабної культурологічної акції 
і щорічно презентує слухачам кращі зразки світо-
вого джазового мистецтва (Москвічова, 2014: 48). 

У подальшому виникли досить відомі джазові 
фестивалі (Koktebel Jazz Festival, Alfa Jazz Fest, Jazz 
In Kiev, Флюгери Львова, Міжнародний джазовий 
фестиваль «Єдність»), на яких українські музиканти 
підтримують кращі світові джазові традиції, в тому 
числі у вокальному напрямку.

За останні роки зросла кількість дитячих, 
молодіжних, студентських фестивалів-конкурсів, 
які здебільшого орієнтовані на непрофесійних 
учасників: дітей, молодіжні аматорські та самоді-
яльні групи. Такі події мають важливе значення, 
оскільки популяризують мистецтво в непро-
фесійному середовищі, а в разі концентрації на 
підростаючому поколінні виступають ще й під-
готовчою базою для їх можливого професійного 
майбутнього. Фестивалі та конкурси нині стають 
не просто змаганнями, а центрами пропаганди і 
поширення традицій, діючи на постійній основі, 
здійснюючи зв’язок між регіонами. В. Откидач 
зазначає зростання актуальності теми фестиваль-
ної практики в контексті сучасних перетворень 
у суспільстві, оскільки помітно активізувалася 
творча ініціатива населення (Откидач, 2013: 222)

Розвиток нових технологій на сучасному етапі 
розвитку суспільства, досягнувши свого апогею, 
народжує абсолютно нове «сучасне мистецтво, 
що прагне до синтезу і використовує в самопро-
дукуванні мультидисциплінарні підходи: музику, 
звук, пластику, режисуру, колір, слово, світло, 
програмування, композицію, і потребує спеціаль-
них професійних знань у всіх цих областях» (Рез-
нікова, 2018: 10).

Початок 2000-х рр. приніс українському музич-
ному простору новий виток розвитку з появою 
вокальних телевізійних реаліті-шоу «Х-Фактор», 
«Фабрика зірок», «Народна зірка», створених на 
основі закордонних телевізійних проектів The  
X Factor (Великобританія), The Voice (Нідерланди), 
Endemol «Академія зірок» (Нідерланди), Pop Idol 
(Великобританія). Ці передачі покликані популяри-
зувати вокально-естрадне мистецтво, даючи змогу 
будь-якій людині проявити свій талант.

Останнім часом на європейському та україн-
ському культурному просторі зазначається зрос-
тання кількості літніх open-air фестивалів, які орга-
нізовують кількаденне проживання учасників на 
території, забезпечуючи максимальне залучення 
аудиторії, включення її у фестивальний простір. 

Багато  нині престижних потужних фестивалів 
виникли ще у 70−90-х рр. ХХ ст., що тільки допо-
могло збагатити їх потенціал. Так, надзвичайно 
популярними в Європі є фестивалі електронної 
музики: Sónar (Іспанія), Orange Warsaw (Польща), 
Glastonbury (Великобританія), Sziget (Угорщина), 
Melt (Німеччина), які задають «тон» музичних впо-
добань на виконавців майже усього світу. Україна 
в цьому напрямі також іде «в ногу з часом». Відо-
мий open-air фестиваль Республіка KaZантип вже 
багато років поспіль збирає поціновувачів клубної 
та електронної музики у виконанні музичних колек-
тивів із різних країн світу. Прихильників року та 
металу запрошують потужні європейські фестивалі 
Glastonbury (Великобританія) Novarock (Австрія), 
Super Bock Super Rock (Португалія), на яких висту-
пають Iron Maiden, The Prodigy, Black Sabbath, Limp 
Bizkit, The Offspring, Metallica та безліч відомих і 
невідомих колективів. 

В Україні є багато популярних фестивалів такого 
плану, що вже заробили міжнародний авторитет: 
Імпульс Фест (Харків), Файне місто (м. Терно-
піль), Бандерштат (м. Луцьк), Woodstoсk Ukraine  
(м. Свірж), ЗАХІД fest (Львівська обл.), «Респу-
бліка» (м. Камянець-Подільський), Stare Misto  
(м. Львів), СХІД-РОК (м. Тростянець), Чайка, 
U-Park (Київ) тощо. 

У сучасному культурному просторі кількість і 
різноманіття фестивалів-конкурсів невпинно зрос-
тає. З’являються міжнародні фестивальні організа-
ції та їх об’єднання, які займаються створенням та 
просуванням фестивальних проектів: The British and 
International Federation of Festivals (Великобританія), 
FIDOF (США), ВГО «Європейська фестивально-
концертна молодіжна ліга» (Україна).

Отже, фестивально-конкурсний рух із часу 
свого зародження і дотепер не припиняється, наці-
люючись на збереження і розвиток культурних 
надбань людства. Він неодмінно пов’язаний з істо-
ричними, політичними, соціальними процесами 
суспільства, що вказує на його особливу космопо-
літичну функцію. 

Висновки На цьому тлі музичні фестивалі 
стали особливою формою існування мистецтва, 
завдяки якій відбувається збереження й актуалі-
зація національної та світової мистецької спад-
щини, розвиток і популяризація етнотворчості, 
виявлення і підтримка обдарованої молоді. Фес-
тивально-конкурсний рух у естрадно-вокальному 
виконавстві завдяки своїй специфіці здатний 
залучити до процесу спілкування велику кількість 
учасників і глядачів із метою осмислення і вклю-
чення в єдиний культурний процес нових форм, 
жанрів і видів сучасного музичного мистецтва. 

Iгнатьєва Я. Фестивально-конкурсний рух в еволюцiї зарубiжного та українського...
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Крім того, це спосіб утвердження в сучасному 
суспільстві моральних та професійних ідеалів, 
що може послужити талановитій, творчій молоді 
платформою для подальших звершень і відкрит-
тів. Активна участь України в міжнародному фес-
тивально-конкурсному русі свідчить про широку 
залученість до творчих процесів не тільки митців, 
а й пересічних громадян   прихильників музич-
ного мистецтва. Всі вони активно формують імідж 
України у світовому просторі, забезпечуючи важ-
ливу складову частину розвитку національної 

культури – розвиток сучасної музично-естетичної 
культури людини. Отже, фестивально-конкурсна 
діяльність як вид професійно-творчої діяльності 
студентів спонукає до пізнання етичних і есте-
тичних цінностей української і світової культури, 
виховання музично-естетичної культури майбут-
ніх вчителів-музикантів, всебічного розвитку їх 
особистості. Такий підхід до освітнього процесу 
забезпечує особистісне освоєння мистецтва, дає 
змогу ефективніше реалізовувати творчі музичні 
здібності студентів.
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ОСОблиВОСтІ НАУКОВОГО теКСтУ 
тА АВтОрСьКА МОДель йОГО ІНтерПретАцІї

У статті зауважується, що специфіка науково-технічного тексту полягає у точності суджень та авто-
ритетності висновків і постулатів, а також у прагненні автора (адресанта) переконати реципієнта у несхиб-
ності власної позиції, виокремлено формальні характеристики науково-технічного тексту. Схарактеризовано 
особливості, завдання та етапи перекладу науково-технічного тексту: знання загальної логіки викладення 
матеріалу оригінального тексту; висока теоретична підготовка, знання суті проблеми; правильне розуміння та 
відтворення змісту оригіналу (добір точних еквівалентів термінів та загальновживаних слів). 

Ключові слова: двомовність, науковий текст, види перекладу, науково-технічне перекладання, текстова 
модифікація.
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PeCUlARITIeS OF SCIeNTIFIC TexT 
AND AUTHOR MODelS OF ITS INTeRPReTATION

The article deals with the main approaches to the understanding of the scientific text as a result of the thinking and speech 
activity of the author and interpreter, which is manifested through verbalized and background knowledge. It is noted that the 
specifics of the scientific and technical text are based on the accuracy of the judgments and authority of the conclusions and the 
postulates, as well as the aspiration of the author (addressee) to persuade the recipient of the stability of his own position. The 
article outlines the formal characteristics of the scientific and technical text: structural completeness and concreteness; formal 
conciseness and laconicalness, with which the grammatical structure of the written speech is connected; individual style of the 
author; strict compliance with the norms of the literary language; method of presentation (description, narration, discretion); 
the degree of completeness of presentation (compressibility, reduction, completeness, deployment); the level of generalization, 
depending on the nature of the recipient (highly specialized, wide-ranging, general-science, popular science, etc.) The peculi-
arities, tasks and stages of the translation of the scientific and technical text are characterized: knowledge of the general logic 
of original text presentation; high theoretical training, knowledge of the essence of the problem; correct understanding and 
reproduction of the original content (selection of exact equivalents of terms and commonly used words). The main stylistic and 
linguistic features of scientific texts are emphasized on, in particular: high frequency of use of terms, abstractly generalized 
presentation, logical, unambiguous and conciseness in the transmission of information, nominative character of the scientific 
language, frequent use of passive structures. The article gives the differentiation of translations: informative translation (gen-
eral acquaintance with the content of the text in a foreign language); accurate translation (detailed acquaintance with the con-
tent); the most accurate (legally certified translation for official documents and laws); literal; adequate; abstract; annotative

Key words: bilingualism, scientific text, types of translation, scientific and technical translation, textual modification.

Постановка проблеми. Текст як об’єкт дослі-
дження привертає увагу фахівців різних галузей 
знань, що зосереджує увагу на функціонально-
комунікативних якостях мовлення, засоби вира-
ження якого створюють текстовий простір. Текст 
як результат мисленнєво-мовленнєвої діяльності 
автора і матеріал мовленнєво-мисленнєвої діяль-
ності інтерпретатора виявляється особливим 
чином представленим знанням: вербалізоване 

знання і фонове знання. У тексті матеріальне утво-
рення, що складається з елементів членорозділь-
ної мови, несе в собі щось нематеріальне – зміст 
(знання, події). Крім того, знання не завжди реалі-
зується цілком вербальним засобами. Автор зазви-
чай вербалізує «різницю», отриману в результаті 
«віднімання» із задуму імовірних знань інтерпре-
татора. Інтерпретатор, відповідно, «сумує» цю різ-
ницю з власними знаннями. Оскільки відправник  

Калiнiченко А. Особливостi наукового тексту та авторська модель його iнтерпретацiї
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і одержувач повідомлення володіють певним 
об’ємом спільних знань (фонових), повідомлення 
завжди виявляється формально фрагментарним, 
але фактично повним (Причепа, 2009: 209).

Мета статті – з’ясувати особливості наукового 
та науково-технічного перекладу як реалізації 
авторської моделі інтерпретації тексту. 

Аналіз досліджень. До основоположників 
зарубіжної теорії перекладу належать Дж. Драй-
ден, Т. Севорі, П. Ньюмарк, Е. Карі, Ж. Мунен, 
А. Нойберт, О. Каде, Ю. Найда, в українській 
лінгвістичній традиції – О. Фінкель, М. Зеров, 
В. Державин, Ю. Жлуктенко, Р. Зорівчак, В. Кара-
бан, І. Корунець, М. Новікова, М. Рильський, 
О. Чередниченко та інші. Історію перекладу було 
досліджено В. Копаневим, І. Корунцем, В. Копті-
ловим, В. Радчуком, І. Алексєєвою, В. Подміно-
гіним, О. Кальніченком, Т. Шмігером та іншими. 
До сучасних зарубіжних теоретиків перекладу 
належать К. Райс, М. Снелл-Горнбі, Ш. Симон, 
Л. Флотов, Д. Радо, М. Хеллідей, Дж. Кетфорд, 
К. Хьюїтт та інші. Проблеми комп’ютерного пере-
кладу досліджені такими авторами, як Дж. Хат-
чинс та С. Леман-Вілзіг (Бевз, 2010). 

Проблемі перекладу присвятили свої дисер-
таційні дослідження такі науковці, як: Н. Бевз 
(Переклад як культурний феномен: герменевтико-
комунікативний аспект, 2010), Н. Денисенко (Від-
творення емфази в англо-українських художніх 
перекладах, 2011), Л. Калужська (Особливості 
відтворення аксіологем українського політичного 
дискурсу англійською мовою, 2011), І. Лобачова 
(Лінгвостилістичні особливості українських пере-
кладів Біблії у XX ст., 2011), К. Макеєв (Жанрові 
особливості українського перекладу німецьких 
фармацевтичних текстів, 2010), Н. Руденко (Еко-
логічна лексика як об’єкт перекладу (на матеріалі 
словникової статті, анотації, звіту, а також публі-
цистичної статті на екологічну тематику), 2011), 
А. Сітко (Відтворення комунікативної семантики 
англійських інтерогативних конструкцій у пере-
кладі, 2011), Г. Соловей (Політична лексика як 
об’єкт перекладу (на матеріалі текстів політич-
них заяв, звернень, промов, статей та анекдотів), 
2011), К. Французова (Корпоративний лексикон 
як об’єкт перекладу (на матеріалі корпоративних 
бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій), 2011) та 
інші. 

У сучасній українській лінгвістичній науці 
тема перекладу висвітлена також у працях таких 
науковців, як А. Бірюков (Оцінка якості машин-
ного перекладу, 2008), В. Демецька (Теорія 
адаптації в перекладі, 2008), Г. Єнчева (Лінг-
вокогнітивне моделювання процесу перекладу 

авіаційних термінів (на матеріалі англо-україн-
ських версій нормативно-технічної документації 
ІСАО), 2011), А. Калініченко (Науковий текст як 
об’єкт перекладу, 2017), О. Кондратьєва (Когезія 
та когерентність у перекладі наукової прози (на 
матеріалі наукових статей та монографій), 2011), 
Ю. Крилова-Грек (Психолінгвістичні особливості 
перекладу семантичних одиниць іншомовних тек-
стів, 2007), М. Лісна (Українська перекладна лек-
сикографія: проблема безеквівалентності (друга 
половина XX ст. – початок XXI ст.), 2011), Є. Мов-
чун (Особливості перекладу українською мовою 
німецького комерційного Інтернет-дискурсу, 
2010), К. Недбайло (Транспозиції частин мови 
в перекладі з англійської мови на українську (на 
матеріалі художніх текстів), 2009), Н. Федотова 
(Суб’єктні трансформації в англо-українському 
перекладі, 2008), С. Фокін (Трансформація грама-
тичної категорії стану при перекладі (на матеріалі 
іспанської та української мов), 2004), О. Шаблій 
(Міжмовна термінологічна омонімія як проблема 
термінографії перекладу (на матеріалі німецької 
та української юридичних терміносистем), 2002), 
І. Янушевич (Філософсько-методологічні переду-
мови перекладознавства, 2007) та інші (Каліні-
ченко, 2018).

Виклад основного матеріалу. Науково-тех-
нічні тексти належать до царини наукової комуні-
кації, учасники якої виконують когнітивні функції 
та орієнтуються на послідовне, динамічне нагро-
мадження і відтворення інформації. Засобом реа-
лізації цих функцій та одиницею наукової кому-
нікації слугує одиничний акт повідомлення, яким 
і можна вважати науково-технічний текст. Специ-
фіка науково-технічного тексту полягає у точності 
суджень та авторитетності висновків і постулатів, 
а також у прагненні автора (адресанта) переко-
нати реципієнта у несхибності власної позиції. 
Звідси випливають і формальні характеристики 
науково-технічного тексту: це, насамперед, струк-
турна повнота й конкретність; формальна стис-
лість і лаконічність, з якими пов’язана граматична 
структура письмового мовлення; індивідуальний 
стиль автора; чітке дотримання норм літератур-
ної мови тощо (Гургула, Мельник, 2017: 313).  
Г. Матвєєва специфічними рисами наукових тек-
стів вважає: спосіб викладу – опис, розповідь, 
розсуд; ступінь повноти викладу – стислість, 
скороченість, повнота, розгорнутість; рівень уза-
гальнення залежно від характеру адресата – вузь-
коспеціальні, широкоспеціальні, загальнонаукові, 
науково-популярні тощо (Кияк, 2006: 65).

Проблематика співвідношення універсальної 
смислової основи мовних значень зі специфічними  
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особливостями плану змісту в різних мовах бере 
початок в ідеях В. Гумбольдта і О. Потебні і набула 
розвитку у роботах як вітчизняних, так і зарубіж-
них лінгвістів. Відмінність між власне мовним і 
розумовим змістом розглядалась (з використан-
ням різної термінології) у роботах І. Бодуена де 
Куртене, О. Шахматова. У своїх дослідженнях 
значну увагу цій проблемі приділяли такі лінг-
вісти, як Г. Гійом та Е. Кошмідер. Варіативність 
плану висловлення в типових референтних ситу-
аціях різноструктурних мов зробила необхідним 
розгляд цієї проблеми в межах аналізу стандарт-
них референтних ситуацій. Відповідно до концеп-
ції добування і вивчення смислових інваріантів, 
запропонованої О. Бондарком, взаємодія значення 
і смислу висловлювання забезпечує наявність у 
його значенні двох складників: смислової основи 
та інтерпретаційного компонента. Смислова 
основа – це розумовий зміст в абстрагуванні від 
мовної форми, а інтерпретаційний компонент – 
це мовна форма в абстрагуванні від смислового 
змісту. Інтерпретаційний компонент ідіоетнічний 
(Мальцева, 2002: 6). 

Мета будь-якого перекладу – ознайомити 
читача або слухача, який не володіє мовою ори-
гіналу, з певним текстом або усним висловлюван-
ням, відтвореним цією мовою. Перекладання – це 
процес, під час якого текст або усне висловлю-
вання, що виражені однією мовою (мовою оригі-
налу), відтворюються іншою (мовою перекладу). 
Переклад – це результат цього процесу, тобто 
новий текст або усне висловлювання, відтворені 
мовою перекладу. Процес перекладання охоплює 
такі етапи: 1) зорове чи слухове сприймання 
інформації чужою мовою, усвідомлення її змісту; 
2) аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рід-
ною мовою; 3) відтворення змісту рідною мовою 
(Рибалко, Ткач, 2012).

Під час перекладу треба враховувати свідоме 
регулювання особистістю власної інтелектуальної 
поведінки, котра визначається як довільний ког-
нітивний контроль. Як характер, так і успішність 
неправдивих комунікативних актів залежить від 
ступеню розвитку низки інтелектуальних власти-
востей мовця, що лежить в основі довільного ког-
нітивного контролю, зокрема таких: 1) здатність 
до планування передбачає визначення цілей, спо-
собів їх досягнення та планування послідовності 
власних дій щодо їх здійснення. У дискурсі здат-
ність до планування проявляється у інтенціональ-
них установках. Відсутність належного плану-
вання призводить до викриття нещирості мовця; 
2) здатність до антиципації включає передбачення 
наслідків прийнятих рішень, а також вміння про-

гнозувати можливі зміни проблемної ситуації. Ця 
здатність передбачає ментальне конструювання 
мовцем ймовірного наступного комунікативного 
внеску співбесідника; 3) здатність до оцінки 
базується на суб’єктивному визначенні якості та 
успішності як окремих власних дій, так і діяль-
ності мовця загалом. Можливість здійснення такої 
оцінки вимагає від мовця зайняти позицію спо-
глядача, який може порівняно об’єктивно оцінити 
релевантність певних комунікативних ходів щодо 
різних параметрів комунікативної ситуації: пред-
метної ситуації, соціальних ролей та комунікатив-
них статусів учасників тощо; 4) здатність призу-
пиняти або пригальмувати власну діяльність на 
будь-якому етапі її виконання включає здатність 
загальмувати актуальний мотив та побудувати 
інші (альтернативні) способи сприйняття та інтер-
претації ситуації; 5) здатність обирати стратегію 
та модифікувати її під впливом нових факторів 
стає визначним фактором як глобального, так і 
локального комунікативного контролю комуніка-
тивної діяльності (Терещенко, 2009: 109).

Основними стилістичними і мовними особли-
востями наукових і науково-технічних текстів є 
висока частотність вживання термінів, абстрак-
тно узагальнений характер викладу, логічність, 
однозначність і стислість у передачі інформа-
ції, номінативний характер наукової мови, часте 
використання пасивних конструкцій. Усно-усний 
переклад – усний переклад усного тексту. В рам-
ках цього виду перекладу існують два різновиди: 
а) послідовний переклад і б) синхроний пере-
клад. Письмово-усний переклад – усний пере-
клад письмового тексту, який може здійснюватися 
одночасно з читанням оригіналу про себе або ж 
послідовно, після прочитання тексту загалом або 
по абзацах. Різновид письмово-усного перекладу 
зазвичай називають перекладом з аркуша, пере-
кладом із підготовкою (з попереднім прочитанням 
і розумінням тексту оригіналу). Усно-письмовий 
переклад – письмовий переклад усного тексту. 
На практиці цей вид перекладу зустрічається 
досить рідко. Мабуть, єдиним випадком застосу-
вання усно-письмового перекладу на практиці є 
диктант-переклад – один із найбільш поширених 
видів тренувальних вправ на уроках із вивчення 
іноземної мови в перекладацьких групах. Іноді 
виділяють автоматичний (комп’ютерний) пере-
клад як особливий вид перекладу, що став пошире-
ним останнім часом. Однак необхідно пам’ятати, 
що такий переклад вимагає великого і ретельного 
коригування, тому самостійним його називати 
поки рано (Матвеева, 2006). Якість перекладу 
науково-технічної літератури значною мірою 
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залежить, по-перше, від особливостей цього виду 
літератури, по-друге, від рівня мовної та загальної 
технічної та наукової підготовки особи, яка займа-
ється перекладом. Частими є випадки, коли пере-
клад зазнає редагування спеціалістом відповідної 
області. Відомо, що для перекладача, який має 
достатню мовну підготовку, але не володіє необ-
хідними знаннями у відповідній галузі науки й 
техніки, основні труднощі будуть пов’язані з розу-
мінням тих частин тексту, в яких викладено вузь-
кофахові питання, хоча значну складність являє 
собою іноді й переклад спеціальних термінів.  
І, навпаки, для перекладача, який має ґрунтовну 
технічну підготовку, але в недостатньому ступені 
володіє всіма тонкощами граматики, основні труд-
нощі в розумінні змісту будуть пов’язані, насам-
перед, з явищами мовного порядку: «зі встанов-
ленням змістових зв’язків між окремими словами 
в реченні, розумінням граматичних конструкцій, 
вибором адекватного варіанту їх перекладу» та ін. 
(Кияк, 2006: 105).

Висновки. Таким чином, прагматична уста-
новка тексту і прагматична установка автора є 
тими поняттями, які потребують чіткого вио-
кремлення для визначення механізмів утворення 
текстового простору. Висока частотність вжи-
вання термінів, абстрактно узагальнений харак-
тер викладу, логічність, однозначність і стислість 
у передачі інформації, номінативний характер 

наукової мови, часте використання пасивних кон-
струкцій є основними стилістичними і мовними 
особливостями наукових і науково-технічних тек-
стів. Довільний когнітивний контроль, або сві-
доме регулювання особистістю власної інтелек-
туальної поведінки, потребує врахування під час 
перекладу. У процесі перекладання виникає також 
необхідність текстової модифікації, яку важко 
передбачити і яка потребує оказійного здійснення 
в кожному окремому випадку. Таким чином, пере-
клад наукових текстів має відповідати таким вимо-
гам: еквівалентність, адекватність, інформатив-
ність, логічність і чіткість викладу. Щоб переклад 
наукового тексту був адекватним і еквівалентним, 
тобто якісним, перекладачеві необхідні загальні 
та специфічні навички, вміння і такі знання: тео-
ретичні – про фонетичний, лексичний і грама-
тичний склад іноземної мови (лексичні одиниці, 
граматичні правила, словотвір); практичні – про 
особливості перекладу науково-технічних текстів 
(види перекладацьких трансформацій і відповід-
ностей); лінгвістичні практичні знання (способи 
перекладу: транслітерація, калькування, заміни, 
перестановки, додавання, опущення, способи опи-
сового і антонімічного перекладу); екстралінгвіс-
тичні знання (володіння достатньою інформацією 
для перекладу спеціалізованого тексту), необхідні 
у процесі перекладання тексту і побудови осмис-
лених і адекватних пропозицій мовою перекладу.
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The article is devoted to the study of the peculiarities of the introduction of interactive teaching with the purpose 
of activating the process of the student communicative competence formation in the universities. The interactive «mind 
map» method is analysed from the point of view of expediency and efficiency of its use for the purpose of development of 
reproductive types of foreign language activity. The capability of new powerful multimedia authoring tools have enabled 
more widespread development of learning environments that facilitate the exploration and solution to complex and real-
istic problems. In addition, the consumption of mental abilities is another significant problem in learning. One method to 
this problem is the use of mind maps. Mind mapping is a visual form of note taking that offers an overview of a topic and 
its complex information, allowing students to comprehend, create new ideas and build connections. In other words, mind 
maps are just a way to organize ourselves and make our life easier. Active learning is what makes a person to stand out 
and be successful, and creating mind maps is just an easier way to achieve this kind of learning. Through the use of colors, 
images and words, mind mapping encourages students to begin with a central idea and expand outward to more in-depth 
sub-topics.The attempts to use «mind map» technology in the field of foreign-language teaching proved effectiveness for 
the forming of such reproductive kinds of foreign activities as writing and speaking.
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Постановка проблеми. У зв’язку з модерні-
зацією та інформатизацією сучасного суспільства 
вища школа як соціальний інститут не може не 
відчувати на собі зміни, що відбуваються у сус-
пільстві. Наслідком технічного прогресу є підви-
щення ефективності вивчення іноземних мов (далі 
ІМ), а саме інтенсифікація процесу підготовки 
майбутніх вчителів іноземної мови. Найважливі-
шою складовою частиною навчального процесу 
сучасні дослідники вважають запровадження 
інтерактивного підходу до навчання, а саме до 

процесу формування іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх вчителів іноземної мови. 

Аналіз досліджень. Теоретичні аспекти, 
пов’язані з визначенням сутності інтерактивних 
методів, їх класифікації, визначенням найбільш 
поширених і придатних їм видів для розв’язання 
навчальних завдань, набули висвітлення в пра-
цях українських вчених (Н. Балицької, Н. Васи-
льєвої, Г. Коберник, С. Кулик, О. Пометун, та 
ін.), які обґрунтовують доцільність застосування 
інтерактиву для посилення ефективності процесу 
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навчання. Інтерактивний метод – метод навчання, 
в рамках якого пропонується розуміння соціаль-
ної взаємодії людей як міжособистісної комуніка-
ції, найважливішою особливістю якої визнається 
здатність людини «приймати роль іншого», уяв-
ляти, як його сприймає партнер по спілкуванню 
і відповідно інтерпретувати ситуацію і констру-
ювати власні дії. Інтерактивні технології входять 
до інноваційних, що являють собою організацію 
засвоєння знань і формування певних вмінь та 
навичок через сукупність особливим способом 
організованих навчально-пізнавальних дій, що 
полягають в активній взаємодії студентів між 
собою та побудові міжособистісного спілкування 
з метою досягнення запланованого результату. 
Варто зазначити, що з початку використання 
інтерактивних методів навчання відбулись якісні 
зміни в рівні володіння студентами іноземною 
мовою, зросла зацікавленість учнів у навчальному 
предметі та рівень знання англійської мови. Адже 
для вивчення іноземної мови актуальними стають 
інтерактивні технології, а саме: технологія «mind 
map», метод проектів, метод «мозкового штурму», 
презентація, аукціон ідей тощо. 

Мета статті. Метою нашого дослідження є 
саме аналіз доцільності використання інтерактив-
ної технології «mind map» із метою формування 
іншомовної комунікативної компетенції, тому що, 
на нашу думку, вона найефективніше впливає на 
розвиток іншомовленнєвої діяльності студента, а 
саме розвиває навички іншомовного говоріння та 
іншомовного письма.

Однією з важливих передумов використання 
технології «mind map» («карта пам’яті», «інтелект 
карта») у процесі вивчення ІМ у вищій школі є 
рівень комунікативного розвитку студента/май-
бутнього вчителя іноземної мови. Психологічною 
основою методу «карти пам’яті» є асоціативне 
мислення. Досить відтворити в пам’яті один 
об’єкт цієї «інформаційної карти», і він ланцюж-
ком потягне за собою десятки взаємопов’язаних 
фактів, подій, відчуттів. Так виникає багатови-
мірне асоціативне мислення, яке дає змогу бачити 
не просто об’єкт навколишнього світу сам по собі, 
а у взаємозв’язку з іншими об’єктами. У скла-
данні «інтелект-карти» працюють обидві півкулі 
головного мозку, оскільки в процесі їх побудови 
бере участь більшість каналів сприйняття. Коли 
ми працюємо зі схемами, аналізуємо інформа-
цію, у нас працює ліва півкуля, яка відповідає за 
логіку. Якщо починаємо підбирати малюнки (гра-
фічні образи), відповідні до слів, розміщених на 
гілках «інтелект-карти», то активізуються нові 
розумові процеси, які до цього моменту не були 

задіяні. До роботи лівої півкулі мозку підключа-
ється права півкуля, що відповідає за образи. Так 
зв’язується робота обох півкуль – від асоціацій до 
логіки і назад. У цьому важлива перевага техноло-
гії «інтелект-карт».

У сучасних дoслідженнях немає єдинoгo 
загальнoприйнятoгo значення пoняття «інтелект-
карта». Насамперед, це пoв’язанo з oсoбливoстями 
перекладу пoняття «mind map» з англійської мови, 
щo має такі еквіваленти в українській мoві: «інте-
лектуальні карти», «ментальні карти», «карти 
рoзуму», «карти пам’яті», «асoціативні карти».  
У процесі нашого дослідження будемо триматись 
терміна «mind map». Поняття «mind mapping» 
використовують у своїх працях зарубіжні дослід-
ники Ch. Davison, W. Kistler Eric, D. Murley, 
H. Swan із визначенням – інноваційна техноло-
гія, що активізує мозок до комунікації та сприяє 
відтворенню творчого мислення. Н. Терещенко 
використовує термін «інтелект-карта» як спосіб 
зображення процесу загального системного мис-
лення за допомогою схем, а також як зручна тех-
ніка альтернативного запису. «Mind map» зазначає 
спосіб зoбраження думoк, ідей у вигляді діаграм, 
схем, які візуалізують пoдану інфoрмацію, підви-
щують процес запам’ятoвування та сприймання 
людинoю, дають змогу відтвoрювати інфoрмацію 
навіть через тривалий час. 

Виклад основного матеріалу. Український 
дослідник Н. Терещенко вказав на метод моде-
лювання як на методологічну основу створення 
та використання «mind map» як засіб активізації 
пізнавальної діяльності. Це ефективний наочний 
метод, що сприяє: розвитку мотивації та поси-
лення iнтересу, в тому числі до способів набуття 
знань; розвитку мислення, інтелектуальних зді-
бностей; iндивiдуалiзацiї (самостiйностi та твор-
чому мисленні); збiльшенню арсеналу засобiв 
пiзнавальної дiяльностi, опануванню сучасними 
методами та методиками наукового пiзнання, 
пов’язаними з використанням комп’ютерних тех-
нологій. «Mind map» використовуються для ство-
рення, візуалізації, структуризації і класифікації 
ідей та являють собою засіб вирішення завдань, 
ухвалення рішень, аналізу подій, підсумку 
інформації тощо. Ця технологія спрямована на 
з’ясування основних, допоміжних, залежних ком-
понентів проблеми чи питання, їх взаємозв’язку 
і зумовленості – і тим самим забезпечує глибше 
розуміння та засвоєння учнями навчального мате-
ріалу. А розвиток саме мислення в дитини най-
краще розвиває уміння говорити та писати. Вико-
ристання «mind map» можливе під час виконання 
будь-яких видів завдань, наприклад, підготовки 
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та презентації проектних робіт, вирішення про-
блемних завдань, прийняття рішень, мозкового 
штурму, прогнозування подій, проведення групо-
вих дискусій, диспутів тощо. Така форма роботи 
мотивує учнів до активної творчої діяльності як у 
групі, так і в міні-групах або індивідуально, сти-
мулює розвиток навичок і вмінь усного й писем-
ного мовлення, сприяє набуттю комунікативних 
умінь.

У будь-якій ситуації спілкування присутній 
той, хто говорить і пише, слухає або читає. Звідси 
виділення основних видів мовленнєвої діяльності: 
репродуктивних і рецептивних. Наш інтерес спря-
мований на теоретичне дослідження саме репро-
дуктивної діяльності, що включає в себе гово-
ріння і письмо. Актуальність проблеми навчання 
студентів репродуктивних видів мовленнєвої 
діяльності засобами технології «mind map» пояс-
нюється кількома причинами. Така технологія 
надає нові можливості для вивчення ІМ: навчання 
відбувається в цікавій інтерактивній формі, забез-
печує емоційність і високу мотивацію процесу 
навчання. А. Гордєєва у своєму дослідженні реко-
мендує використовувати «mind map»: по-перше, 
для запису ідей у процесі мозкового штурму з 
метою підготовки до обговорення проблеми; 
по-друге, для збирання ідей та візуалізація інфор-
мації з метою підготовки до монологічного мов-
лення під час презентації/виступу, у письмі – для 
запису ідей у процесі мозкового штурму з метою 
підготовки до написання письмової роботи, 
наприклад есе. Переваги використання «mind 
map» і полягають у тому, що схему представлено 
як складну систему логічних зв’язків, де всі мовні 
та мовленнєві одиниці представлені не ізольо-
вано, а у зв’язку з іншими. Якщо взяти до уваги 
групування мовних та мовленнєвих одиниць, що 
визначається власним підходом до розташування 
слів у розділах чи підрозділах, створення «mind 
map» сприяє їх запам’ятовуванню і допомагає 
зробити як усне, так і писемне мовлення студентів 
багатшим. Отже, представлені переваги є доказом 
того, що інтерактивна технологія, на яку спира-
ється наше дослідження, має ефективний вплив 
на розвиток мовленнєвої діяльності учнів. Також 
K. Polson зазначає, що легше усвідомити «mind 
map» за умови самостійного структурування, сис-
тематизації та перекодування навчальної інфор-
мації у візуальну форму. Відомо, що ефективна 
візуалізація стимулює роботу пам’яті, дає змогу 
побачити суть проблеми, виявити в наборі даних 
нові знання (Polson, 2003). 

Перевага такої «mind map» полягає в тому, 
що студенти отримують готовий план дій, вико-

ристання якого допоможе успішно здійснювати 
іншомовну мовленнєву діяльність і неодмінно 
приведе до вирішення проблеми. Що стосується 
підготовки повідомлень, розповідей, презентацій, 
створення «mind map» допомагає записати необ-
хідну інформацію у вигляді схеми, яка, з одного 
боку, стане опорою під час виступу, а з іншого 
боку, стане способом візуалізації інформації, яка у 
процесі представлення її аудиторії допоможе лег-
шому сприйманню і запам’ятовуванню необхід-
них фактів слухачами, сприятиме зняттю мовного 
бар’єру, розвитку аналітичного, критичного та 
творчого мислення. «Mind map» створюють моти-
вацію до вивчення ІМ, є незамінними, і їх варто 
використовувати для збирання ідей під час моз-
кового штурму, оскільки кожне ключове поняття 
може мати асоціації з іншими. Есе, навчання і 
написання якого сприяє формуванню комуніка-
тивної компетентності в письмі, потребує наяв-
ності в учнів значної кількості ідей, які допома-
гають, залежно від його виду, описувати події, 
знаходити аргументи, наводити приклади, пояс-
нювати причини виникнення проблеми, вказувати 
шляхи її вирішення тощо. Таким чином, можемо 
стверджувати, що розглянута інтерактивна тех-
нологія є однією з найпрогресивніших на сучас-
ному етапі вивчення ІМ. «Mind map» приверта-
ють увагу аудиторії, залучаючи її до співпраці; 
роблять заняття і презентації більш органічними; 
не тільки зберігають факти, але й демонструють 
взаємозв’язки між ними, тим самим забезпечу-
ючи глибше розуміння предмета, мають достатнє 
теоретичне підґрунтя, чіткі прагматичні стимули 
і реальне практичне значення у формуванні влас-
них навчальних стратегій.

Дослідженню проблеми використання інтер-
активних технологій у навчанні ІМ майбутніх 
вчителів іноземної мови, а також особливостям 
та перевагам інтерактивної методики присвячено 
багато наукових праць. Проте проблема впро-
вадження сучасної технології «mind map» для 
навчання іншомовного письма та говоріння у про-
цесі вивчення ІМ у вишах із поглибленим вивчен-
ням іноземних мов залишається нерозробленою. 
В методиці нині немає одностайного погляду 
на сутність цієї методики навчання, так само як 
немає єдиного визначення послідовності роботи з 
«mind map». Варто зазначити, що однією з цілей 
організації інтерактивної діяльності студентів є, 
крім досягнення певного конкретного результату, 
використання іноземної мови на всіх етапах вико-
нання роботи, як на занятті, так і під час само-
стійної позааудиторної роботи. Отже, завданням 
викладача є організувати роботу студентів так, 
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щоб спонукати їх до спілкування ІМ навіть у поза-
аудиторний час. На наш погляд, досягненню цієї 
мети сприятиме створення каталогу «mind map» 
та системи завдань, які були б орієнтовані на осо-
бистісні інтереси студентів, а також враховували 
їхній власний життєвий досвід і знання, навички і 
вміння з різних сфер життя.

Спираючись на досвід іншомовного навчання 
H. Swan, розробимо послідовність/алгоритм вико-
ристання інтерактивної моделі навчання ІМ на 
матеріалі використання mind map у процесі фор-
мування навичок говоріння та письма студентів 
вищої мовної школи (Swan, 2011). Головна ідея 
такого навчання полягає у природньому навчанні, 
яке було б пов’язане з інтересами студентів. Необ-
хідні знання, навички та вміння учні одержують 
у коротких навчальних сесіях, які чергуються з 
фазами інтерактивної роботи, наприкінці пре-
зентуються результати інтерактивної роботи та 
аналізується навчальний процес. Адаптуючи цю 
модель до навчання ІМ у вищій школі, можна 
визначити таку послідовність її реалізації: сту-
денти засвоюють необхідний мовний і мовленнє-
вий матеріал, виконують вправи на формування 
й розвиток необхідних мовленнєвих навичок і 
вмінь володіння цим матеріалом і після цього 
починають роботу з «mind map» та створюють 

власний продукт іншомовленнєвої діяльності. 
Такий алгоритм інтерактивної роботи представ-
лений стає актуальним з активним використанням 
автентичних навчально-методичних комплексів 
(далі − НМК) з ІМ (див. Схема 1).

Цей алгоритм/послідовність іншомовленнє-
вої діяльності з «mind map» на матеріалі письма і 
говоріння має проходити в 10 етапів. Так, робота 
з «mind map» починається з вибору її теми, потім 
визначається мета, яку треба, зрештою, досягти в 
роботі з «mind map», та планування ходу роботи з 
«mind map». Наступний крок – мовна/мовленнєва 
розминка (робота за НМК), що переходить у роз-
бір готової «mind map». Варто також зазначити, 
що наступним етапом виконуються мовні/мов-
леннєві завдання, що базуються вже на розвиток 
умінь та навичок письма, говоріння, це вже є під-
готовкою до іншого, не менш важливого етапу – 
викладення та аналіз інформації. На цьому етапі 
обговорюється інформація, подана у «mind map». 
Далі переходимо до використання системи вправ. 
Після чого відбувається презентація продуктів 
іншомовленнєвої діяльності студентів/майбутніх 
вчителів іноземної мови. Закінчується алгоритм 
роботи з «mind map» оцінюванням готового про-
дукту іншомовленнєвої діяльності студентів (оці-
нювання навичок письма, говоріння). 

Схема 1. Алгоритм /послідовність  
іншомовленнєвої діяльності з «mind map»

Канiболоцька О. Особливостi використання iнтерактивної технологiї «mind map»
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Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження ми дійшли висновків, що орієнтація 
України на гуманітаризацію освіти й інтегра-
цію вітчизняної системи освіти з європейською 
призвели до перегляду методичної бази освіти 
загалом. Істотно змінився соціальний контекст 
вивчення іноземної мови з використанням інфор-
маційних та інтерактивних технологій навчання. 

Саме тому нині популярними є технології інтерак-
тивного навчання, оскільки вони забезпечують реалі-
зацію перелічених умов. Інтерактивне навчання – це 
навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається 
взаємодія учасників педагогічного процесу з метою 
взаєморозуміння, спільного вирішення навчаль-
них завдань, розвитку особистісних якостей учнів. 
У нашому дослідженні категорію «інтерактивне 
навчання» в рамках вивчення іноземної мови роз-
глядаємо як: а) взаємодію викладача та студентів у 
процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення 
лінгвістичних і комунікативних завдань. 

Таким чином, можемо стверджувати, що роз-
глянута інтерактивна технологія «mind map» 
є однією з найпрогресивніших на сучасному 
етапі вивчення іноземної мови, а також під час 
підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. 
«Mind map» привертає увагу аудиторії, залуча-
ючи її до співпраці; роблять заняття і презен-
тації більш органічними; не тільки зберігають 
факти, але й демонструють взаємозв’язки між 
ними, тим самим забезпечуючи глибше розу-
міння предмета. «Інтелектуальна карта» − це 
спосіб зображення процесу загального систем-
ного мислення за допомогою схем. Перевагами 
цієї технології є візуалізація потрібної інфор-
мації; швидке згадування лексики з теми, пра-
вил письма, творча, цікава форма роботи, акти-
візація та інтенсифікація процесу формування 
іншомовної комунікативної компетенції студен-
тів мовних спеціальностей / майбутніх вчителів 
іноземної мови.
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ФОрМУВАННя ПрОФеСІйНОї СУб’єКтНОСтІ 
У МАйбУтНІх ОФІцерІВ ЗбрОйНих Сил УКрАїНи

У статті аналізується системна психолого-педагогічна проблема, яка стосується формування у майбутніх 
офіцерів під час навчання у вищих військових навчальних закладах професійної суб’єктності. Результатом вищої 
військової освіти в сучасних умовах є формування в курсантів здатності бути суб’єктом своєї життєдіяль-
ності, адекватно реагувати на зміни, готовності до військово-професійної діяльності та здатності формувати 
соціальну та навчальну суб’єктність підлеглих військовослужбовців, а найголовніше – сприймати та транслю-
вати її у своїй військово-професійній діяльності. 

Результатом вищезазначеного стане спроможність офіцера виконати головне завдання – ефективно керу-
вати підпорядкованими військовослужбовцями як у мирний час, так і під час виконання бойових завдань, ухвалю-
вати виважені рішення та свідомо нести відповідальність за них.

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, вищий військовий навчальний заклад, навчально-виховний процес. 

Оleкsandr KAPINUS,
orcid.org/0000-0002-5078-1402

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Moral

and Psychological Support the activities of the troops
of the National Academy of Ground Forces

 the name of Hetman Petro Sagaidachny
(Lviv, Ukraine) oskap@ukr.net

FORMATINg PROFeSSIONAl SUBJeCTIVITY FOR FUTURe OFFICeRS 
OF THe ARMeD FORCeS OF UkRAINe

The article analyzes the systemic psychological and pedagogical problem, which concerns the formation of future 
military officers of higher military educational institutions of professional subjectivity. The result of higher military 
education in modern conditions is the formation of cadets ability to be the subject of their life, to respond adequately to 
changes, readiness for military-professional activity and the ability to form social and educational subjectivity of subor-
dinate servicemen, and most importantly – to perceive and broadcast it in his military-professional activities.

The professional training of future officers of the Armed Forces of Ukraine in higher military educational institutions 
requires changes in the review as to the needs of the society, the requirements of the military education system, and the 
professional and personal interests of officers of the Armed Forces of Ukraine.

The formation of a future officer in a higher military educational institution is a professional entity that is the highest 
form of regulation of his military-professional activity and an important precondition for the personal and professional 
self-actualization of the officer of the Armed Forces of Ukraine, which ensures the coherence of personal needs, abili-
ties, expectations in accordance with the conditions and requirements. military-professional activity in military units, is 
harmoniously combined with the positive self-concept of an officer, professional maturity, responsible attitude military 
and professional activities and its results, adequate self-esteem, self-reflection and self-activity in the profession officer.

The result of the above will be the ability of an officer to fulfill his main task − to effectively manage subordinate service-
men both in peacetime and during combat tasks, to make informed decisions and to consciously bear responsibility for them.

Key words: subject, subjectivity, higher military educational institution, educational process.

Постановка проблеми. Одним із пріоритет-
них завдань реформування Збройних сил України 
в умовах залучення до відбиття збройної агресії є 
удосконалення військово-професійної підготовки 

майбутніх офіцерів під час навчання у вищих вій-
ськових навчальних закладах.

Військово-професійна діяльність офіцера є 
специфічною з огляду на педагогічні, психоло-

Капiнус О. Формування професiйної суб'єктностi у майбутнiх офiцерiв...
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гічні, соціальні, моральні та інші аспекти, які 
пов’язані з необхідністю ухвалення самостійного, 
виваженого та обґрунтованого рішення як в умо-
вах повсякденної життєдіяльності військових час-
тин, так і під час виконання бойових завдань.

Вимоги до особистості офіцера, що постійно 
зростають, зумовлюють необхідність його 
суб’єктного внеску в якісну зміну об’єкта діяль-
ності, гнучкість мислення, поведінки, виваже-
ність в ухваленні рішень, здатність усвідомлено 
брати на себе відповідальність за результати своєї 
діяльності.

Однак сформована система освіти майбутніх 
офіцерів Збройних сил України у вищих військо-
вих навчальних закладах, педагогічні вимоги та 
ставлення до курсантів із боку професорсько-
викладацького складу та командирів підрозділів 
неповною мірою відповідає цілям підготовки офі-
цера як особливої професійної групи. 

Крім цього, формування суб’єктних якостей 
курсантів, які необхідні для успішного виконання 
ними поставлених завдань, розглядається як друго-
рядне та непріоритетне завдання. Це є визначаль-
ним з огляду на потребу оновлення змісту освіт-
нього процесу у вищих військових навчальних 
закладах з урахуванням вимог до військово-профе-
сійної діяльності офіцера та його особистості. 

Вивчення питання формування суб’єктності 
курсантів ускладнюється тим, що в сучасному 
науковому дискурсі практично відсутні напра-
цювання з проблеми її формування у вищому 
військовому навчальному закладі, що визначає 
необхідність і обґрунтованість дослідження осо-
бливостей формування професійної суб’єктності 
у майбутніх офіцерів, оскільки курсант, на від-
міну від студента цивільного навчального закладу, 
знаходиться в якісно інших умовах, які визнача-
ються сформованим специфічним середовищем 
та пов’язані із військово-професійною взаємо-
дією як із керівництвом, науково-педагогічними 
працівниками, так і з курсантами. У зв’язку з цим, 
проблема формування професійної суб’єктності 
майбутніх офіцерів тісно пов’язана з вивченням 
закономірностей організації навчання та вихо-
вання, має особливу актуальність з огляду на 
об’єктивну потребу сформованості професійної 
суб’єктності у офіцерів Збройних сил України. 

Аналіз досліджень. Проблема суб’єкта і 
суб’єктності у науковому дискурсі не є новою, 
її досліджували як філософи, психологи, соціо-
логи, так і педагоги. Сучасна наука досліджує 
проблему суб’єкта та суб’єктності в таких аспек-
тах: історико-філософське розуміння суб’єкта 
(В. О. Лекторський, А. Ф. Лосєв, М. Мамардашвілі, 

К. А. Сергєєв, В. В. Соколов та ін.), загально філо-
софські та соціально-філософські дослідження 
проблеми суб’єкта (В. Л. Акулов, В. С. Барулін, 
С. С. Батенін, О. В. Боголюбова, А. П. Бутенко, 
Г. Г. Водолазов, І. А. Гобозов, В. С. Грехньов, 
К. Х. Момджян, Ю. М. Рєзнік, В. П. Сержан-
тов, О. Г. Спіркін та ін.); психологічні аспекти 
проблеми суб’єктності людини (К. О. Абульха-
нова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, 
П. П. Блонський, А. В. Брушлинський, Л. С. Вигот-
ський, Н. С. Глуханюк, В. В. Давидов, О. В. Запо-
рожець, Є. І. Ісаєв, Є. О. Клімов, О. М. Леонтьєв, 
Б. Ф. Ломов, О. Р. Лурія, С. А. Огнєв, В. І. Осьодло, 
А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, В.І. Слобод-
чиков та ін.). 

Проблему професійного розвитку людини як 
суб’єкта діяльності досліджували І. В. Ващенко, 
М. С. Корольчук, В. О. Лефтеров, О. Р. Малхазов, 
Є. М. Потапчук, О. Д. Сафін, О. В. Тімченко та ін.

У педагогіці суб’єктність досліджується 
за такими напрямами: суб’єктність як якісна 
ознака активних учасників навчального про-
цесу (К. О. Абульханова-Славська, А. Г. Асмо-
лов, О. М. Волкова, В. В. Давидов, І. І. Іванова, 
Н. С. Каган, А. К. Осницький, В. А. Петровський, 
В. І. Слободчиков, І. А. Серьогіна, Г. А. Цукер-
ман, А. Н. Еткінд, І. С. Якиманська та ін.), педа-
гог та учень як суб’єкти в педагогічному діалозі 
(В. В. Горшкова, О. А. Дубасюк, О. І. Казакова, 
В. В. Ягупов), методи та засоби формування 
суб’єктності (Г. І. Аксьонова, А. Р. Бекирова, 
В. В. Горшкова, М. Г. Єрмолаєва, Н. А. Кри-
шталь, Н. К. Сергеєв та ін.), людина як суб’єкт –  
Я (В. С. Агапов, В. О. Ведіняпіна, О. В. Іващенко).

 На окрему увагу заслуговують напрацювання 
педагогів щодо питання навчання і виховання 
майбутніх офіцерів, формування їх суб’єктності. 
Насамперед, це праці російських та україн-
ських педагогів і психологів (Ш. О. Амонашвілі, 
Ю. К. Бабанський, О. В. Барабанщиков, І. Д. Бех, 
Г. П. Васянович, С. У. Гончаренко, М. О. Данилов, 
К. М. Дурай-Новакова, М. І. Д’яченко, А. І. Дьо-
мін, Л. В. Занков, І. А. Зязюн, Л. О. Кандибович, 
Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, Г. С. Кос-
тюк, В. Г. Кремень, І. Я. Лернер, В. С. Лутай, 
О. Г. Молл, В. О. Моляко, М. І. Нещадим, 
Н. Г. Ничкало, А. В. Петровський, О. Г. Романов-
ський, О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва, О. В. Сухом-
линська, В. В. Ягупов, М. Д. Ярмаченко), зарубіж-
них учених (К. Арджіріс, Г. Емерсон, Ч. Бернард, 
М. Вебер, П. Друкер, Д. Макгрегор, А. Маслоу, 
Е. Мейо, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллет). 

Мета статті – аналіз проблеми формування 
суб’єктності офіцерів Збройних сил України, 
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оскільки проблема актуалізації суб’єктності кур-
сантів як майбутніх офіцерів під час навчання у 
вищих військових навчальних закладах ще не має 
повного теоретичного, методологічного та мето-
дичного обґрунтування в педагогічній науці. 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлення 
значущості військово-професійної освіти дає 
змогу розглядати розвиток суб’єктного потенці-
алу майбутніх офіцерів Збройних сил України під 
час їх навчання у вищих військових навчальних 
закладах як провідного фактору покращення сис-
теми військової освіти. Завдання, які стоять перед 
Збройними силами України на сучасному етапі, 
підвищують вимоги як до офіцера, так і до сис-
теми військової освіти, що актуалізує проблему 
формування професійної суб’єктної активності 
майбутніх офіцерів – особливої інтегральної про-
фесійно важливої якості, що визначає їхні життєві 
та професійні перспективи як суб’єктів військово-
професійної діяльності. 

Основним завданням вищої військової освіти 
є створення умов опанування курсантами – май-
бутніми офіцерами особистісних та професійних 
сенсів, цінностей, цілей, змісту, способів та засо-
бів свого розвитку спочатку як суб’єктів навчаль-
ної діяльності, а потім і суб’єктів військово-про-
фесійної діяльності як офіцерів Збройних сил 
України. 

Професійна успішність офіцера Збройних 
сил України оцінюється за результатами його 
військово-професійної діяльності. Однією з 
передумов успішної діяльності є сформована 
суб’єктність офіцера. ЇЇ формування відбувається 
під час навчання у вищих військових навчальних 
закладах та продовжується під час служби у вій-
ськових частинах. 

Окремі психолого-педагогічні аспекти дослі-
дження питання формування професійної 
суб’єктності офіцерів відображені у працях росій-
ських військових учених-педагогів (О. В. Барабан-
щиков, Б. Ц. Бадмаєв, В. М. Гурін, О. Г. Давидов, 
С. С. Муцинов, Є. М. Коротков, В. В. Офіцеров, 
С. І. С’єдін). Значну увагу організації підготовки 
військових фахівців та їх професійній підготовці 
приділив у своїх працях В. В. Ягупов.

Педагогічні умови вдосконалення професій-
ної підготовки майбутніх офіцерів у вищих вій-
ськових навчальних закладах, формування їх 
готовності до керування підрозділами досліджу-
вали М. В. Жиленко, Л. Є. Мерзляк, В. Г. Моі-
сеєв, В. Ф. Перевалов, І. Г. Радванський; етику 
управлінської діяльності військового керівника – 
М. М. Тарнавський; педагогічні аспекти управ-
лінської діяльності офіцерів – Г. В. П’янковський, 

І. О. Хорєв; психологічні умови ефективності 
професійної діяльності офіцерів аналізував 
А. А. Тихончук; А. С. Автушенко обґрунтовував 
систему підготовки організаторів виховної роботи 
з військовослужбовцями в умовах університет-
ської освіти; формування умінь офіцерів структур 
із морально-психологічного забезпечення щодо 
проектування виховного процесу – Є. Ю. Литви-
новський, а М. В. Руденко – педагогічну оцінку 
ефективності професійної діяльності офіцерів. 

Теоретичне обґрунтування категорії суб’єкта 
вперше використовується у роботах Д. М. Узна-
дзе. Поняття суб’єкта для нього мало принципове 
значення, тому що «в активні відношення з дій-
сністю вступає безпосередньо сам суб’єкт, але не 
окремі акти його психічної діяльності <…> пси-
хологія, як наука, повинна виходити не з поняття 
окремих психічних процесів, а з поняття самого 
суб’єкта, як цілого, який, вступаючи у взаємини з 
дійсністю, стає вимушеним вдатися до допомоги 
окремих психічних процесів» (Узнадзе, 2004: 66). 
Однією із головних характеристик суб’єкта автор 
виділяє цілісність, яку він пов’язував із установ-
кою. Установка, згідно Д. М. Узнадзе, – це «стан 
суб’єкта, модус його існування» (Узнадзе, 2004: 
279).

Суб’єкт у концепції Д. М. Узнадзе може бути 
охарактеризований як цілісний, майже тотожний 
особистості. Власне психологічною категорія 
суб’єкта стає, коли С. Л. Рубінштейн заново від-
творює онтологічний план категорії «суб’єкт». 

Звернення до категорії суб’єкта дало змогу 
С. Л. Рубінштейну сформулювати основні методо-
логічні принципи суб’єктно-діяльнісного підходу. 
Аналіз вивчення суб’єктної природи людини спи-
рається на постулат про єдність свідомості і діяль-
ності, оскільки саме суб’єкт здійснює зв’язок сві-
домості та діяльності. Розглядаючи діяльність як 
прояв суб’єкта, С. Л. Рубінштейн стверджує, що 
саме суб’єкт в процесі життєдіяльності з ураху-
ванням конкретних обставин виробляє спосіб 
з’єднання своїх бажань, мотивів зі здібностями у 
відповідності зі своїм характером (Рубинштейн, 
2003; Рубинштейн, 2005). Таким чином, суб’єкт 
розглядається як джерело причинності буття, 
оскільки саме він, завдяки внутрішнім психічним 
умовам, визначає і спрямовує свою діяльність у 
реальному житті. 

Якість і розвиток суб’єктності, на думку 
С. Л. Рубінштейна, значною мірою визначаються 
мотиваційною сферою особистості та її самосві-
домістю, проявляється не просто у рефлексії свого 
«Я», а в усвідомленні свого способу життя, своїх 
відношень із людьми і світом (Рубинштейн, 2003).
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Важливий вплив на розробку категорії суб’єкта 
виявили праці Б. Г. Ананьєва, завдяки яким 
поняття суб’єкт було виведене на рівень катего-
рії. Як зазначає автор, певні властивості індивіда 
та особистості, які відповідають предмету і засо-
бам діяльності утворюють структуру людини як 
суб’єкта конкретної діяльності. Суб’єкт діяль-
ності Б. Г. Ананьєв розглядає як певний етап роз-
витку людини, пов’язаний із формуванням психіч-
них властивостей у процесі діяльності (Ананьев, 
1965: 240).

Істотного розвитку суб’єктний підхід в психо-
логії набув завдяки працям К. О. Абульханової-
Славської. Слідом за С. Л. Рубінштейном автор 
систематично обґрунтовує об’єктивність психіч-
ного, відстоюючи положення про те, що «індивід 
повинен розглядатися в якості суб’єкта психічної 
діяльності» (Абульханова-Славская, 1973: 186].  
Категорія «суб’єкт» визначається автором як 
«˂…˃здатність бути причиною перетворення 
дійсності» (Абульханова, 2005: 4−5]. Суб’єктом 
є особистість з її здатністю і потребою йти назу-
стріч проблемам, породженими принциповими 
протиріччями особистості і суспільства, і вирішу-
вати їх, що і робить особистість суб’єктом.

Узагальнення наявних у філософії, психології 
та педагогіці поглядів на питання суб’єктності дає 
змогу виокремити такі підходи до сучасного розу-
міння поняття «суб’єктність»: 

– суб’єктність – це вища форма регуляції пове-
дінки людини як соціальної істоти, активний 
прояв її здібностей та діяльнісного відношення до 
навколишньої дійсності, котра виступає для неї як 
об’єкт прагнень до перетворення (К. О. Абульха-
нова-Славська, А. В. Брушлинський, В. А. Петров-
ський, Л. І. Анциферова, А. К. Осницький та ін.);

– суб’єктність – це якість особистості, основу 
якої становить ставлення людини до себе як до 
діяча, джерела продуктивної діяльності, що відо-
бражає розуміння власної здатності створювати 
значимі перетворення в навколишньому світі, 
речах, інших людях, самому собі (Г. М. Анохіна, 
О. М. Волкова, С. Д. Дерябо, В. Н. М’ясищев  
та ін.);

– суб’єктність як центральне утворення 
суб’єктивності людини, як додавання до про-
цесу пізнання та діяльності конкретної людини 
суб’єктивного (на відміну від об’єктивного) відо-
браження її індивідуальних особливостей під час 
вирішення проблем, у проектуванні, побудові 
та реалізації активності щодо перетворення дій-
сності, а також в інтерпретації результатів діяль-
ності (Е. І. Ісаєв, В. І. Слободчиков, В. І. Гінецин-
ський);

– суб’єктність як спосіб та важлива передумова 
особистісно-професійного розвитку людини, 
високий рівень якого співвідноситься з позитив-
ною Я-концепцією особистості, професійною 
зрілістю, відповідальним ставленням до діяль-
ності та її результатів, активністю самореалізації 
у професії (А. А. Бодалєв, В. Г. Дєєв, А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазикін, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, 
В. А. Пономаренко, І. В. Сиромятников та ін.);

– суб’єктність як інтегральна якість особис-
тості, яка розвивається та реалізується в просторі 
професійної діяльності завдяки внутрішньо детер-
мінованій конструктивно-перетворюючій актив-
ності (А. О. Деркач, Г. О. Миронова, В. М. Чен-
гаєв та ін.).

Однак серед широкого кола розглянутих питань 
проблема формування професійної суб’єктності 
у майбутніх офіцерів під час навчання у вищих 
військових навчальних закладах з урахуванням 
сучасних вимог до його організації ще не знайшла 
свого наукового опрацювання. 

Результат аналізу наукової літератури вище-
зазначених авторів дає змогу стверджувати, що 
у філософському, психологічному та педагогіч-
ному науковому дискурсі проблема суб’єкта та 
суб’єктності щодо майбутніх офіцерів Збройних 
сил України системно та послідовно не досліджу-
валась, результати наявних досліджень неповною 
мірою відповідають вимогам сучасної педагогіч-
ної науки та практики. 

Одним із визначальних інтегральних крите-
ріїв підготовленості офіцера до успішної вій-
ськово-професійної діяльності в частинах Зброй-
них сил України в сучасних умовах є професійна 
суб’єктність у сфері особистісного, професій-
ного та діяльнісного буття. Це безпосередньо 
пов’язано з уявленнями щодо принципової та 
визначальної ролі офіцера у процесі формування, 
становлення та розвитку підлеглих йому військо-
вослужбовців, забезпечення ефективного керів-
ництва підрозділом у повсякденній діяльності та 
під час виконання бойових завдань. Тому функ-
ції вищих військових навчальних закладів мають 
бути зміненими та спрямованими, зокрема, на 
загальний, інтелектуальний, емоційний та діяль-
нісний розвиток майбутніх офіцерів. Перш за все, 
необхідно мати на увазі, що перед випускником 
вищого військового навчального закладу – офі-
цером Збройних сил України постає проблема 
адекватного реагування на особистість військо-
вослужбовця на етапі формування його як профе-
сійного воїна, перед яким постає проблема при-
йняття на себе нової ролі – солдата. Виняткова 
роль у процесі формування особистості молодого 
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солдата належить офіцеру, який керує цим про-
цесом. Особливістю професійної діяльності та 
особистості офіцера є його значимість для сол-
дата. Офіцер виступає суб’єктом психолого-педа-
гогічного впливу. Суб’єктність офіцера є багато-
аспектною, адже щодо солдата він виконує різні 
ролі – «командира та начальника», «старшого 
товариша», «авторитета», «військового професіо-
нала», «порадника та захисника» і т. д.

З огляду на зазначене, ми виокремлюємо етапи 
становлення професіонала, котрі розглядаємо як 
етапи розвитку особистості майбутнього офіцера 
як суб’єкта військово-професійної діяльності в 
частинах та підрозділах Збройних сил України. 
Ми вважаємо, що без формування майбутніх 
офіцерів Збройних сил України як суб’єктів вій-
ськово-професійної діяльності не можна сформу-
вати їх професійну суб’єктність. 

Перший етап – усвідомлений, мотивований 
вибір професії офіцера на основі своїх індивіду-
ально-психологічних особливостей, схильностей, 
так і під впливом зовнішніх факторів (інтерес до 
військової служби, приклад батьків та оточення, 
бажання присвятити себе служінню Батьківщині 
та ін.). Особливе значення у виборі професії має 
робота з професійної орієнтації. Особливість цього 
періоду полягає в необхідності вибору професії 
при неповному уявленні молоді про офіцерську 
службу. Крім того, мають місце сумніви щодо пра-
вильності ухваленого рішення стати офіцером. 

Другий етап – навчання на молодших курсах 
у вищих військових навчальних закладах, опа-
нування системи військово-професійних знань, 
умінь, навичок, здібностей, формування цін-
ностей військової діяльності із захисту Батьків-
щини, соціально значущих та професійно важ-
ливих якостей офіцера Збройних сил України, 
формування професійної спрямованості. Рушій-
ною силою розвитку особистості на цьому етапі 
є цільова установка на професійну діяльність із 
захисту територіальної цілісності та недоторка-
ності Батьківщини, включеність в усі аспекти 
навчально-виховного процесу вищого військо-
вого навчального закладу, в якому майбутній офі-
цер, на жаль, залишається, як правило, об’єктом 
педагогічного впливу. Основний результат цього 
етапу – оволодіння майбутніми офіцерами культу-
рою військово-професійної діяльності та станов-
лення її суб’єктом. 

Третій етап – входження та опанування про-
фесії офіцера Збройних сил України, професійне 
самовизначення, поступове набуття досвіду вій-
ськово-професійної діяльності, розвиток профе-
сійно важливих та індивідуально-психологічних 

якостей офіцера, необхідних для кваліфікованого 
здійснення службової діяльності в частинах та 
підрозділах Збройних сил України. Особливістю 
цього етапу, професійного, суб’єктного станов-
лення офіцера є сформоване у вищому військо-
вому навчальному закладі бачення характеру 
військово-професійної діяльності та загалом 
репродуктивні способи та засоби її здійснення в 
частинах та підрозділах Збройних сил України. 
На цьому етапі формується професійний досвід, 
професійно важливі якості та особиста суб’єктна 
позиція офіцера, інтегральною формою вира-
ження якої є професійна суб’єктність. 

Четвертий етап – опанування основами про-
фесійної майстерності – виконання обов’язків 
військової служби та прагнення до переосмис-
лення свого професійного досвіду. Військово-
професійна діяльність стає провідною. Поряд із 
тим сформована у вищому військовому навчаль-
ному закладі потреба впровадження шляхів під-
вищення ефективності виконання обов’язків 
військової служби неповною мірою реалізується 
через традиційні та зумовлені нормативними 
документами способи здійснення цієї діяльності. 
Наявність достатньо високого рівня професійного 
розвитку особистості офіцера дає йому змогу реа-
лізувати нормативну функцію офіцера, визначену 
вимогами керівних документів, наказів та наста-
нов, що призводить до розвитку його професійної 
суб’єктності. 

Таким чином, формування суб’єктності офі-
цера має стати інтегральною ціллю професійної 
підготовки майбутніх офіцерів у вищих військо-
вих навчальних закладах. Вищезазначена про-
фесійно важлива інтегральна якість, пов’язана 
з їх ставленням, перш за все, до себе самого як 
до суб’єкта власної військово-професійної діяль-
ності. 

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
професійна підготовка майбутніх офіцерів Зброй-
них сил України у вищих військових навчальних 
закладах потребує змін з огляду як на потреби 
суспільства, вимоги системи військової освіти, 
так і на професійні та особисті інтереси офіце-
рів Збройних сил України. Сформованість під 
час навчання майбутнього офіцера у вищому 
військовому навчальному закладі професійна 
суб’єктність є вищою формою регуляції його 
військово-професійної діяльності та важливою 
передумовою особистісно-професійної самоакту-
алізації офіцера Збройних сил України, що забез-
печує узгодженість особистих потреб, здібностей, 
очікувань відповідно до умов та вимог військово-
професійної діяльності у військових частинах,  

Капiнус О. Формування професiйної суб'єктностi у майбутнiх офiцерiв...
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гармонічно поєднується з позитивною 
Я-концепцією офіцера, професійною зрілістю, 
відповідальним ставленням до військово-про-

фесійної діяльності та її результатів, адекватною 
самооцінкою, саморефлексією та активністю в 
самореалізації у професії офіцера.
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